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ABSTRACT 

"The Voices of Parliament - Congruence between party and person" 

Bachelor's thesis in Political Science, spring of 2012 

Author: Stefan Nilsson 

Tutor: Andreas Öjehag 

The purpose of this study is to determine the congruence between the opinions of members of 

parliament and their respective party policies, in order to further determine the cause of poor 

voter-party congruence and whether or not the individualization of the parliament could affect 

the character of legislation. To do so, the study asks two primary research questions;  

- "Are the communicated party policies representative of the opinions of the members of 

parliament?" 

-  "Is the discrepancy between party policies and the opinions of the members of parliament 

sufficient for the individualization of parliament to substantially affect the parliament's 

decisions?" 

The study answers these questions by comparing the average of self-described left-right 

stances of members of parliament with the average of voter-described left-right stances of 

party policies, using existing survey data and a constructed left-right dimension. The lower 

average is then subtracted from the higher average, creating a value of congruence that is then 

inserted into a constructed congruence dimension. The primary findings of the study suggest 

that there is substantial congruence between party policies and the opinions of the members of 

parliament, and that the discrepancy between them is unlikely to substantially affect the 

parliament's decisions. 
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1 INLEDNING 

1.1 PROBLEMBILD OCH FORSKNINGSLÄGE 

1.1.1 ALL OFFENTLIG MAKT UTGÅR FRÅN FOLKET, OCH RIKSDAGEN ÄR FOLKETS 

FRÄMSTA FÖRETRÄDARE 

Det svenska statsbygget skall genomsyras av demokrati och folkligt inflytande. Detta framgår 

med all önskvärd tydlighet redan i regeringsformen (RF) 1974:152 1 kap. 1§. Det finns en 

allmänt utbredd uppfattning i Sverige om att detta är tingens ordning, och att detta även så 

skall förbli. Det råder bland invånarna närmast konsensus angående demokratins ställning i 

landet. World Values Survey genomför inom detta område återkommande undersökningar, 

varav den senaste sådana i Sverige genomfördes 2006. På en skala från 1 till 10 där 1 är lägst 

och 10 är högst, placerade där medelsvensken in demokratin på 9.6 gällande dess betydelse 

för samhället. Vidare ansåg 97.9 procent av de tillfrågade att demokrati är ett ganska eller 

mycket bra politiskt system.
1
 Det är sålunda tydligt att demokratin har en central roll i den 

svenska samhällsbilden.      

 Den kanske primära utformningen av den svenska demokratin tar fokus på det 

representativa idealet, där folket företräds av folkvalda som fattar beslut i egenskap av 

representanter för folkviljan, som beskrivet i RF 1 kap. 4§. Centralt i en sådan utformning av 

demokratin är naturligtvis att representanterna verkligen representerar folket i sitt 

beslutsfattande, då det är i detta moment som själva systemet finner sitt existensberättigande. I 

ett representativt system är det emellertid nära nog ofrånkomligt att man i enskilda sakfrågor 

ibland fattar beslut som går emot denna folkvilja, då man helt enkelt saknar verktyg och 

förmåga att kontinuerligt följa och mäta opinionsströmningar i alla de frågor som behandlas 

av de folkvalda. Ett rimligt krav torde dock vara att representanterna i allmänhet fattar beslut 

som ligger i linje med folkets intresse, emedan hela representativiteten annars faller. 

 Det är problematiskt att avgöra huruvida de svenska folkrepresentanterna 

uppfyller detta krav då beslutsfattandet omges av en lång rad olika omständigheter och 

faktorer som påverkar tidpunkt och utfall, och denna typ av undersökning kräver därför en 

mångfald av komplicerade mätningar. Emellertid kan man förenkla processen genom att 

istället undersöka huruvida representanternas åsikter överrensstämmer med väljarnas, då man 

                                                 
1
 Petterson, T. & Puranen. B., Swedish data for the 5th World Values Survey, World Values Survey, 2006 
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kan utgå från att det finns ett samband mellan åsikt och handling hos beslutsfattarna - detta är 

ju trots allt något av en grundbult för valsystemet, då man tillsätter folkvalda på grundval av 

de åsiktspaket de företräder. Alla representativa demokratiska perspektiv förutsätter vidare 

någon mån av åsiktsmässig samstämmighet mellan väljare och valda, om inte annat på lång 

sikt och i övergripande sammanhang.
2
 Bristande sådan åsiktsrepresentativitet kan även leda 

till bristande tilltro till det demokratiska systemet hos väljarna, oberoende av 

åsiktsrepresentationens påverkan på beslutsfattandet.
3
   

 Just att väl avspegla väljarnas åsikter ansågs vara en viktig uppgift av 78 procent 

av riksdagsledamöterna enligt en undersökning från 1985.
4
 God samstämmighet mellan 

väljare och valda tycks sålunda inta en central roll inte bara i den demokratiska teorin, utan 

även i den politiska verkligheten. Hur väl riksdagsledamöterna lyckas med detta är en fråga 

där bedömningarna varierar kraftigt beroende på vem man frågar. Undersökningar gjorda 

1998 och 2002 visar att ca 59 procent av riksdagsledamöterna anser sig göra ett bra eller 

mycket bra arbete på denna front - motsvarande siffra för väljarna är 19 procent.
5
 Häri ligger 

ett uppenbart kommunikationsproblem mellan väljare och valda, där antingen väljarna inte 

lyckas förmedla sina åsikter till sina representanter eller vice versa. Än mer anmärkningsvärt 

än skillnaden är dock kanske att båda gruppernas uppfattningar får anses visa på en låg grad 

av åsiktsrepresentation hos riksdagsledamöterna - det är bara en knapp majoritet av dem 

själva som anser att de utför denna uppgift väl, och den andelen är till och med lägre än 

andelen som tidigare ansåg det vara en viktig uppgift. Man kan även konstatera att denna 

rådande uppfattning ligger väl i linje med verkligheten - där väljarna antagligen har den mer 

realistiska uppfattningen än riksdagsledamöterna. Mätningar genom hela nittonhundratalets 

andra hälft har uppvisat att en majoritet av riksdagsledamöterna har haft andra åsikter än 

folkmajoriteten i 25-35 procent av de undersökta sakfrågorna.
6
 När två svarsalternativ givits 

har den genomsnittliga differensen mellan riksdagsledamöternas och folkets placeringar i 

sakfrågor varit mellan 13 och 20 procent. Detta kan jämföras med att en slumpgenerator 

skulle ha givit en differens på mellan 4 och 6 procent. Anmärkningsvärt nog skulle alltså 

slumpen i dylika fall utgöra en bättre åsiktsrepresentant för folket än de som är valda för just 

                                                 
2
 Demokratiutredningens skrift, Representativ demokrati, Stockholm, Justitiedepartementet, Statens offentliga 

utredningar, 1999, SOU 1999:64, s. 48 
3
 Demokratiutredningens skrift, a.a., s. 50 

4
 Demokratiutredningens skrift, a.a., s. 48 

5
 Brothén, M., "Riksdagens starka och svaga sidor" i Holmberg, S. & Weibull, L., Fåfängans marknad, 

Göteborg, SOM-institutet, 2003, s. 303 
6
 Demokratiutredningens skrift, a.a., s. 48 
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detta syfte.
7
  Även på lokal nivå håller mönstret i sig, och en genomgång av enkätuppgifter 

från 60-, 80- och 90-talen har visat att lokalpolitiker i allmänhet föredrar högre skattenivåer 

och välfärdsinvesteringar än deras väljare.
8
 Det tycks alltså finnas ett genomgående 

strukturellt problem inom det svenska demokratiska systemet som leder till undermålig 

åsiktsmässig samstämmighet mellan väljare och valda. Med utgångspunkt i det tidigare 

nämnda syftet med detta demokratiska system och de mekanismer som ingår i detta, kan man 

konstatera att detta utgör ett problem för den svenska demokratin. Systemet klarar inte av att i 

full utsträckning fullgöra sitt syfte. Då systemets existensberättigande återfinns i tanken om 

representativitet öppnar detta dörren för omfattande legitimitetsproblematik för det rådande 

politiska systemet. Om vår representativa demokrati inte i tillräcklig utsträckning kan 

representera medborgarna, vad är det då som gör den så representativ och demokratisk? Och 

om den inte uppfyller medborgarnas mandat att vara representativ, vilken legitimitet har det 

då kvar?       

 Det är efter genomgång av rådande forskningsläge uppenbart att 

representativiteten inom detta område brister. Det är dock inte uppenbart vad som orsakar 

dessa brister - tidigare forskning har inte helt lyckats utröna detta. Den tidigare nämnda 

undersökningen om den lokala politikens representativitet kunde endast konstatera att man 

delvis kan förklara fenomenet genom att väljare och valda lägger olika vikt vid olika frågor, 

och att väljarna därför kan utse representanter som delar deras åsikter i för dem viktiga frågor, 

men som har skiljaktiga åsikter inom vad väljarna betraktar som mindre viktiga områden. 

Detta kunde dock inte uppvisas vara hela förklaringen, då den minsta skillnaden mellan 

väljare och valda inte återfanns i det för väljarna viktigaste området.
9
  

 En annan potentiell förklaring står att finna i en studie som visar att 

kommunikationen mellan väljare och politiker i normalfallet inte fungerar ordentligt, då 

väljarna inte tycks ta till sig partiers kungörelser om policyförändringar.
10

 Det påpekas dock i 

studien att det finns tecken på att detta normalfall ibland sätts ur spel, där huvudexemplet är 

den brittiska partiomvandlingen i fallet "New Labour", där partiet genom sina 

policyförändringar under kort tid lyckades radikalt förändra väljarnas bild av partiet. Det är 

dock även tänkbart att detta är en följd av att partierna även har tillgång till ett annat 

                                                 
7
 Demokratiutredningens skrift, a.a., s. 49 

8
 Ågren, H., Dahlberg, M. & Mörk, E., "Do Politicians' preferences correspond to those of the voters? An 

investigation of political representation", Public Choice, vol. 130, nr. 1-2, 2007, s. 137-162 
9
 Ågren, H., Dahlberg, M. & Mörk, E., a.a., s. 153 

10
 Adams, J., Lawrence, E. & Somer-Topcu, Z., "Is Anybody Listening? Evidence That Voters Do Not Respond 

to European Parties' Policy Statements During Elections", American Journal of Political Science, vol. 55, nr. 2, 

2011, s. 379 
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kommunikationsverktyg, nämligen handlingar såsom politiska åtgärder och initiativ. Tidigare 

undersökningar visar att denna typ av information har lättare att få genomslag hos väljarkåren. 

Studien når egentligen bara slutsatsen att förkunnelser om partiers policyförändringar inte har 

något större genomslag i människors uppfattning om vad de står för, och når ingen slutsats 

angående den bakomliggande orsaken
11

, varför det är tänkbart att denna skulle kunna vara en 

tredje, oberoende faktor - studien själv resonerar kring att en bidragande orsak skulle kunna 

vara att tredjepartsaktörer såsom media och övriga partier även påverkar människors bild av 

partiet. Man kan med ledning av studiens resultat konstatera att väljarnas bristande insikt i 

partiers faktiska ställningstaganden antagligen inverkar negativt på deras förmåga att välja 

representativa företrädare, men i samband med exempelvis handlingarnas påverkan på 

uppfattningen är det svårt att avgöra denna inverkans omfattning. Och utan att veta den 

bakomliggande orsaken kan man inte avgöra huruvida detta bara är ett symptom på ett annat 

problem eller ej, varför ytterligare studier av orsaker till bristande åsiktsrepresentativitet 

krävs.       

 Kontentan av ovanstående resonemang och genomgångar kan formuleras på 

detta sätt - om all offentlig makt i Sverige utgår från folket, och riksdagen är folkets främsta 

företrädare, varför företräder då inte riksdagen folkets åsikter? Detta är en fråga av central 

betydelse såväl för teoribildningen inom representativ demokrati som för samhället i stort. Ett 

svar på denna fråga skulle öppna för konstruktionen av ett representativt system som bättre 

fullföljer sitt syfte. Det kan därför vara motiverat att undersöka vari den politiska kedjan 

representativiteten brister - klarar partierna inte av att förmedla sina åsikter till väljarna, eller 

skiljer sig den kommunicerade partilinjen från partirepresentanternas åsikter (och därmed 

deras handlingar)? Då tidigare forskning som visat redan undersökt det förstnämnda 

alternativet i denna kedja, kan det vara motiverat att undersöka även det andra - 

samstämmigheten mellan parti och partirepresentant. 

1.1.2 DET PERSONLIGA MANDATET 

Frågan om representantskapets natur är i Sverige en mycket gammal debatt. Redan under 

1700-talets första hälft fördes intensiva diskussioner kring hur riksdagsmännens mandat 

egentligen var utformat, och huruvida mandatgivarna hade rätt att återkalla mandatet under 

pågående riksdagsperiod om de inte var nöjda med ledamöternas agerande. Debatten 

utmynnade i ett nej, och 1810 infördes bestämmelser om att ledamöterna inte kunde bindas av 

                                                 
11

 Adams, J., Lawrence, E. & Somer-Topcu, Z., a.a., s. 380 
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annat än grundlagarna.
12

 Redan så långt tillbaka i tiden kan vi alltså se ett starkt 

ställningstagande gällande mandatets personliga natur - när representanten väl är vald är 

mandatet dennes och kan inte återkallas eller påverkas av mandatgivarna. 

 Det finns i huvudsak tre olika representationsprinciper inom den representativa 

demokratiteorin. Det rör sig om det obundna mandatet, det bundna mandatet och 

partimandatet.
13

 Det obundna mandatets teoribildning går i korthet ut på  att den folkvalde fått 

förtroendet att agera som denne själv anser är bäst. Denne är vald för att väljarna känner 

förtroende för dennes förmåga att fatta goda beslut, och genom sitt mandat är den folkvalde 

mer en representant för allmänintresset än för sin väljargrupp.
14

 Det bundna mandatets 

teoribildning säger tvärtom att den folkvalde är en delegat och representant för folkets, eller 

mer precist, väljarnas vilja. Det är väljarnas åsikter och intresse som skall representeras, och 

den folkvaldes egna hänsyn skall lämnas därhän. Det finns inom denna inriktning mer 

respektive mindre hårddragna tolkningar som tillåter mer respektive mindre 

handlingsutrymme, men genomgående är att representanten är bunden av sin väljargrupps 

explicita viljeyttringar och att denne därmed har mindre frihet än vid det obundna mandatet.
15

 

Partimandatet är litet av en variant av det bundna mandatet, där man tar sin utgångspunkt i att 

partierna är den förmedlande länken mellan väljare och valda, och att mandatmekanismerna 

därmed hela tiden går genom partiet. Den folkvalde blir här mer av en partirepresentant än en 

väljarrepresentant, varför partiets intresse bör vara den vägledande principen. Politikern bör 

med andra ord agera enligt partiprogrammet, då det är genom partiet och sin representation av 

detta som politikern fått sitt mandat. Politikerns eget handlingsutrymme är här starkt 

begränsat.
16

 Efter 1700-talets representativitetsdebatt kom det obundna mandatet att bli 

dominerande inom svensk politik
17

, men i takt med att partiväsendet har intagit en alltmer 

central roll och satt sin prägel på representationsorganens funktionssätt
18

 har det partibundna 

mandatet övertagit den dominanta rollen
19

. Idag utmanas partiapparaten av en allt svagare 

partiidentifikation hos befolkningen
20

, och demokratisynen blir allt mer individualistisk - 

vilket öppnar för en motsvarande förskjutning inom politikerrollen
21

. Även på sikt kan man 

                                                 
12

 Petersson, O., Svensk politik, sjunde upplagan, Stockholm, Norstedts Juridik, 2007, s. 117 
13

 Sjölin, M., Politisk etik, Lund, Studentlitteratur, 2005, s. 33 
14

 Sjölin, M., a.a., s. 34ff 
15

 Sjölin, M., a.a., s. 40f 
16

 Sjölin, M., a.a., s. 47 
17

 Petersson, O., a.a., s. 117 
18

 Sjölin, M., a.a., s. 46 
19

 Sjölin, M., a.a., s. 217 
20

 Petersson, O., a.a., s. 206 
21

 Sjölin, M., a.a., s. 210f 
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vänta sig att det politiska mandatet individualiseras alltmer, dels på grund av personvalets 

införande och dels på grund av löpande generationsskiften i politikerkåren
22

.  

 Just personvalet är en i sammanhanget viktig aspekt. Kravet på personval har 

länge varit svagt i Sverige, men har under senare årtionden vuxit allt större i takt med 

individualiseringen av demokratisynen
23

. Det introducerades för första gången på prov i 

kommunvalet 1994, men användes först på bred front i valet 1998. Totalt personröstade ca 

29.9% av väljarna, varav en större andel personröstare återfanns i kommunvalen.
24

 Sedan dess 

har det skett en svag minskning i andelen personröster, men denna håller sig alltjämt inom 

tjugotalet - och den nedåtgående trenden bröts i det senaste valet.
25

 Andelen personröstare 

balanserar således stadigt inom regionen mellan en fjärdedel till en tredjedel av de totala 

rösterna. Emedan detta kan tyckas vara en låg andel, utgör den ändå en substantiell del av 

väljarkåren - och om det senaste valet är början av en trend är denna andel ökande. Riksdagen 

befinner sig i dagsläget i en individualiseringsprocess, då personvalet individualiserar 

förhållandet mellan väljare och valda
26

.     

 Det obundna mandatets tillbakagång i Sverige var nära relaterat till uppkomsten 

av den starka partiorienteringen inom svensk politik och att man röstade på parti snarare än 

person
27

. I ett politiskt klimat där personvalet införts och demokratisynen individualiseras 

faller en stor del av basen för partimandatets dominans, och det är inte en orimlig tanke att det 

obundna mandatet kan komma att uppleva något av en renässans i ljuset av den rådande 

utvecklingen inom området. Med ett starkare obundet mandat följer även ett ökat 

handlingsutrymme för de folkvalda, och därmed kan det tänkas att riksdagsledamöternas 

personliga åsikter kan komma att få större genomslag i svensk politik än tidigare, när de enligt 

partimandatets logik i mångt och mycket varit bundna av partiets vilja. Det kan därför vara 

motiverat att undersöka i hur hög utsträckning riksdagsledamöternas egna åsikter avviker från 

partilinjen, och vilken grad av samstämmighet man kan återfinna mellan parti och 

partirepresentant. 

                                                 
22

 Sjölin, M., a.a., s. 217  
23

 Petersson, O., a.a., s. 81 
24

 Demokratiutredningens slutbetänkande, En uthållig demokrati! - Politik för folkstyrelse på 2000-talet, 

Stockholm, Justitiedepartementet, Statens offentliga utredningar, 2000, SOU 2000:1, s. 187f 
25

 Sveriges kommuner och landsting, Personvalets återkomst, 

http://www.skl.se/press/nyheter_2/nyheter-2011/personvalets-aterkomst (2012-04-20) 
26

 Petersson, O., a.a., s. 204 
27

 Petersson, O., a.a., s. 118 
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1.2 ÄMNESVAL OCH SYFTE 

I ovanstående resonemang framgår två problemområden. Det ena är att 

åsiktsrepresentativiteten hos politikerkåren är bristfällig, såväl på lokal som på nationell nivå. 

De folkvaldas åsikter skiljer sig nämnvärt från väljarnas, och såväl väljare som 

riksdagsledamöter anser sammantaget att riksdagen gör ett mediokert till dåligt jobb med att 

avspegla väljarnas åsikter, det trots att riksdagsledamöterna anser detta vara en viktig uppgift 

för parlamentet. Tidigare forskning visar på att det delvis är ett kommunikationsproblem - 

partiernas information når inte i full utsträckning ut till väljarna. Orsak och omfattning bakom 

problemet framgår dock inte, och det är tänkbart såväl att kommunikationssvårigheterna är ett 

symptom på ett annat problem som att det finns andra signifikanta orsaker. Därför är det 

lämpligt att undersöka den andra delen av kedjan, nämligen den mellan partier och valda. Det 

blir relevant att undersöka samstämmigheten mellan partier och deras representanter, om 

representanternas åsikter ligger i linje med den kommunicerade partilinjen. Partiernas såväl 

som folkets främsta representanter återfinns i riksdagen, varför detta blir en lämplig plats att 

fokusera blicken på.     

 Det andra problemområdet är att det svenska politiska landskapet, och kanske 

riksdagens mandat i synnerhet, befinner sig i en individualiseringsprocess. Det politiska 

mandatet i Sverige har sitt ursprung i det obundna mandatet med stor frihet för 

representanterna, men har i modern tid snarare karaktäriserats av ett partimandat där 

representanterna i hög utsträckning varit bundna av partilojalitet och partivilja. När 

partiapparaten nu tycks vara på tillbakagång, och demokratisynen individualiseras i samhället, 

är det inte en orimlig tanke att representanternas personliga åsikter med tiden kan komma att 

få större genomslag i politiken än förr. Det blir därför relevant att undersöka i vilken 

utsträckning representanternas åsikter skiljer sig från partilinjen. Emedan partiernas och 

folkets främsta företrädare återfinns i riksdagen, blir detta en lämplig plats att fästa blicken.

 Vi finner oss alltså med två problemområden, vilka båda tycks vara 

sammanknutna och mynna ut i samma ände - riksdagsledamöternas åsiktsmässiga 

samstämmighet med sina respektive partilinjer. Detta blir därför uppsatsens ämnesval. Syftet 

blir att klargöra hur denna samstämmighet gestaltar sig, och genom det avgöra om bristande 

samstämmighet kan vara en orsak till bristande åsiktsrepresentativitet, och vilket avtryck 

riksdagspolitikens individualisering kan komma att göra på genomförda åtgärder. 
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1.3 AVGRÄNSNINGAR OCH DEFINITIONER 

Då undersökningen inriktar sig mot riksdagsledamöter som en enhetlig grupp vore det 

självskrivet bästa alternativet att genomföra en totalundersökning som behandlar samtliga 

riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier. Då det rör sig om en relativt omfattande 

åsiktsundersökning är det dock antagligen orealistiskt att anta att man skulle kunna få tag på 

en förteckning över samtliga ledamöters åsikter - ett visst bortfall får antas existera i ett sådant 

material. Ett sådant naturligt bortfall innebär dock i sig inget problem, så länge bortfallet är 

litet eller jämnt fördelat utifrån de större schismerna man kan identifiera inom populationen.
28

 Det finns dock nackdelar med en totalundersökning, eller något som närmar sig 

karaktären av en sådan. I takt med att en undersökning ökar i omfattning ökar även 

resurskravet för att kunna genomföra denna. Detta gäller speciellt resurser i form av tid, något 

som i detta sammanhang finns i ytterst begränsad tillgång. En totalundersökning uppvisar 

teoretiska fördelar i det att man med en sådan undviker potentiella snedvridningseffekter till 

följd av urvalsproblematik, men har alltså praktiska nackdelar i form av utökade tidskrav. 

Huruvida man bör använda sig av någon form av avgränsning och urval i detta sammanhang 

tycks därmed vara en fråga om vilken arbetsbörda som tillförs vid varje utökning av 

urvalsgruppen, eller omvänt, vilken arbetsbörda som fråntas vid varje minskning av 

densamma.      

 Traditionellt sett, och naturligt nog sett till församlingens uppbyggnad och syfte, 

brukar den största skiljelinjen inom riksdagen anses vara partitillhörighet. Emedan det även är 

mängden undersökta partier som har den största påverkan på resursåtgången förefaller det 

vara rimligt att, om någon begränsning skall göras, begränsa urvalet utifrån partitillhörighet. 

På en större skala kan partitillhörighet grupperas utifrån blocktillhörighet, där det 

socialdemokratiska arbetarepartiet och det moderata samlingspartiet med nuvarande 

mandatfördelning utgör de största representanterna inom respektive politiskt block. 

Respektive parti utgör en majoritet av respektive block sett till mandatfördelning, och utgör 

tillsammans en majoritet av riksdagen med 219 av 349 ledamöter.
29

 Ett mycket större antal 

skulle inte ge nämnvärda fördelar gällande representativitet, i ljuset av att urvalet redan utgör 

närmare 63 procent av den totala populationen. Eventuella snedvridningseffekter på grund av 

urvalets storlek torde därför vara av mindre grov art. Detta förblir dock något av ett 

                                                 
28

 Esiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L., Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, 

individ och marknad, fjärde upplagan, Stockholm, Norstedts Juridik, 2012, s. 185 
29

 Sveriges Riksdag, Ledamöter och partier,  
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antagande, då man i en sådan begränsning ändå utesluter sex av åtta partier från 

undersökningen, och det är inte otänkbart att riksdagsarbetet skulle kunna ta sig en annan 

gestalt exempelvis i mindre partier gentemot större sådana - och mindre partier är i en 

avgränsning enligt ovan helt frånvarande. För att ytterligare slå vakt om träffsäkerheten skulle 

man sålunda egentligen behöva utöka urvalet med ännu några fler partier, företrädesvis med 

minst två av de mindre partierna, ett från varje block, enligt argumentationen ovan. Med en 

vidareutveckling av denna argumentation, och en applicering av denna på nya skiljeområden, 

börjar vi snabbt återgå till en totalundersökning även i vårt försök att upprätta en fullt 

godtagbar avgränsning. Den oomtvistligt största arbetsbördan torde i detta, som i så många 

andra fall, uppstå vid själva upprättandet av analysstrukturen. När detta är gjort är resten en 

fråga om att tillämpa denna på materialet, och det torde därför i vilket fall som helst göra 

försumbar skillnad för arbetsbördan i sin helhet huruvida man tillämpar denna på en 

förteckning över 219 eller 349 riksdagsledamöter. Av denna anledning - och i ljuset av 

avgränsningsdiskussionen ovan - finner vi inga övervägande teoretiska eller praktiska skäl att 

begränsa antalet undersökta riksdagsledamöter, utan inriktar oss på att nå karaktären av en 

totalundersökning gällande dessa.     

 Partilinjen kan identifieras på många vis, men det råder viss tveksamhet 

gällande vilket av dessa sätt som egentligen blir mest rättvisande. Partiprogrammen utgör å 

sin sida kanske den mest grundläggande dokumentationen av partiernas generella 

infallsvinklar, men har en svaghet i det att de på grund av arbetet och formkraven som omger 

deras framställning blir trögrörliga och med tiden tappar relevans för den dagspolitiska 

situationen - och därmed kopplingen till den aktiva politiken. Med tiden tenderar de därför 

även att kompletteras av ytterligare policydokument som försvårar bildandet av en enhetlig 

översiktsbild. En studie av forskaren och f.d. riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson visar 

även att utformningen av partilinjen ligger hos partiledaren och dennes inre krets, där denne i 

praktisk mening i förhållandevis låg grad är bunden av övriga partiets ståndpunkter.
30

 Det 

finns alltså en åtskillnad mellan den praktiska partilinje som i verkligheten genomförs, och 

den teoretiska partilinje som fastställs av kongresser och policydokument. Eftersom att det är 

den praktiska partilinjen som får återverkningar för samhället genom sitt genomförande är det 

denna som är av störst betydelse för representativiteten och demokratin - dubbelt så i och med 

att det är utifrån de praktiska åtgärderna och initiativen som väljarna baserar sina 

uppfattningar om partiernas politiska positioner, snarare än genom policyförklaringar.
31

 Den 

                                                 
30

 Pålsson, A-M., Knapptryckarkompaniet - Rapport från Sveriges Riksdag, Stockholm, Atlantis, 2011, s. 127 
31

 Adams, J., Lawrence, E. & Somer-Topcu, Z., a.a., s. 380 
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praktiska partilinjen blir alltså tvåfaldigt intressant ur en representativitetssynpunkt, eftersom 

att den ligger till grund för både den politiska mandatfördelningen och utformningen av 

samhällsregleringen.     

 Utifrån dessa förutsättningar kan man sluta sig till att partilinjen i sin praktiska 

utformning snarare bör utläsas ur genomförda åtgärder än ur den relativt rigida 

policydokumentationen. Genomförda åtgärder färgas visserligen av det politiska läget och 

tillhörande kompromisser, och utgör därför kanske inte det bästa mätinstrumentet för partiets 

värdegrund. I termer av partiets sakpolitiska åsikter torde det dock utgöra ett bättre 

mätinstrument, då de sakpolitiska åsikterna - och de föreslagna politiska åtgärderna - ju är ett 

resultat av såväl partiets värdegrund som det politiska läget. Att sammanställa ett partis 

åtgärder och åtgärdsförslag inom samtliga politikområden till en enhetlig översiktsbild är 

dock ett digert arbete som, om det skall göras ordentligt, kräver en oerhörd arbetsinsats. Vi 

har dock redan berört en tidigare studie som pekar på ett godtagbart alternativ, genom att 

väljarna bildar sina uppfattningar om partiernas ståndpunkter utifrån politiska åtgärder snarare 

än policyförklaringar. Forskningen visar även att de svenska väljarnas förmåga att ta till sig 

partiers faktiska politiska positioner är mycket god - så till den grad att även nyansskillnader 

uppfattas, och att även små positionsförflyttningar alltid får omedelbart genomslag i 

väljaruppfattningarna
32

. Väljarnas uppfattningar om partiernas politiska position torde alltså 

utgöra en approximation av den praktiska partilinjen, genom att uppfattningarna baseras på de 

åtgärder som utgör den partilinje som i praktiken fastställs av partieliten, och dessa 

uppfattningar även i hög grad justerar sig utifrån de faktiska förändringarna av denna 

partilinje. Partilinjen representeras sålunda i denna uppsats av väljarnas uppfattning om 

partiets politiska positionering.    

 Det kan även sägas finnas en viss nyansskillnad mellan en åsikt och ett 

ställningstagande, då ett ställningstagande kan vara såväl en åsikt som en aktiv handling 

utifrån denna åsikt. I grunden är dock såväl åsikter som  sådana handlingar värderingsfrågor - 

man utvecklar sina åsikter utifrån bakomliggande värderingar, och en sådan handling 

uppkommer genom samma mönster. För denna uppsats syften kan därför begreppen ses som 

synonyma, då bakomliggande värderingar är den centrala variabeln som hela åsikts- och 

ställningstagandediskussionen kan återknytas till.    

 Men om uppsatsen behandlar politiska åsikter, vad är det då som gör en åsikt 

politisk? Utgångspunkten i denna uppsats är att det rör sig om åsikter som berör frågor som 

                                                 
32

 Oscarsson, H., "Partierna väljer sina väljare", i Holmberg, S. & Weibull, L. (eds.), Det våras för politiken, 

SOM-rapport 30, Göteborg, Göteborgs universitet, 2002, s. 95 
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uppkommer inom den politiska diskussionen. För att främja resultatens bestående värde över 

tid och politikområden avses här den allmänna politiska diskussionen snarare än den 

dagsaktuella - den politiska diskussionen består av en samling frågor som har genomgående 

betydelse för utformning och organisation av samhället. En sådan samling frågor har tidigare 

fastställts av forskaren Reidar Larsson, som i sitt verk politiska ideologier i vår tid 

demonstrerar att vissa frågor går att konsekvent knyta till samtliga större ideologiska 

inriktningar i modern tid. Dessa frågor berör samhällsstyrning, beteendekontroll, medel för 

samhällsförändring, ekonomisk organisation och idealsamhälle - varav alla dessa frågor 

genomsyras av grundläggande politiska värderingar.
33

 Grundläggande politiska värderingar är 

alltså det centrala elementet som formar politiska åsikter. Tidigare studier visar att vänster-

högerskalan utgör en sammanhållen dimension som på ett pålitligt sätt kan organisera 

politiska värderingar inom samma begreppsliga rum
34

, och denna skala är även såväl den 

vanligaste politiska jämförelseskalan som den starkaste politiska dimensionen i Sverige
35

. 

Vänster-högerskalan har även ytterligare en styrka i detta fall, genom att partilinjen 

representeras av väljaruppfattningarna. Väljarnas träffsäkerhet gällande partiernas politiska 

positionering har nämligen uppvisats vara särskild god när just denna vänster-högerskala 

används som måttstock. Det är dessutom längs vänster-högerskalan vi finner den starkaste 

tendensen till partisympati och röstningsmönster, varför vänster-högerpositionerna blir 

särskilt relevanta ur representationssynpunkt.
36

 Som politiska åsikter behandlas därför åsikter 

som kan placeras in i en vänster-högerdimension.   

 Samstämmighet är tveklöst ett av arbetets mest centrala begrepp, då det utgör 

huvudområdet för undersökningens inriktning. I sitt grundutförande innebär samstämmighet 

att flera parter uttrycker samma, eller i varje fall kompatibla, ståndpunkter. Samstämmighet 

blir därför något av en binär fråga - antingen finns den, eller så finns den inte. En sådan 

definition utesluter dock nyansskillnader, vilket utgör ett problem för denna typ av 

undersökning. När åsikter från ett stort antal parter sammanställs är svaret nämligen i detta 

fall på förhand givet - det är föga troligt att samtliga parter talar med samma röst i alla frågor, 

varför samstämmigheten i ett sådant fall inte finns. Tidigare forskning talar för att det bästa 

sättet att skapa en meningsfull översiktsbild är att istället prata om grad av samstämmighet, 

och se samstämmigheten som en glidande skala - detta möjliggör nämligen en 

                                                 
33

 Larsson, R., Politiska ideologier i vår tid, sjunde upplagan, Lund, Studentlitteratur, 2006, s. 21 
34
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democracy", World Politics, Vol. 36, Nr. 3, s. 295 
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sammanvägning av åsikterna som låter oss tydligare se åt vilket håll samstämmigheten lutar.
37

 

Samstämmighet behandlas därför i denna uppsats som graden av överrensstämmelse mellan 

partilinjens och riksdagsledamöternas respektive positioner längs en vänster-högerskala. 

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Utifrån det nämnda syftet kan man formulera övergripande forskningsfrågor som lyder: 

 Är de kommunicerade partilinjerna representativa för vad partiernas respektive 

riksdagsledamöter tycker? 

 Är diskrepansen mellan partilinjernas och deras respektive riksdagsledamöters åsikter 

tillräcklig för att riksdagspolitikens individualisering skall kunna göra ett substantiellt 

avtryck på riksdagens beslut?  

Dessa båda forskningsfrågor kan, liksom uppsatsens syfte, återknytas till samma 

grundproblematik om riksdagsledamöternas samstämmighet med sina respektive partilinjer. 

Genom avgränsnings- och definitionsdiskussionen ovan kan vi vidare formulera tre 

preciserade frågeställningar som låter oss fånga essensen i den politiska samstämmigheten 

enligt nedan.  

 Hur placerar sig riksdagsledamöterna på vänster-högerskalan? 

 Hur placerar sig väljarnas uppfattningar om riksdagens partilinjer på vänster-

högerskalan? 

 Hur stämmer riksdagsledamöternas egna placeringar på vänster-högerskalan överrens 

med partilinjernas uppfattade placeringar på densamma? 

Utifrån svaren på dessa preciserade forskningsfrågor kan man sedan skapa en sammanvägd 

översiktsbild som tillhandahåller svaret på de övergripande forskningsfrågorna och uppfyller 

undersökningens syften. 
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1.5 METATEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

En människas val av studieobjekt, sätt att studera världen och tolkning av resultat styrs av de 

bakomliggande idéerna om hur världen och vår varseblivning av denna är beskaffad. Någon 

som inte tror på en objektiv verklighet, eller på att vi kan uppfatta denna, får naturligtvis svårt 

att motivera en mätning eller beskrivning av en sådan verklighet. I andra änden av spektrumet 

har någon som tror på motsatsen ett digert arbete i att till fullo katalogisera denna objektiva 

verklighet. I grunden ligger häri två stora frågor som i sin essens ligger till grund för alla 

vidare teoretiska överväganden - den ontologiska frågan om huruvida världen existerar 

oberoende av vår varseblivning, och den epistemologiska frågan om vad vi egentligen kan 

uppfatta och observera i en sådan värld.
38

 Det är av naturliga skäl svårt att bevisa riktigheten i 

den ena eller andra ståndpunkten, då påståendena på grund av den extrema abstraktionsnivån 

och själva kopplingen till verklighetsuppfattningen per definition invalidiserar alla motstående 

bevisförsök. Därav är ontologin och epistemologin ett ständigt debatterat och diskuterat ämne, 

där det råder stor oenighet såväl rörande de olika påståendenas riktighet som rörande 

klassificeringar och kategoriseringar av sådana påståenden.
39

 Eftersom att man inte kan bevisa 

att ett ontologiskt eller epistemologiskt ställningstagande är riktigt eller felaktigt, blir det 

viktigt att som substitut för sådan vetskap istället vara tydlig och konsekvent med sina 

ståndpunkter inom området, och att även visa ödmjukhet inför att det egna synsättet inte är det 

enda möjliga eller rätta.
40

     

 Utgångspunkten för denna uppsats är fundamentalistisk i den meningen att 

världen - fundamenten för vår varseblivning - antas existera, emedan det i annat fall skulle bli 

svårt - för att inte säga meningslöst - att försöka uppmäta en samstämmighet som i sådant fall 

skulle vara kontinuerligt föränderlig och perspektivbunden. Det finns dock en mycket god 

poäng i att den personliga varseblivningen är nyckeln till verklighetsuppfattningen, men det 

centrala begreppet i detta sammanhang är just varseblivning - emedan det må finnas en 

objektiv verklighet kan det hända att vi inte är förmögna att felfritt uppfatta denna. Om ett 

träd faller i skogen när ingen finns i närheten ger det ifrån sig ett ljud, däremot kommer ingen 

att höra det. Ljudets existens är inte beroende av varseblivningen, men vår uppfattning om 

ljudet är det i högsta grad. Sålunda är utgångspunkten att verkligheten är objektiv, medan 

varseblivningen är subjektiv. En sådan uppfattning skulle kunna klassificeras som hörande till 
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realismen, i den mån en klassificering inom detta område låter sig göras. Liksom realismen 

antar utgångspunkten här att verkligheten existerar oberoende av vår uppfattning om den, men 

att det finns strukturer och förhållanden som är för komplexa och djupt liggande för att vi 

skall kunna observera och mäta dem.
41

 Samhället kan i detta perspektiv liknas vid ett nätverk, 

där trådarna interagerar med varandras banor och noder på ett sådant komplext sätt - till ytan 

kaotiskt, men säkerligen i djupet med en egen ordning - att det i många fall blir en hopplös 

uppgift att försöka nysta upp färdvägarna och styrkeförhållandena mellan olika faktorer. 

Vidare är hela vår varseblivning genomsyrad av våra egna teoretiska konstruktioner som 

agerar medlare mellan den verklighet som existerar och den verklighet vi uppfattar. Vår 

varseblivning, och den verklighet vi observerar, blir därför helt beroende av våra teoretiska 

ramverk och konstruktioner. I realistisk anda tar denna uppsats även stor hänsyn till såväl 

kvantitativa som kvalitativa överväganden
42

, där vi använder oss av kvantitativt material för 

att fastställa graden av samstämmighet - men där kvalitativa överväganden, i form av såväl 

tidigare forskning som analysmodell, ligger till grund för vår förståelse för hur den politiska 

positioneringen uppfattas och förstås av väljare, valda, läsare och författare. 

 Enligt dessa utgångspunkter finns det sålunda såväl verkliga åsiktsplaceringar 

som grader av samstämmighet att mäta, men osäkerheten är större rörande hur detta kan mätas 

på bästa sätt, då vår varseblivning på grund av sin koppling till teoretiska modeller till sin 

natur är bristfällig. Den klassiska testteorin har här sammanfattat detta mätproblem i en enkel 

ekvation, varande X = T + E, där X är det observerade värdet, T är det sanna värdet och E är 

felvärdet som följer av bristfällig varseblivning och metodik.
43

 Sålunda blir det av central 

betydelse för denna uppsats att i möjligaste mån minimera värdet E, så att värdet X hamnar så 

nära värdet T som möjligt. Detta uppnås genom en gedigen och väl övervägd 

metodkonstruktion, som därför blir något av uppsatsens alfa och omega. 

 Som tidigare berört finns det naturligtvis andra perspektiv och 

verklighetsuppfattningar, som med rådande bevisläge äger lika stort berättigande som det 

valda perspektivet i denna uppsats, men på grund av just detta finns heller ingen övervägande 

anledning att anta något annat än just det perspektiv som författaren uppfattar som mest 

rimligt. Den metateoretiska utgångspunkten är - som Paul Furlong och David Marsh så 

kärnfullt uttrycker det - på grund av sin elementära natur att likna vid ett skinn snarare än en 
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tröja, och kan därmed inte bytas ut eller lappas ihop helt fritt.
44

 På grund av detta föreligger 

även vissa svårigheter med att försöka kombinera olika perspektiv och tillgodose alla deras 

krav och logiska slutledningar, emedan de har radikalt olika fundamentala utgångspunkter. 

Denna grundläggande inkompatibilitet gör det till ett svårt och obetänksamt företag att 

sammanfoga de olika perspektiven, likaså att helt försöka undgå att beröra frågan.
45

 

1.6 DISPOSITION 

Kapitel 2 inleds med en presentation av källmaterialet som ligger till grund för analysen, och 

gör därefter en systematisk genomgång av uppsatsens metodik. Avdelningarna 2.1 och 2.2 

presenterar materialet som fastställer riksdagsledamöternas respektive partilinjernas 

placeringar på vänster-högerskalan. Avdelningarna 2.3 och 2.4 utformar därefter 

analysinstrumentet. Till sist upprättas en modell över analysinstrumentets användning och 

materialets sammanställning i avdelningarna 2.5, 2.6 och 2.7. I kapitel 3 utförs 

databehandlingen i tre steg, ett för varje preciserad frågeställning. I avdelning 3.1 

sammanställs materialet från Valpejl och behandlas utifrån frågan om hur 

riksdagsledamöterna placerar sig på vänster-högerskalan. I slutet av avdelningen placeras 

deras viktade medelvärde in på vänster-högerdimensionen. I avdelning 3.2 behandlas 

materialet från SCB utifrån frågan om hur väljarnas uppfattningar om riksdagens partilinjer 

placerar sig på vänster-högerskalan. I slutet av avdelningen placeras partilinjernas viktade 

medelvärde in på vänster-högerdimensionen. I avdelning 3.3 placeras båda dessa medelvärden 

in på dimensionen samtidigt, och därefter beräknas samstämmighetsvärdet som placeras in på 

samstämmighetsdimensionen. I kapitel 4 följer sedan resultatdiskussionen. I avdelning 4.1 

förs övergripande resonemang om resultatens tillförlitlighet och betydelse, följt av 

återkoppling till de övergripande forskningsfrågorna och problembilden i avdelning 4.2 och 

förslag på vidare forskning i avdelning 4.3. 
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2 MATERIAL OCH METOD 

I enlighet med den tidigare avgränsnings- och definitionsdiskussionen kommer denna 

undersökning att behandla riksdagsledamöterna som representerar riksdagens alla partier, och 

deras respektive partilinjer representerade av väljaruppfattningarna om partiernas politiska 

positionering. Mellan grupperna riksdagsledamöter och partilinjer skall samstämmigheten 

fastställas, och detta skall ske i tre etapper enligt de preciserade frågeställningarna. I ett första 

steg behandlas riksdagsledamöternas vänster-högerplacering, och i ett andra steg behandlas 

motsvarande placering för partilinjerna. Därefter jämförs dessa placeringar för att skapa en 

översiktsbild av riksdagsledamöternas sammantagna samstämmighet med riksdagens olika 

partilinjer. Allt detta kommer att genomföras utifrån ett vänster-högerperspektiv, där vänster-

högerdimensionen får representera den sammantagna bilden av gruppernas politiska 

ställningstaganden. I de kommande avdelningarna presenteras källmaterialet, och därefter 

utformas den metod som ligger till grund för den senare kommande analysen. 

2.1 VALPEJL 

Inför de allmänna valen 2010 konstruerade Sveriges Radio och Sveriges Television en 

databas kallad Valpejl över alla som kandiderade till riksdagen, kommunfullmäktige och 

landstingsfullmäktige. Bland dessa kunde de av riksdagskandidaterna som så valde svara på 

en enkät konstruerad av statsvetarna Stig-Björn Ljunggren och Tommy Möller samt 

journalisten Christer Isaksson. Efter valet reducerades databasen till att endast omfatta de 

kandidater som blivit invalda till ovan nämnda förtroendeuppdrag, vilket transformerat den 

till ett slags förteckning över folkvalda politiker.   

 Enkätfrågorna berörde kandidaternas personliga och politiska profil, samt deras 

åsikter rörande ett urval aktuella politiska sakfrågor.
46

 Bland dessa frågor återfinns en som är 

särskilt intressant för denna undersökning - nämligen en fråga om hur kandidaten skulle 

placera sig på en vänster-högerskala. Emedan svarsalternativen inte klart framgår av 

redovisningen visar en genomgång att dessa är fem till antalet - "klart till vänster", "något till 

vänster", "varken till vänster eller höger", "något till höger" samt "klart till höger".
47

 Då vi 
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redan fastställt att vänster-högerdimensionen av tidigare redovisade skäl skall utgöra 

utgångspunkten för undersökningens åsiktssammanställning utgör denna del av enkätens data 

en klar tillgång för uppsatsarbetet. Tidigare forskning visar nämligen att människors egen 

uppfattning om sin placering på vänster-högerskalan i allmänhet utgör en meningsfull 

värdemätare
48

.      

 Då samtliga riksdagsledamöter inbjudits till att besvara enkätfrågorna är enkäten 

i sin ambition en totalundersökning, men som i de flesta andra individbaserade 

enkätundersökningar har ett visst svarsbortfall förekommit. I allmänhet betraktas mellan 25 

och 40 procent som ett fullkomligt normalt svarsbortfall under liknande omständigheter.
49

 I 

detta fall har 299 av de 349 riksdagskandidater som blev invalda valt att svara på enkäten, och 

ytterligare två svarande ledamöter har därefter tillkommit i form av ersättare för 

riksdagsledamöter med andra åtaganden. Den genomsnittliga svarsfrekvensen ligger sålunda 

på cirka 86 procent, vilket ger oss ett svarsbortfall på 14 procent. Bortfallet befinner sig alltså 

i ett område som i normalfallet inte bedöms utgöra ett problem för enkätundersökningar med 

propert utformade urvalsramar, och kan till och med sägas vara lägre än i normalfallet, vilket 

antagligen kan förklaras med att det rör sig om en elitundersökning där svarspersonerna haft 

ett tydligt marknadsföringsintresse i att svara på enkäten. När vi nu konstaterat att vi har ett 

bortfall, om än ett osedvanligt litet sådant, är det viktigt att i nästa steg konstatera om detta 

svarsfall utgör ett problem för representativiteten hos de svarande. Som tidigare diskuterat 

torde partitillhörighet utgöra den största skiljelinjen inom riksdagen, och det är därför 

behjälpligt att inledningsvis jämföra svarsfrekvenserna mellan partierna. Denna varierar 

mellan som lägst 81 procent för det socialdemokratiska arbetarepartiet och som högst 95 

procent för vänsterpartiet och kristdemokraterna, och det största avståndet blir sålunda 14 

procent. Emedan det inte är en överväldigande skillnad är den ändå substantiell. Till 

sammanhanget hör dock att 5 procent av de vänsterpartistiska eller kristdemokratiska 

ledamöterna är detsamma som ett mandat, varför det krävs en väldigt liten ändring i bortfallet 

för att åstadkomma stor procentuell förändring. Ett genomgående mönster är dock att de 

mindre partierna generellt uppvisar lägre procentuellt svarsbortfall än de större partierna
50

, 

och som tidigare diskuterat kan det tänkas att partiernas storlek påverkar deras organisation 

och riksdagsarbete - detta förstärker om något den möjligheten, och förstärker därmed även 

betydelsen av det varierande svarsbortfallet. För att gottgöra för eventuella 
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snedvridningseffekter kommer vi därför att behöva genomföra en efterstratifiering där vi 

viktar riksdagsledamöternas betydelse för sammanställningen utifrån partitillhörighet och 

tillhörande svarsfrekvens.
51

    

 Sammantaget visar genomgången ovan att Valpejls material förvisso har 

ambitionen att vara en totalundersökning, men på grund av svarsbortfall representeras inte alla 

analysenheter fullt ut. Resonemanget visar dock på att svarsbortfallet är påfallande lågt, och 

att det är någorlunda - om än inte perfekt - jämnt fördelat över partigränserna. På grund av 

detta kan det ändå hävdas att Valpejls material approximerar en totalundersökning, då 

eventuella snedvridningseffekter på grund av svarsbortfallet (i synnerhet efter viktning) torde 

vara försvinnande låga. Kort sagt borde sammanställningen av det tillgängliga materialet 

uppvisa i princip identiska resultat som en totalundersökning skulle ha gjort, och därför kan 

man för vårt arbetes syften använda det som en sådan. Materialet uppvisar karaktären av en 

totalundersökning, och det blir då mindre relevant huruvida det rent tekniskt sett borde klassas 

som en sådan eller ej.    

 Användandet av en sådan enkätundersökning som källa till 

riksdagsledamöternas ideologiska placering passar även väl in i undersökningens syften, då 

frågeundersökningar är väl lämpade för undersökningar med ett stort antal respondenter, 

kortfattad information, behov av standardiserade data och omständigheter som tillåter ärliga 

svar och att respondenterna förstår konceptet.
52

 Dessa kriterier får anses passa väl in med 

denna undersökning, då den till sin natur omfattar de första tre punkterna, enkäternas ämne 

ligger i linje med det budskap som ligger i kandidaternas intresse att föra fram, och 

forskningen - som tidigare redovisat - visar att människor kan förstå vänster-högerskalan på 

ett meningsfullt sätt.      

 Det finns alltid ett problem i att använda sig av frågor med fasta svarsalternativ, 

i det att svarspersonerna kan tvingas anpassa sina egna angivna uppfattningar utifrån 

frågekonstruktörens uppfattning av dimensionernas beskaffenhet.
53

 I detta fall är det fråga om 

en politisk dimension som alla kanske inte känner samhörighet med, och i ett sådant fall kan 

det vara svårt för svarspersonerna att placera in sig rättvisande på den. De givna alternativen 

har dock en utväg i detta fall, varande mittenalternativet - "varken till vänster eller höger", 

som kan tolkas såväl som en centerposition som en placering helt utanför den angivna skalan. 

Detta är en tillgång i det att det ger ett godtagbart alternativ till dem som inte alls vill 
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klassificera sig enligt skalan, men är samtidigt en nackdel i det att det blir svårt att avgöra 

exakt vad deras ställningstagande i detta läge innebär, då det kan vara ett uttryck för vilken 

som helst av de ovan angivna ståndpunkterna. Detta kan göra det svårt att på ett rättvisande 

sätt rangordna mittenalternativet inom alternativens hierarki. Emellertid torde en politisk 

placering utanför skalan även innebära att personen förespråkar politik som faller inom ramen 

för både traditionella högerpositioner och vänsterpositioner, eftersom att denne i annat fall 

inte borde ha några problem att klassificera sig enligt skalan. Därför borde man kunna hantera 

båda användningsområdena för detta alternativ som analoga.   

2.2 "ÅTTAPARTIVALET" - SCB:S VALUNDERSÖKNING 2010 

SCB har sedan 1956 publicerat systematiska valundersökningar för alla allmänna val, sedan 

1970 under beteckningen specialundersökningar, och omfattade denna gång 2736 intervjuer, 

där intervjupersonerna valts genom ett obundet slumpmässigt urval.
54

 Upplagan för 2010 års 

allmänna val har författats av professorerna Henrik Oscarsson och Sören Holmberg vid 

Göteborgs Universitet.
55

 Vi har tidigare fastställt att ett effektivt sätt att representera ett partis 

praktiska linje, den politiska information som bäst når ut till väljarna, är just att undersöka 

väljarnas uppfattning om partilinjerna. Detta ligger även väl i linje med uppsatsens syfte, som 

bland annat inriktar sig på att utröna huruvida det finns en diskrepans mellan just 

partiinformationen som når ut till väljarna och partirepresentanternas egna åsikter - som kan 

väntas få allt större utrymme i ett individualiserat riksdagsarbete. I SCB:s undersökning ingår 

ett dataområde som därmed är särskilt intressant för denna undersökning - nämligen väljarnas 

uppfattning om hur riksdagspartierna är positionerade längs en vänster-högerskala.
56

 Tidigare 

forskning visar, som redovisat, att människors uppfattningar om placering längs vänster-

högerskalan är meningsfulla värdemätare, och i kombination med den data som finns 

tillgänglig utgör SCB:s undersökning en förträfflig bas för jämförelse mellan partilinjerna och 

partirepresentanternas åsikter. Svarspersonerna har här fått frågan om var de skulle placera de 

större politiska partierna längs en numerisk vänster-högerskala där 0 är "långt till vänster" och 

10 är "långt till höger". Därefter har medelvärdena av svarspersonernas  partiplaceringar 

beräknats och multiplicerats med 10.
57

    

 Då dessa data baserar sig på en enkätundersökning som i mångt och mycket 
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liknar fallet med Valpejl, kan det vara behjälpligt att inledningsvis granska källans 

användbarhet utifrån samma struktur som tidigare. Vi skall alltså titta närmare på 

frågeställningens utformning samt de källritiska kriterierna äkthet, oberoende, samtidighet och 

tendens. I fallet med frågeställningens utformning är detta relativt snabbt avklarat, då större 

delen av den tidigare argumentationen kan tillämpas även här, då frågorna till sin natur är 

identiska, även om deras faktiska formulering skiljer sig. Den mest markanta skillnaden finner 

man i att skalan här utgörs av numeriska placeringar, snarare än exempelfraser som i fallet 

Valpejl. Vi kan dock i slutändan ändå se dem som analoga, då centerpositionen i denna 

undersöknings skala antagligen utgör en tillflyktsort för de svarspersoner som egentligen 

skulle vilja placera ett parti utanför skalan helt och hållet. Detta kan man anta genom en 

liknande argumentation som den kring samma fråga angående Valpejl - en position utanför 

skalan torde likna en centerposition, genom att den förespråkar förslag från båda lägren.

 Gällande offentlig statistik som denna finns ett par överväganden man bör göra 

vid behandling av källan. Det finns en fälla inbyggd i användandet av statspublikationer som 

källa, som man måste vara medveten om för att kunna undvika. Det är nämligen lätt att se 

statspublikationer i gemen som auktoritativa, objektiva och faktabaserade, då de produceras 

av sakkunniga, oberoende tjänstemän och i allmänhet innehåller hårda data som kan 

analyseras elektroniskt och därför förefaller vara oberoende av den mänskliga bedömningen.
58

 

Liksom andra källor måste ändock statspublikationer granskas enligt källkritiska regler, och 

man kan då använda sig av fyra grundläggande kriterier för att fastställa validitet hos 

dokumentationen. Dessa är autenticitet, trovärdighet, representativitet och innebörd.
59

 När det 

gäller just officiell statistik kan detta omsättas i framför allt tre punkter som man bör fokusera 

på - fenomenets komplexitet, eventuella egenintressen bakom statistiken och i vilken mån 

statistiken är ett uttryck för olika bedömningsfrågor.
60

 Vi skall därför behandla dessa faktorer 

i anslutning till den aktuella statistiken i tur och ordning.  

 Frågan som uppmätts är, i termer av mätning, okomplicerad. Det rör sig om en 

åsikt per svarsperson enligt en tydligt definierad skala med tydligt definierade steg. Då 

samtliga svarsalternativ finns representerade på ett överskådligt sätt i presentationen av datan 

finns sålunda inte något vidare utrymme för otillbörlig tolkning av datan eller dylikt.

 När det gäller egenintresset torde såväl uppdragsgivarnas som de anlitades 

egenintresse i att framställa väljarnas bild av partierna längs en vänster-högerskala vara 
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försumbart. Det är dels svårt att se någon uppenbar fördel för SCB och de anlitade 

professorerna, och på en större skala svårt att se någon uppenbar fördel för det politiska styret 

i att vänster-högerplaceringarna skall presenteras på ett visst sätt. Den enda någotsånär rimliga 

möjligheten vore att det skulle vara i den politiska majoritetens intresse att framställa bilden 

av de egna partiernas placeringar som närliggande väljarnas egna, men då den politiska 

majoriteten dels får bedömas vara placerad på ett väl långt avstånd från den praktiska 

undersökningen, och genomslaget för en sådan snedvridning vore av tveksamt värde, får detta 

anses som ett osannolikt scenario.    

 När det gäller bedömningsfrågorna är osäkerheten något större än i de tidigare 

områdena. I grunden uppvisar statistiken väljarnas bedömningar av den politiska kartans 

utformning, och redan där kan man sålunda se att vad statistiken uppvisar till sin natur är en 

bedömningsfråga i sig. Som tidigare redovisat visar dock forskningen att medborgare ändå 

klarar av att göra en sådan bedömning till en meningsfull värdemätare, varför detta får anses 

vara ett problem av mindre art. Gällande undersökningens utformning har även här 

förekommit bedömningar från de yrkesmän som ligger bakom den, främst i form av 

frågekonstruktionen - det är väl etablerat att olika sätt att formulera samma fråga ger upphov 

till olika svar.
61

 I detta fall finns det inget i frågeformuleringen som uppenbart tyder på någon 

snedvridning på grund av avsiktlig eller oavsiktlig snedvridning - frågorna är lättförståeliga, 

förklarande och värdeneutrala, samtidigt som skalans koncept är tydligt för svarspersonerna.

 Sammantaget kan vi alltså sluta oss till att denna statistik inte uppvisar några 

uppenbara metodiska eller källkritiska brister, varför den bör lämpa sig väl för denna 

undersöknings syften. Som representant för partilinjerna används därför datan från SCB:s 

valundersökning 2010 angående väljarnas uppfattningar om partiernas placering på vänster-

högerskalan. 

2.3 IDÉ- OCH IDEOLOGIANALYS 

Kärnan i denna undersökning är fastställandet av politisk positionering hos riksdagsledamöter 

och partilinjer. Idé- och ideologianalysen kan här vara ett gott verktyg, då den inom 

statsvetenskapen är ett vedertaget sätt att just avgöra ideologiska inriktningar hos olika 

grupper. Idé- och ideologianalysen är emellertid i första hand en typ av textanalys, och med 

det givna materialet kan man inte påstå att särdeles mycket text kommer att analyseras. 

Emellertid erbjuder den ändå attraktiva egenskaper, då den fokuserar på innebördsaspekten av 
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texten snarare än dess ordalydelse.
62

 I ett sådant perspektiv kan det anses som mindre viktigt 

huruvida texten är framställd i form av sammanhållna textblock eller om i form av korta 

beskrivningar och enkätsvar, då innebörden i sådana framställningar blir den centrala faktorn. 

 Den erbjuder även ett flertal attraktiva analysverktyg som underlättar avgörande 

av innebörd och ideologisk positionering, däribland idealtypen och dimensionerna.
63

 En 

idealtyp är en renodling eller rekonstruktion av ett idésystem, och fungerar som en mall för 

jämförelse med en text för att avgöra graden av överrensstämmelse mellan dessa.
64

 

Dimensioner är istället mer eller mindre allmänna parametrar hämtade från 

ideologiforskningen som man kan använda för att placera in en text någonstans mellan två 

ömsesidigt uteslutande ytterlägen på en skala, och därigenom avgöra i vilken grad de uppvisar 

olika idéer.
65

 Dessa instrument är likartade, men har olika styrkor och svagheter som följer av 

deras primära skiljelinje, varande graden av struktur hos instrumentet.
66

 Idealtypens främsta 

fördel gentemot dimensionerna är att den genom sin helhetsbild och hårda definition utgör ett 

välanpassat verktyg för att strukturera ett omfattande och obearbetat material.
67

 Emedan detta 

gör idealtypen till ett utmärkt verktyg innebär det inte någon större fördel för denna 

undersökning, då materialet inte kan klassas som varken omfattande eller obearbetat. I vidaste 

mening berör denna undersökning sexton grupper, åtta partilinjer och åtta riksdagsgrupper, 

med en undersökt faktor per grupp. Detta är ett relativt begränsat material som inte direkt 

lider av svåröverskådlighet eller bristande struktur. I fallet med partilinjerna finns vidare 

materialet tydligt representerat i sammanställd form, och kräver därför nästintill ingen 

omstrukturering från denna undersöknings sida. I fallet med riksdagsgrupperna finns 

materialet visserligen inte sammanställt, men tydligt och systematiskt presenterat på ett vis 

som gör sammanställningen till ett rutinärende.    

 Idealtypens främsta styrka äger därför inget användbart tillämpningsområde för 

uppsatsens material eller syfte. Dimensionernas främsta fördelar ligger i dess mer allmänna 

uppbyggnad, som gör dem bättre lämpade för undersökningar över tid och snabbare att 

konstruera än en idealtyp. Emedan denna undersökning bara kommer att göra ett enskilt 

nedslag i valrörelsen 2010 är den förstnämnda egenskapen ingen egentlig fördel, men 

analysverktygets enkelhet förblir en attraktiv egenskap. Dimensionernas huvudsakliga 
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nackdel återfinns på samma plats som deras fördel - den allmänna hållningen. Det blir svårt 

att fälla avgöranden om stora helhetsfrågor som ideologier och dylikt utifrån ett fåtal 

dimensioner.
68

 Detta är dock ingen nackdel som gör sig påmind i denna undersökning, då 

analysmaterialet som tidigare nämnt inte är speciellt omfattande eller komplext. Det rör sig 

om sammanställning och presentation av enkätdata rörande placering på en vänster-

högerskala, vilket sammantaget inte blir en fråga om särskilt många faktorer. Det finns dock 

en påtaglig styrka hos dimensionerna i detta fall, i det att vänster-högerskalan i sig kan tänkas 

utgöra en dimension enligt detta analysverktyg. I det uppställda materialet återfinns sålunda 

på sätt och vis en färdigkonstruerad dimension som på alla sätt är heltäckande för materialet i 

sig, och undersökningens syften i ett vidare perspektiv.   

 Om man betraktar vänster-högerskalan som en analysdimension förefaller det 

sålunda som om detta analysverktyg är ypperligt lämpat för undersökningen. Dimensionernas 

akilleshäl, sin generella natur
69

, blir i sammanhanget inte ett problem eftersom att 

sammanställningen av vänster-högerpositionerna inte lämnar mycket utrymme öppet för 

tolkning när analysverktyget i princip är identiskt med materialet. 

2.4 VÄNSTER-HÖGERDIMENSIONEN 

Vi har tidigare fastställt att vänster-högerdimensionen utgör en träffsäker värdemätare för 

politiska ställningstaganden i gemen, och att den i form av analysverktyg har ett flertal 

attraktiva fördelar som gör den till ett gott val för denna undersökning. Själva utformningen 

av dimensionen, och principerna bakom dess användning och mätvärden, är dock ännu 

outforskade. Utifrån diskussionen om dimensioner som analysverktyg har vi upprättat en 

grundstruktur för analysverktyget - det rör sig om en endimensionell konstruktion med en 

dikotomi mellan ytterlägena vänster respektive höger. Mellan dessa lägen måste dock en skala 

utformas som låter oss placera in de olika grupperna på ett träffsäkert och meningsfullt sätt. 

För att göra detta måste vi först förstå vilken typ av data som analysverktyget kommer att 

behandla, så att detta är kompatibelt med vad det har till uppgift att mäta. Då materialet 

presenteras på två olika skalor som båda har fasta nedslagspunkter, om än olika antal sådana, 

vet man att materialet i sitt grundutförande utgörs av diskreta data - d.v.s. data som 

förekommer i form av naturliga heltal.
70

 Då datan är uppdelad i rangordnade kategorier utan 

klart definierade avstånd mellan punkterna vet vi även att det rör sig om data på 
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ordinalskalenivå.
71

 Detta kommer att få betydelse för utformningen av skalan mellan 

dimensionens två ytterlägen.     

 I syfte att utforma verktygets mätpunkter hämtar denna undersökning inspiration 

från Isabell Schierenbecks avhandling Bakom välfärdsstatens dörrar, där författaren på ett 

liknande sätt arbetat med dimensioner för kategorisering och jämförelse. Där utformas 

dimensionerna med fem numeriska lägen. Läge ett och fem representerar uttalanden som 

faller helt i linje med respektive ytterlägen, läge två och fyra representerar dem där 

placeringen är mer osäker men ändå med en tydlig lutning, och läge tre representerar ett 

mellanläge där uttalandena stämmer lika väl överrens med båda ytterlägen.
72

 Detta är ett väl 

övervägt förfarande som minimerar riskerna med bedömningsfrågor, eftersom att varje läge 

har en tydlig funktion. Det passar även väl in med det material som denna undersökning 

kommer att beröra, då den enkätdata som behandlar riksdagsledamöternas åsikter även den i 

sitt grundutförande har fem likadana lägen. Den enkätdata som behandlar partilinjens 

representation har å sin sida elva lägen som, om än inte lika väldefinierade, följer ett liknande 

mönster. Genom att se varje heltalssteg som ett läge får vi istället tio lägen, vilket i en 

flytande kategoriindelning ökar kompabiliteten utan att kompromissa med träffsäkerheten - 

vilket kommer att få relevans senare i konstruktionen. Eftersom att ett av de främsta 

övervägandena i detta fall är att åstadkomma kompabilitet mellan två olika skalor får detta 

anses vara en god väg att gå.     

 Eftersom att denna uppsats kommer att genomföra en jämförelse mellan 

placeringarna i de olika datakällorna är det dock viktigt att analysinstrumentet är flexibelt 

såväl som exakt, för att fånga upp nyansskillnader på bästa sätt. Emedan en femgradig skala 

är exakt såtillvida att den har ett fåtal tydliga nedslagspunkter är den inte särdeles flexibel, 

och vissa modifikationer måste därför göras. Emedan materialet som fastställt i sitt 

grundutförande utgörs av diskreta data, introduceras decimaler och fraktioner vid 

sammanställning till ett medelvärde. Detta är tydligt för representationen av partilinjen, då en 

sådan sammanställning i det materialet redan är gjord, och det kommer att bli lika tydligt för 

materialet som behandlar riksdagsledamöternas placering när detta är sammanställt till ett 

medelvärde. Då det är mycket svårt att på förhand veta vilket medelvärde denna 

sammanställning kommer att landa i skapas ett reellt behov av att upprätta en skala som kan 

behandla kontinuerliga data, som kategoriserar värden i ett intervall snarare än i på förhand 

fastställda värden. Vid behandling av kontinuerliga data är det ändock viktigt att man har klart 
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definierade intervallkategorier, och en tydlig mittpunkt.
73

 Vi kan därför omvandla den ovan 

beskrivna femgradiga skalan till en skala med fem intervallkategorier. Då materialet omfattar 

en femgradig och en tiogradig skala på en ordinalskalenivå som inte redovisar avståndet 

mellan två lägen förefaller det lämpligt att i analysverktyget utgå från båda skalorna och 

försöka slå samman dessa för utökad kompabilitet. Analysverktyget utformas därför med en 

skala från 0 till 100, där man kan tänka sig att siffrorna utgör en procentsats av 

högerpositionering - vid 0 är positionen helt fråntagen alla högerinfluenser, och vid 100 är den 

istället fråntagen alla vänsterinfluenser. På detta sätt blir skalan kompatibel med samtliga 

skalor som används i materialet, även den sammanställda presentationen av datan för 

partilinjens representation som multiplicerats med tio. Skalan delas därefter in i fem 

kategorier enligt resonemanget ovan, som var för sig omfattar en lika stor del av skalan. 

Kategori 1 omfattar 0 - 20, kategori 2 omfattar 21 - 40, kategori 3 omfattar 41 - 60, kategori 4 

omfattar 61 - 80 och kategori 5 omfattar 81 - 100. Kategorierna kan med fördel betraktas som 

analoga med Valpejls fem kategorier, för ökad kompabilitet. Resultatet av en sådan 

konstruktion uppvisas i figur 1. 

Figur 1 Den konstruerade vänster-högerdimensionen 
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Något till 

vänster 

Varken vänster 

eller höger Något till höger Klart till höger 

     

     

0  20 40  60 80 100 

2.5 MÄTNING 

När vi sålunda har konstruerat en skala behöver vi även fastställa på vilka grunder man bör 

sköta inplaceringen av materialet på skalan. Vi har ett material som på partilinjesidan har en 

ursprunglig skala mellan 0 och 10, och vars resultat sedan sammanställts till ett medelvärde på 

en skala mellan 0 och 100, med samma positionering av vänster-höger som i skalan ovan. Det 

optimala hade kanske varit att i detta fall åsidosätta medelvärdet och istället utgå från någon 

typ av spridningsmått, då detta hade kunnat visa oss den spännvidd eller spridning av åsikter 
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och bedömningar som kan återfinnas inom respektive grupp.
74

 Detta skulle vidare låtit oss 

närmare avgöra utseendet hos åsiktsfördelningen och därmed givit oss en mer representativ 

bild av läget. Dessvärre finns inte grundmaterialet för SCB:s valundersökning tillgängligt, 

varför något spridningsmått inte kan räknas fram. Istället får vi nöja oss med vad som finns 

redovisat, nämligen det sammanställda medelvärdet för väljarnas uppfattningar av 

partipositionerna. Detta leder även till att vi av kompabilitetsskäl blir något begränsade även 

angående ledamotssidan av analysen, eftersom att det vore svårt att på ett överskådligt och 

meningsfullt sätt jämföra en medelplacering med ett spridningsmått. Detta innebär dock inte 

ett oöverstigligt problem, emedan centralmåttet fortfarande kan visa oss hur de flesta 

medlemmarna av den berörda gruppen är fördelade längs skalan.
75

 Vi kan alltså se 

centraltendensen, vilket borde representera inriktningen hos den vanligaste och mest allmänna 

uppfattningen inom gruppen. Detta är i sin tur användbar information utifrån ett 

representationsperspektiv, eftersom att det ju är den dominerande positionen som 

huvudsakligen representeras i det demokratiska systemet. Användningen av ett centralmått 

innebär sålunda att vi får hålla till godo med något mindre detaljerad och omfattande data än 

som är fallet med ett spridningsmått, men den information vi likväl kan tillägna oss blir desto 

mer betydelsefull givet den problembild och det syfte som ligger bakom uppsatsarbetet. Med 

ledning av utformningen av den tidigare konstruerade skalan kan det därför tyckas rimligt att 

helt enkelt lyfta över valundersökningens medelvärde i vår skala, som ju borde kunna fungera 

analogt med materialets skala. På detta sätt kan vi snabbt och enkelt fastställa partilinjernas 

positionering i form av väljaruppfattningarna av desamma.  

 I fallet med det andra materialet, det som rör riksdagsledamöternas placering, 

går skalan mellan "Klart till vänster" och "Klart till höger", som framgår av resonemangen 

och redogörelserna ovan. För att kunna göra några statistiska beräkningar på denna skala 

behöver den göras numerisk. Då skalan innehåller fem värden kan det inledningsvis tyckas 

logiskt att helt enkelt tilldela varje läge ett värde mellan 1 och 5 i enlighet med rangordningen, 

vilket skulle lösa problemet med beräkningsbarheten. Dessvärre stöter vi då på ett 

kompabilitetsproblem med vår skala, som ju går mellan 0 och 100 snarare än 1 och 5. Vi 

använder oss därför av ett alternativt tillvägagångssätt, där vi utgår från det konstruerade 

analysinstrumentet. Vi har där delat upp skalan i fem kategorier, där varje kategori är 

namngiven efter lägena i ledamotsmaterialets vänster-högerskala. Om vi tilldelar varje läge 
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det värde som ligger centrerat i dess motsvarande kategoriintervall torde vi uppnå god 

kompabilitet, och samtidigt göra det tidigare verbala rangordningssystemet numeriskt och 

därmed beräkningsbart. "Klart till vänster" skulle då anta värdet 10, "Något till vänster" skulle 

anta värdet 30, "Varken vänster eller höger" skulle anta värdet 50, "Något till höger" skulle 

anta värdet 70 och "Klart till höger" skulle anta värdet 90. På så vis blir även denna skala 

någorlunda heltäckande, om än med anmärkningsvärda gap. Det får dock påpekas att även 

partilinjematerialet skulle uppvisa stora gap om det innan sammanställning inordnades i en 

hundragradig skala, då den i ursprungsläget endast omfattade spannet mellan 0 och 10. Ett 

problem för en sådan tilldelning som är beskriven ovan är dock att den inte tar de mest 

extrema värdena i beräkningen - den går ju trots allt endast mellan 10 och 90, snarare än 0 och 

100. Ett förhållande som kan göra detta försvarligt är dock dels att den bortser från lika stora 

värden på varje sida, och därför inte skapar någon skevhet vare sig åt höger eller vänster. Den 

kan dock sägas skapa en skevhet mot centralmåttet. Eventuella sådana effekter torde dock i 

verkligheten vara marginella, just på grund av den ursprungliga skalans trubbighet - ledamöter 

som egentligen borde placerats på läge 99 i skalan 0-100 placeras där i samma läge som dem 

som egentligen borde placerats på läge 82, och därför borde även en placering i varje 

grupperings centerläge någotsånär motsvara ett medelvärde av placeringarna i respektive 

kategori. En sådan tilldelning som beskriven ovan skulle sålunda helt enkelt tillföra ytterligare 

ett teoretiskt lager av medelvärden till sammanställningen. Detta kan i sig ses som något 

problematiskt, i och med att datan befinner sig på ordinalskalenivå. Ett vidare resonemang om 

detta kommer att följa nedan.     

 Emedan centraltendensen hos ledamotsmaterialet inte är redovisad måste en 

sådan sammanställning göras i själva uppsatsarbetet. Det finns här en rad vägar att gå för att 

få ett centralmått som ger ett översiktligt och representativt värde för hela grupperingar. De 

dominerande centralmåtten är typvärden, medianer och aritmetiska medelvärden. Typvärdet 

visar vilket det vanligast förekommande värdet är, medianen visar vilket värde som befinner 

sig i centrum vid en rangordnad uppställning av materialet och det aritmetiska medelvärdet 

anger materialets balanspunkt.
76

 Dessa centralmått har olika egenskaper, där antalet 

möjligheter att använda centralmåttet som bas för vidare statistisk analys generellt ökar i takt 

med centralmåttets komplexitet. Detta ger att typvärdet egentligen inte är vidare användbart 

vid sådan analys, medan det aritmetiska medelvärdet har desto fler användningsområden än 

de andra.
77

 Samma mönster följs av datanivåerna
78

, där vi tidigare fastställt att den datanivå vi 
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hanterar är ordinalskalenivå. Centralmåtten och datanivåerna är därtill knutna till varandra, 

där ett visst centralmått utnyttjar egenskaperna som återfinns hos en viss datanivå. 

Nominalskalenivån använder sig av typvärdet, ordinalskalenivån använder medianen och 

kvotskalenivån använder det aritmetiska medelvärdet. Högre datanivåer kan även alltid 

använda lägre nivåers centralmått.
79

     

 Typvärdet är för våra syften relativt ointressant, då det inte tar någon hänsyn till 

värden som avviker från det vanligast förekommande - vilka tvivellöst bildar majoritet i en 

sådan femgradig skala som materialet använder sig av. Detta tyder inledningsvis på att vi bör 

använda medianen som centralmått för riksdagsledamöternas placeringssammanställning. Det 

finns även teoretiska belägg för att detta vore den bästa vägen att gå vid mätning av 

samstämmighet i ett demokratiperspektiv, då en majoritet av populationen alltid kommer att 

föredra medianen över medelvärdet om dessa två centralmått inte uppvisar samma värde. 

Medelvärdet har även en svaghet i det att det ger ökad betydelse för värden som ligger i 

ytterlägena på en skala, snarare än att ge alla värden lika representation i uträkningen.
80

 

 Det finns dock även skäl att använda sig av det aritmetiska medelvärdet, skäl 

som till syvende och sist får anses överväga till det aritmetiska medelvärdets fördel gentemot 

medianen. Det ena är att medelvärdet, som tidigare nämnt, erbjuder möjligheten att använda 

sig av fler vidare beräkningar än medianen. Detta är visserligen inte ett tungt vägande skäl för 

denna undersökning i sig, men en undersökning av denna typ  kommer självfallet att lämna 

vissa forskningsspår oberörda, och en datasammanställning i ett mångsidigt format kan då 

underlätta för framtida studier i deras vidareutveckling av den analys som görs här. Vidare är 

en av medianens största fördelar, som tidigare berört, en okänslighet inför extremvärden, 

d.v.s. värden som starkt avviker från normen.
81

 Det torde dock vara hyfsat otroligt att det 

finns en stark polarisering gällande vänster-högerplaceringen inom ett och samma parti, då de 

till syvende och sist antagligen gick med i partiet på grund av dess värderingar. Man kan alltså 

redan i utgångsläget förvänta sig att placeringen är hyfsat homogen, men med klara 

möjligheter för variationer inom närområdet. Det rör sig om uppfattande av gradskillnader 

snarare än motpoler inom en och samma gruppering. Därmed avväpnas medianens största 

tillgång gentemot medelvärdet.     

 Ett problem kvarstår dock, i form av att medelvärdet egentligen inte bör 

tillämpas på ordinaldata, eftersom att man vid ordinaldata inte känner till avstånden mellan 
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olika punkter, något som är viktigt för att medelvärdet skall bli rättvisande. Det är dock inte 

okänt att man använder sig av kvotskalemått på ordinaldata när situationen tycks kräva det
82

, 

och genom att kombinera ett större antal bedömningar kan vi i viss mån justera för varianser 

som orsakas av det okända avståndet.
83

 Då svarsalternativen som ligger till grund för datan är 

symmetriskt utformade i relation till skalan finns det heller ingen anledning att anta att 

avstånden från mittpunkten varierar beroende på sida, och i viss mån borde därför övriga 

variationer även justeras genom att vägas mot motsvarande variationer på vardera sida. 

Genom detta kan vi ändå använda oss av medelvärdet trots datanivån, även om det dock är 

viktigt att iaktta viss försiktighet gentemot ett sådant medelvärde, och ha i åtanke att det 

kanske inte blir helt rättvisande.    

 Det absolut tyngsta skälet för att välja medelvärdet som centralmått är dock i 

slutändan åter ambitionen att uppnå kompabilitet mellan de båda datakällorna. Eftersom att vi 

endast har tillgång till en sammanställning i fallet med partilinjernas representation, och denna 

sammanställning endast representeras i form av ett aritmetiskt medelvärde, har vi litet annat 

val än att sammanställa riksdagsledamöternas material på samma vis om vi på enklaste sätt 

vill kunna sammanfoga de båda datakällornas axlar till en. Detta innebär att det finns en 

möjlighet, om än liten, att själva placeringarna längs vänster-högerskalan blir marginellt 

missvisande. Det kan vid första anblick tyckas som ett nederlag, tills man betänker att det för 

våra syften egentligen är egalt var exakt placeringarna hamnar - det viktiga för oss är 

skillnaden, eller bristen på skillnad, mellan olika grupperingar. Även om själva 

positioneringen sålunda blir missvisande, spelar detta ingen roll så länge alla positioneringar 

blir missvisande på samma sätt. Därför är vinsten i att göra skalorna så kompatibla som 

möjligt avsevärt större än förlusten i att göra dem marginellt mindre träffsäkra i förhållande 

till verklig placering på vänster-högerskalan.  

2.6 JÄMFÖRELSE 

När vi sålunda har färdiga representationer i form av medelvärden för grupperna som 

representerar såväl partilinjer som riksdagsledamöter uppdyker frågan kring hur jämförelsen 

av dessa skall ske. Då urvalet - som tidigare diskuterat - approximerar en totalundersökning 

och vi egentligen är intresserade av riksdagsarbetet i sin helhet snarare än partiskillnader, 

torde man inledningsvis inte se några skäl att behandla partierna individuellt. Snarare borde 
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man göra ytterligare en sammanvägning inom respektive materialkategori, så att man endast 

jämför "partilinjerna" med "riksdagsledamöterna", oberoende av partitillhörigheter. 

Emellertid kan, som tidigare diskuterat, vissa partier tillmätas större betydelse för 

riksdagsarbetet än andra genom sin andel mandat. Ett större parti torde rimligtvis påverka mer 

än ett mindre parti, och därmed borde partierna tillmätas betydelse därefter i vår 

sammanvägning. Inledningsvis kan man därför se att en god väg att gå vore att vikta 

partilinjerna utifrån mandatfördelning i dess sammanvägning, och sedan helt enkelt räkna 

samman medelvärdet för alla riksdagsledamöter - som ju utgör ett material som redan är 

mandatmässigt viktat.      

 Emellertid uppvisar partierna varierande svarsfrekvens, varför detta inte skulle 

ge en perfekt mandatviktning. För att uppnå bästa representativitet måste vi därför först 

sammanställa riksdagsledamöternas vänster-högerplaceringar på partibasis, för att sedan - 

som tidigare diskuterat - genomföra en efterstratifiering där vi viktar ledamöternas betydelse 

efter deras respektive partis svarsfrekvens. Detta gestaltar sig i praktisk mening så att vi 

multiplicerar svarsvärdet med kvoten av vårt önskade representationsvärde dividerat med det 

faktiska representationsvärdet
84

 - i detta fall partiernas respektive ledamotsplacering med 

kvoten av deras andel riksdagsmandat dividerat med deras andel av de svarande. I det 

socialdemokratiska arbetarepartiets fall skulle detta alltså bli placeringen*(32/30.4). I det 

vänsterpartistiska fallet skulle det bli placeringen*(5.4/6)
85

. Ekvationen blir alltså följande: 

V = P*(M/S), där (1) 

V = Viktad placering på vänster-högerskalan 

P = Placering på vänster-högerskalan 

M = Andel av riksdagsmandaten 

S = Andel av de svarande ledamöterna 

 Därefter räknar vi ut medelvärdet för samtliga partiers nya värden, för att få 

riksdagsledamöternas sammanslagna positionering. Därmed uppstår även ännu ett bryderi, 

angående mandatviktningen. Eftersom att den nya sammanvägningen sker genom en 

medelvärdesberäkning av de åtta partiernas medelvärden, snarare än att bara vara en 

medelvärdesberäkning av riksdagsledamöternas positioner, tar den inte längre hänsyn till 

mandatfördelning. Det framgår trots allt inte av medelvärdet hur många ledamöter som står 
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bakom detta. För att få en representativ mandatviktning måste vi därför i 

riksdagsledamöternas fall genomföra ännu ett led av viktning, denna gång med hänsyn till 

mandatfördelning snarare än svarsfrekvens. Detta kan göras genom att genomföra en liknande 

efterstratifiering som ovan. Man multiplicerar då partiernas respektive ledamotsplacering med 

kvoten av deras andel riksdagsmandat dividerat med andelen partier de representerar i 

riksdagen. I det socialdemokratiska arbetarepartiets fall skulle detta alltså bli 

placeringen*(32/12.5). I det vänsterpartistiska fallet skulle det bli placeringen*(5.4/12.5). 

Därmed blir ledamöternas medelvärde åter viktat efter mandatfördelning. Ekvationen blir 

alltså följande: 

O = V*(M/R), där (2) 

O = Omviktad placering på vänster-högerskalan 

V = Viktad placering enligt ekvation (1) 

M = Andel av riksdagsmandaten 

R = Andel av partier i riksdagen 

 När det gäller partilinjerna måste vi, på grund av den nödvändiga 

mandatviktningen, på samma sätt vikta varje partilinjes betydelse utifrån deras respektive 

partis andel mandat i riksdagen. Då det socialdemokratiska arbetarepartiet innehar 32 procent 

av riksdagens mandat måste den socialdemokratiska partilinjen tillmätas 32 procent av 

sammanslagningens sammansättning. Detta låter sig enkelt göras på samma sätt som det andra 

steget av viktning för riksdagsledamöterna. Man multiplicerar då partiernas respektive 

linjeplacering med kvoten av deras andel riksdagsmandat dividerat med andelen partier de 

representerar i riksdagen, enligt formeln och resonemanget ovan. I detta fall finns dock inget 

behov av ett första steg av viktning enligt ekvation (1), varför ekvationen alltså blir följande; 

V = P*(M/R), där (3) 

V = Viktad placering på vänster-högerskalan 

P = Placering på vänster-högerskalan 

M = Andel av riksdagsmandaten 

R = Andel av partier i riksdagen 

 Placeringarna kan dock i vårt fall inte behandlas som placeringens faktiska 

värde, då detta skulle åstadkomma en slagsida åt höger, eftersom att exempelvis partilinjer för 

stora partier med vänsterplacering skulle få en starkare högerprägel genom multiplikationen 
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av deras värde till följd av deras storlek. Detta är uppenbart orimligt, då ett stort parti med 

vänsterprägel snarare borde föra riksdagens medelvärde åt vänster. Vi kommer därför att 

behöva behandla medelpunkten, 50, i vår skala som en nollpunkt under uträkningen, så att 

placeringen som behandlas i ekvationen blir avståndet mellan nollpunkten och partiets 

placering.      

 På detta sätt ger vi den varierande svarsfrekvensen minsta möjliga påverkan i 

riksdagsledamöternas fall, samtidigt som varje partis partilinje tillmäts den vikt det bör 

tillmätas med hänsyn till dess andel riksdagsmandat.    

2.7 SAMSTÄMMIGHETEN 

När sålunda analysen vilar på samstämmighetsvärdet måste man upprätta en god modell över 

hur detta samstämmighetsvärde bör utformas. I idealfallet skulle man ha kunnat statistiskt 

fastställa huruvida en eventuell skillnad mellan de olika linjerna var signifikant eller ej, 

genom att beräkna respektive placerings konfidensintervall och se om dessa överlappade. Om 

de överlappat skulle ingen skillnad - och därmed ingen bristande samstämmighet - kunna 

påvisas. Om de inte överlappat skulle motsatt förhållande råda. Dessvärre kräver upprättandet 

av konfidensintervall vissa statistiska uppgifter som i dagsläget inte finns att tillgå, däribland 

grunddata för SCB-undersökningens sammanställning.
86

 Då urvalet av riksdagsledamöter 

approximerar en totalundersökning kan vi dock med viss tillförsikt hävda att det 

sammanräknade medelvärdet i verkligheten motsvarar hela gruppens faktiska medelvärde - 

åtminstone torde det ligga så pass nära att eventuella skillnader i praktiken förlorar betydelse. 

Gällande partilinjernas representation innebär det dock ett problem att den del av 

befolkningen som deltagit i undersökningen knappast kan sägas vara i närheten av en 

totalundersökning, men medelvärdena som där anges torde ändock vara hyfsat rättvisande sett 

till urvalsgruppens storlek och komposition, samt den metodik som karaktäriserat urvalet och 

undersökningens genomförande, som genomgående kan redovisa förhållandevis låga 

felmarginaler där dessa framgår.
87

 En viss felmarginal kan och bör dock förväntas, varför 

medelvärdena från denna källa får behandlas varsamt.   

 Vi kan alltså med godtagbar träffsäkerhet mäta samstämmigheten genom att 

jämföra själva medelvärdena med varandra, utan att uppehålla oss vid vidare statistiska 

beräkningar. Och därmed har vi nått vad som skulle kunna beskrivas som pudelns kärna, 
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nämligen frågan om hur man bär sig åt för att genomföra en sådan jämförelse, och hur man 

egentligen mäter samstämmighet utifrån alla dessa siffror. För att göra detta utgår vi åter från 

vårt analysinstrument, då det gynnar den teoretiska konsistensen i undersökningen att hela 

tiden arbeta utifrån samma grundbult, och analysinstrumentet trots allt har konstruerats för att 

möjliggöra en sådan här jämförelse. Analysinstrumentet får dock här en litet annorlunda 

tappning, i det att vi byter ut dimensionens etikett "vänster-höger" mot "låg-hög". Med detta 

menas att vi upprättar en skala över åsiktsdifferens där 0 är lägst och 100 är högst. Genom att 

göra detta kan vi enkelt mäta samstämmigheten genom att helt enkelt subtrahera det lägre 

medelvärdet från det högre, och inordna differensen på rätt plats i den nya skalan. I och med 

att åsiktsdifferensskalan har motsvarande värden som vänster-högerskalan blir den nämligen 

automatiskt kompatibel.      

 Betänk en situation där riksdagsledamöternas medeltal placerade sig på det 

något orealistiska värdet 0, medan partilinjernas medeltal placerade sig på det lika orealistiska 

värdet 100. Lägre samstämmighet, och högre åsiktsdifferens, torde knappast gå uppvisa. I ett 

sådant läge skulle vi beräkna samstämmigheten genom att subtrahera 0 från 100, och 

därigenom få en differens som låg kvar på 100 - d.v.s. maximal åsiktsdifferens. Om 

riksdagsledamöterna och partilinjerna omvänt placerade sig i samma läge, exempelvis 50, 

skulle vi subtrahera 50 från 50 och därmed få en differens på 0 - d.v.s. minimal åsiktsdifferens 

eftersom att de då vore helt samstämmiga. På så vis får vi en numerisk och grafisk 

presentation över graden av samstämmighet - eller snarare graden av brist på densamma. På 

samma sätt som hos den konstruerade vänster-högerdimensionen indelas skalan i fem 

kategorier som i stigande ordning illustrerar åsiktsdifferensen.   

 Det är dock inte så enkelt att avgöra hur dessa kategorier bör betecknas. Ett 

rättframt vis vore ju att rangordna dem i stigande grad från "mycket låg åsiktsdifferens" till 

"mycket hög åsiktsdifferens", men det ger även vid handen att en differens på 38 skulle 

klassas som "låg". Den uppenbara invändningen mot ett sådant system vore att det snarare 

skulle vara anmärkningsvärt om åsiktsskillnaden mellan ledamöter och partilinjer sträckte sig 

över mer än en tredjedel av skalan. Det är även en helt rimlig invändning, men det är då i 

detta skede lämpligt att tänka sig kategorierna i skalans kontext snarare än som absoluta 

omdömen. Ett värde på 38, inlemmat i den andra kategorin, vore i förhållande till övriga 

värden och kategorier på skalan en förhållandevis låg placering. Kategoriernas benämningar 

bör därför i första hand ses i relation till skalans omfattning.  
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 Då en låg åsiktsdifferens innebär hög samstämmighet skulle sålunda kategorin i 

skalans yttersta vänsterkant vara "mycket hög samstämmighet", följd av "hög 

samstämmighet", "medelmåttig samstämmighet", "låg samstämmighet" och "mycket låg 

samstämmighet". En sådan skala skulle då anta ett utseende enligt figur 2. 

Figur 2 Den konstruerade samstämmighetsdimensionen 

Mycket hög 

samstämmighet 

Hög 

samstämmighet 
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samstämmighet 
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samstämmighet 
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Genom en sådan utformning uppnår vi god kompabilitet med tidigare beräkningar och 

underlättar den grafiska presentationen av samstämmighetsvärdet, samtidigt som vi försäkrar 

oss om att vi uppnår god överskådlighet och minimerar utrymmet för mänskliga mätfel. 

 

 

 

 



 

36 

 

3 DATABEHANDLING 

3.1 RIKSDAGSLEDAMÖTERNAS VÄNSTER-HÖGERPOSITION 

Som tidigare redovisat har totalt 301 av dagens 349 riksdagsledamöter svarat på Valpejls 

enkätundersökning. Någon sammanställning av dessas ställningstaganden gällande deras 

respektive position på vänster-högerskalan har dock inte gjorts, varför det är nödvändigt att 

göra en sådan sammanställning här istället.
88

 Som framgår av siffrorna 301 av 349 finns ett 

visst bortfall gällande antalet ledamöter som svarat på enkäten. Detta är tidigare utförligt 

behandlat. Emellertid finns ytterligare en bortfallsfaktor att ta hänsyn till, nämligen antalet 

ledamöter som visserligen svarat på enkäten i sin helhet - men som valt att inte svara på just 

den fråga vi är intresserade av. En sammanställning av materialet enligt figur 3 visar att ett 

sådant bortfall är, om än inte överväldigande, så åtminstone märkbart.  

Figur 3 Partitillhörighet och vänster/högerposition för riksdagsledamöter 

 

 Partitillhörighet Totalt 

S M MP FP C SD V KD 

Position 

Inget svar 6 2 1 1 0 0 1 0 11 

Klart till vänster 39 0 0 0 0 0 17 0 56 

Något till vänster 43 0 5 2 0 0 0 0 50 

Varken till vänster 

eller höger 
4 0 17 9 7 11 0 1 49 

Något till höger 0 26 0 9 12 6 0 15 68 

Klart till höger 0 61 0 2 1 1 0 2 67 

Totalt   92 89 23 23 20 18 18 18 301 

 

Vi kan alltså se att det rör sig om totalt 11 personer som inte angivit någon vänster-

högerposition i enkäten. Då det är detta som utgör basen för hela användningen av detta 

material minskas därför automatiskt storleken på det faktiska urvalet till 290 ledamöter, och 

andelen svarande har därmed minskat från ca 86 procent till ca 83 procent. Detta får dock 

ännu anses som en respektabel och fullt acceptabel siffra, enligt samma resonemang som 

framkom i den tidigare materialdiskussionen. Det skapar dock ett behov av att på nytt 
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 Materialet i sin helhet, redovisat individuellt per riksdagsledamot, finns att tillgå på följande plats; 

Valpejl, Kompassen, 2010 

http://valpejl.se/politiker?sortering=&forsamling=R&geo=&svarat=ja&kon=&inkomst_max=2000000&inkomst
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fastställa individuella svarsfrekvenser för varje parti, för att kunna genomföra en ordentlig 

viktning i ett senare skede. Värt att notera är även att Sverigedemokraterna i dagsläget har en 

svarsperson mindre än vad som illustreras i tabellen ovan, då denne person idag verkar utan 

partibeteckning efter dennes brytning med partiet
89

. För denna undersöknings syften klassas 

denne dock ändå som sverigedemokrat, helt enkelt därför att det var under denna beteckning 

han verkade vid tiden för riksdagsvalet 2010, som ju är tidpunkten kring vilken vårt 

materialurval är baserad. Illustrerat i figur 4 antar svarsfrekvenserna - avrundat till två 

decimaler för överskådlighet och bevarad precision - värden enligt följande; 

Figur 4 Andel svarande för riksdagspartierna 

 

 Partitillhörighet Total 

S M MP FP C SD V KD 

 

Antal mandat 112 107 25 24 23 20 19 19 349 

Antal svarande 86 87 22 22 20 18 17 18 290 

Svarsfrekvens  (%) 76,79 81,30 88,00 91,67 86,96 90,00 89,47 94,73 83,10 

 
Andel av de svarande 

ledamöterna  (%) 
29,66 30,00 7,59 8,28 6,90 6,21 5,86 6,21 100 

 

I botten av tabellen har även partiets andel av de svarande inkluderats, då detta kommer att få 

betydelse för den senare efterstratifieringen. Den mest anmärkningsvärda skillnaden gentemot 

läget innan borträkningen av de som inte angivit någon vänster-högerposition tycks sålunda 

vara en något minskad svarsfrekvens för det socialdemokratiska arbetarepartiet. Emellertid 

ligger samtliga svarsfrekvenser ännu inom det intervall som anses acceptabelt för 

enkätundersökningar, och det torde vara relativt osannolikt att gruppernas medelvärden i 

verkligheten avviker i någon högre grad från de medelvärden vi kommer att uppmäta härnäst. 

En uppmätning av respektive partis aritmetiska medelvärde - åter avrundat till två decimaler - 

ger ett resultat enligt figur 5, som följer på nästkommande sida. 
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Figur 5 Riksdagsledamöternas medelpositioner på vänster-högerskalan 

 Partitillhörighet 

S M MP FP C SD V KD Totalt 

Medel Medel Medel Medel Medel Medel Medel Medel Medel 

Position 21,86 84,02 45,45 60,00 64,00 58,89 10,00 71,11 52,76 

 

När vi sålunda har fastställt partiernas individuella medelvärden på höger-vänsterskalan har 

det blivit dags att, med hjälp av de fastställda svarsfrekvenserna och ekvation (1) som 

beskrevs i metodavsnittet, genomföra en efterstratifiering för att i möjligaste mån motverka 

den varierande svarsfrekvensens påverkan på resultatet. Den observante noterar även att 

riksdagens oviktade medelvärde framgår av tabellen ovan - det har i sig ingen större betydelse 

för detta arbetes uträkningar, men kan utgöra en intressant bas för jämförelse med det viktade 

medelvärdet för att se vilka effekter denna viktning får. I nästa steg måste vi fastställa det 

placeringsvärde som skall användas för att genomföra viktningen, och för att göra detta 

omvandlar vi vänster-högerskalans centervärde - 50 - till en nollpunkt. Därefter beräknas 

differensen mellan nollpunkten och placeringen genom att helt sonika subtrahera talet 50 från 

respektive partis medelvärde. En sådan process resulterar i figur 6 enligt nedan. 

Figur 6 Riksdagsledamöternas differens gentemot centrum på vänster-högerskalan 

 Partitillhörighet 

S M MP FP C SD V KD 

Differens -28,14 34,02 -4,55 10,00 14,00 8,89 -40,00 21,11 

 

Vi har därmed fastställt det fösta ledet i uträkningen position*(andel mandat/andel svarande), 

varande den position som bör beräknas. I nästa led skall vi fastställa viktvariabeln, d.v.s. 

kvoten av partiets andel riksdagsmandat dividerat med dess andel av de svarande - det andra 

ledet i den beskrivna ekvationen. En tabell över partiernas respektive viktvariabler antar ett 

utseende enligt figur 7, som illustreras på nästkommande sida. 
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Figur 7 Riksdagsledamöternas viktvariabler per parti 

 Partitillhörighet 

S M MP FP C SD V KD 

Viktvariabel 1,08 1,02 0,94 0,83 0,96 0,92 0,93 0,88 

 

Med hjälp av dessa viktvariabler kan vi vikta om ledamöternas positioner för att justera för 

varierande svarsfrekvens. Genom att multiplicera differensen som vi räknade fram på 

föregående sida med viktvariabeln ovan får vi fram den viktade differensen gentemot skalans 

tänkta nollpunkt. För att sedan få användbara positioner på vår skala återställer vi helt enkelt 

den tidigare omvandlingen från medelvärde till differens, genom att addera 50 till alla värden. 

Efter detta får vi en uppställning enligt figur 8. 

Figur 8 Riksdagsledamöternas viktade medelpositioner på vänster-högerskalan 

 Partitillhörighet 

S M MP FP C SD V KD Totalt 

Viktat 

Medel 

Viktat 

Medel 

Viktat 

Medel 

Viktat 

Medel 

Viktat 

Medel 

Viktat 

Medel 

Viktat 

Medel 

Viktat 

Medel  

Viktat 

Medel 

Position 19,61 84,70 45,72 58,30 63,44 58,18 12,80 68,58 51,42 

 

När efterstratifieringen är avklarad ser vi alltså att det totala medelvärdet har gjort en mycket 

svag skiftning mot vänster, och riksdagens totala aritmetiska medelvärde på vänster-

högerskalan torde därför placeras ganska precis i centerpunkten, på läge 51 när detta är 

avrundat till närmaste heltal. Emellertid har vi dessvärre, som tidigare diskuterat, genom 

denna sammanställning förlorat materialets naturliga mandatmässiga viktning, eftersom att 

medelvärdena ovan inte tar någon hänsyn till hur många ledamöter som står bakom varje 

medelvärde. Vi måste därför genomföra ännu ett led av efterstratifiering, enligt ekvation (2), 

för att återställa denna viktning och därmed tillmäta partierna deras rättmätiga betydelse för 

riksdagsarbetet. Vi inleder därför detta arbete med att åter subtrahera 50 från de viktade 

medelpositionerna. När detta är gjort får vi viktade differensvärden enligt figur 9 på 

nästkommande sida. 
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Figur 9 Riksdagsledamöternas viktade differens gentemot centrum på vänster-högerskalan 

 Partitillhörighet 

S M MP FP C SD V KD 

Differens -30,39 34,70 -4,28 8,30 13,44 8,18 -37,20 18,58 

 

Därmed har vi ovan fastställt det första ledet i ekvationen position*(andel av mandat/andel av 

partier), varande den position som skall beräknas. Nästa steg är att fastställa en ny 

viktvariabel som tar hänsyn till mandatfördelningen, genom att beräkna kvoten av partiets 

andel av riksdagsmandaten dividerat med dess andel av alla partier i riksdagen - d.v.s. en 

åttondel - och därmed genomföra det andra ledet i ekvationen. Efter denna uträkning kan vi 

illustrera viktvariablerna i figur 10. 

Figur 10 Riksdagsledamöternas mandatmässiga viktvariabler per parti 

 Partitillhörighet 

S M MP FP C SD V KD 

Viktvariabel 2,57 2,45 0,58 0,55 0,53 0,46 0,44 0,44 

 

Med hjälp av dessa viktvariabler kan vi åter vikta om ledamöternas positioner för att justera 

för riksdagens mandatfördelning. Genom att multiplicera differensen från figur 9 med 

viktvariabeln ovan får vi fram den omviktade differensen gentemot skalans tänkta nollpunkt. 

För att sedan få användbara positioner på vår skala återställer vi helt enkelt den tidigare 

omvandlingen från medelvärde till differens, genom att addera 50 till alla värden. Efter detta 

får vi en uppställning enligt figur 11. 

Figur 11 Riksdagsledamöternas omviktade medelpositioner på vänster-högerskalan 

 Partitillhörighet 

S M MP FP C SD V KD Totalt 

Omviktat 

Medel 

Omviktat 

Medel 

Omviktat 

Medel 

Omviktat 

Medel 

Omviktat 

Medel 

Omviktat 

Medel 

Omviktat 

Medel 

Omviktat 

Medel 

Omviktat 

Medel 

Position -28,10 135,02 47,52 54,57 57,12 53,76 33,63 58,18 51,46 

 

Vi ser därmed ett par nämnvärda effekter på partinivå - det socialdemokratiska arbetarepartiet 

och det moderata samlingspartiet har båda fått radikalt förändrade medelvärden, så till den 
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grad att de nu hamnar utanför vår skala, som ju går mellan 0 och 100. De mindre partierna har 

istället flyttat närmare skalans centerpunkt, där den kanske mest noterbara skillnaden återfinns 

hos vänsterpartiet, som uppvisar en skarp högersväng. Allt detta beror på att stora partier av 

naturliga skäl får det samlade medelvärdet att avvika mer åt sina håll än små partier, varför 

socialdemokraternas mer modesta vänsterposition plötsligt blir lång mer radikal än 

vänsterpartiets mer hårdföra sådana, i termer av betydelse för riksdagens medelvärde. 

Sammantaget får dock effekten av denna nya viktning anses som marginell, då medelvärdet 

gjort en stilla lunk från 51,42 till 51,46 - i praktiken inte ens en förändring av värdet när det är 

avrundat till närmaste heltal. Detta beror i sin tur på framförallt två saker - dels en någorlunda 

jämn mandatfördelning i riksdagen mellan "höger" och "vänster", och dels en någorlunda 

jämn differensfördelning mellan samma grupper. I praktiken förs högersidan i princip lika 

långt högerut som vänstersidan förs vänsterut i mandatviktningen, varför den praktiska 

skillnaden blir obefintlig. Därmed är även den första halvan av vår datasammanställning 

avklarad, och vi kan nu, efter att avrunda medelvärdet 51,46 till närmaste heltalsläge på vår 

skala, placera in riksdagsledamöterna på vår analysdimension enligt figur 12. 

Figur 12 Riksdagsledamöternas medelvärde inplacerat på vänster-högerdimensionen 

Klart till 
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3.2 PARTILINJERNAS VÄNSTER-HÖGERPOSITION 

Vi har därmed nått stadiet då partilinjernas medelvärde skall fastställas. Detta blir på många 

sätt en enklare och snabbare process än den tidigare medelvärdesberäkningen, då materialet i 

detta fall redan finns sammanställt. Det material som skall användas finns, i sin helhet, 

behändigt presenterat i form av en dimensionsfigur som placerar in medelvärdena av väljarnas 

uppskattningar av partiernas respektive placering på vänster-högerskalan.
90

 Ett nedtecknande 

av dessa placeringar, för överskådlighetens skull, bildar en tabell enligt figur 13. 

Figur 13 Partilinjernas medelpositioner på vänster-högerskalan 

 Partilinjer 

S M MP FP C SD V KD Totalt 

Medel Medel Medel Medel Medel Medel Medel Medel Medel 

Position 33,00 83,00 39,00 66,00 63,00 74,00 12,00 68,00 54,75 

 

Det totala oviktade medelvärdet har här - liksom i föregående fall - i sig ingen större betydelse 

för analysen,  men utgör en intressant bas för jämförelse med det viktade medelvärde vi 

senare skall framställa. Den observante noterar även att samtliga medelvärden, utom detta 

totala sådana, utgörs av heltal. Detta beror på källmaterialets egen sammanställning och den 

metodik som ligger bakom denna, där skalan ursprungligen rörde sig mellan 0 och 10. 

Medelvärden med avrundning till en decimal har sedan framställts, och därefter multiplicerats 

med tio för att åstadkomma just heltal. Framställarna av detta källmaterial har sålunda valt att 

använda sig av en något mer generös avrundning än vad som användes i sammanställningen 

av ledamöternas positioner. Detta innebär att dessa medeltal blir marginellt mer trubbiga än 

de övriga, och därför bör behandlas med aningen större skepsis. Så är dock även redan fallet, 

då framställningen av dessa medelvärden lutar sig på en ren urvalsundersökning, medan 

ledamöternas medeltal baseras på ett urval som i någon mån kan sägas approximera en 

totalundersökning. För att inleda fastställandet av de viktade medelvärdena måste vi åter 

fastställa partiernas respektive placeringsvärden för användning i den tidigare redovisade 

ekvation (3). Genom att subtrahera 50 från medelvärdena får vi en tabell enligt figur 14 på 

nästkommande sida. 
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Figur 14 Partilinjernas differens gentemot centrum på vänster-högerskalan 

 Partitillhörighet 

S M MP FP C SD V KD 

Differens -17,00 33,00 -11,00 16,00 13,00 24,00 -38,00 18,00 

 

Vi har därmed fastställt det fösta ledet för partilinjerna i uträkningen position*(andel av 

mandat/andel av partier), varande den position som bör beräknas. I nästa led skall vi fastställa 

viktvariabeln, d.v.s. kvoten av partiets andel riksdagsmandat dividerat med dess andel av 

antalet riksdagspartier. En tabell över partiernas respektive viktvariabler antar ett utseende 

enligt figur 15. 

Figur 15 Partilinjernas viktvariabler 

 Partitillhörighet 

S M MP FP C SD V KD 

Viktvariabel 2,57 2,45 0,58 0,55 0,53 0,46 0,44 0,44 

 

Genom dessa viktvariabler kan vi sedan vikta partilinjernas respektive positioner utifrån 

partilinjernas representation i riksdagen, d.v.s. partiernas storlek sett till mandatfördelningen. 

Genom att multiplicera differensen med viktvariabeln får vi fram den viktade differensen 

gentemot skalans tänkta nollpunkt. För att sedan få användbara positioner på vår skala 

återställer vi ännu en gång helt enkelt den tidigare omvandlingen från medelvärde till 

differens, genom att addera 50 till alla värden. Efter detta får vi en tabell enligt figur 16. 

Figur 16 Partilinjernas viktade medelpositioner på vänster-högerskalan 

 Partilinjer 

S M MP FP C SD V KD Totalt 

Viktat 

Medel 

Viktat 

Medel 

Viktat 

Medel 

Viktat 

Medel 

Viktat 

Medel 

Viktat 

Medel 

Viktat 

Medel 

Viktat 

Medel  

Viktat 

Medel 

Position 6,31 130,85 43,62 58,80 56,89 61,04 33,28 57,90 56,12 

 

Vi ser här framförallt att stora partier fått mer extrema värden medan mindre partier fått mer 

centrerade värden. Detta beror på att ett stort parti med vänsterinriktning kan antas föra 

riksdagens samlade medelvärde proportionellt längre vänsterut än ett litet sådant och vice 
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versa. Vi ser även att det totala viktade medelvärdet gjort en svag kurva åt höger, som för 

medelvärdet allt närmare kategorin "något till höger" i vår analysdimension, men inte ända 

fram. Vi kan därmed placera in partilinjernas medelvärde - avrundat till 56, varande närmaste 

heltal - på vår konstruerade vänster-högerdimension enligt figur 17. 

Figur 17 Partilinjernas medelvärde inplacerat på vänster-högerdimensionen 

Klart till 

vänster 

Något till 

vänster 

Varken vänster 

eller höger Något till höger Klart till höger 
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56     

  

0  20 40  60 80 100 

3.3 JÄMFÖRELSE AV MEDELVÄRDEN 

Efter att ha fastställt riksdagsledamöternas respektive partilinjernas viktade medelvärden på 

vänster-högerskalan har vi fått tillgång till lätt jämförbara värden vars förhållande i en grafisk 

presentation antar ett utseende enligt figur 18. Riksdagsledamöterna representeras här av X, 

medan partilinjerna likt tidigare representeras av X’. Detta för att det skall vara lätt att urskilja 

vilken markering som hör till vilken grupp. 

Figur 18 Medelvärdena inplacerade på vänster-högerdimensionen 
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Som synes rör det sig inte om någon överväldigande skillnad mellan riksdagsledamöternas 

och partilinjernas respektive placeringar. Båda medelvärdena är relativt centrerade på skalan, 

och båda medelvärdena befinner sig även i den mittersta kategorin - "varken vänster eller 

höger". Partilinjernas medelvärde är något mer högerplacerat än riksdagsledamöternas, där det 

förstnämnda antar värdet 56 och det sistnämnda antar värdet 51. För att grafiskt presentera 

graden av samstämmighet behöver vi i ett första läge - enligt metoddiskussionen - subtrahera 
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det lägre värdet från det högre, i detta fall gestaltat i den ytterst komplicerade matematiska 

ekvationen 56 - 51. Differensen dem emellan blir 5, och denna differens låter sig sedan i form 

av samstämmighetsvärde inplaceras i den tidigare konstruerade samstämmighetsdimensionen 

enligt figur 19, illustrerat av Y. 

Figur 19 Samstämmighetsvärdet inplacerat i samstämmighetsdimensionen 
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Vi kan här alltså se att samstämmigheten, enligt vår skala, är mycket hög. Detta är en 

presentation som även stöds av de tidigare grafiska och numeriska presentationerna av 

medelvärdenas differens. Det kan dock vara värt att påminna om att den "mycket höga" 

samstämmigheten inte är ett absolut värdeomdöme - det är ett mått som är relativt gentemot 

de andra värdena som samstämmigheten kunde ha antagit enligt vår skala. En differens på 39 

skulle exempelvis ha kunnat innebära att riksdagsledamöterna lade sig på värdet 43 medan 

partilinjerna lade sig på 82. Detta hade varit en klart anmärkningsvärd differens, men i vår 

samstämmighetsskala skulle samstämmigheten ändå ha klassats som "hög". Detta helt enkelt 

därför att en differens på 39 innebär en "hög" samstämmighet i förhållande till en differens på 

83. I praktiken torde det vara mycket, mycket svårt för samstämmighetsvärdet att hamna 

alltför långt åt höger i samstämmighetsskalan, då detta skulle innebära en avsevärd 

homogenitet över partigränserna hos riksdagsledamöterna respektive partilinjerna, samtidigt 

som de båda grupperna skulle tvingas anta radikalt olika medelvärden. En sådan situation 

vore en riksdag där ledamöterna i princip befinner sig i öppet krig med sina respektive 

partilinjer, vilket ju får anses som ett osannolikt läge. När man ser värdena och 

skalplaceringen som relativ gentemot övriga värden och skalplaceringar behöver sålunda ett 

lågt värde inte nödvändigtvis behöva betraktas som ett tecken på hög faktisk samstämmighet 

som ett absolut värdeomdöme. 
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4. RESULTATDISKUSSION 

4.1 ALLMÄNNA ÖVERVÄGANDEN 

Resultaten från den genomförda undersökningen visar att samstämmigheten mellan 

riksdagsledamöterna och riksdagens partilinjer får bedömas som god. Viss variation på 

partinivå går att urskilja, om än aldrig en särdeles anmärkningsvärd sådan, men när man 

behandlar hela riksdagen som en enhet tycks vänster-högerpositionerna vara påfallande lika 

grupperna emellan. Man får givetvis betrakta mätningen med viss skepsis, på grund av att 

inget av medelvärdena egentligen framkommit under en faktisk totalundersökning, även om i 

alla fall det ena medelvärdet kan sägas vara framställt från en approximation av en sådan. I 

idealfallet skulle naturligtvis totalundersökningar från båda håll ha varit att föredra, men av 

naturliga skäl blir detta i praktiken ogenomförbart, varför man får nöja sig med någon form av 

urval av populationerna. För att kontra eventuella snedvridningar, och mer pålitligt kunna 

avgöra huruvida någon skillnad finns, hade det även varit behjälpligt om man kunnat göra 

någon typ av statistisk beräkning för att fastställa huruvida den uppmätta skillnaden 

egentligen utgör en faktisk skillnad - förslagsvis genom upprättande av konfidensintervall 

kring respektive medelvärden. Som framgår av metoddiskussionen låter sig dock heller inte 

detta göras, främst på grund av att det i dagsläget inte går att få åtkomst till datan som ligger 

till grund för SCB:s rapport, då denna ej ännu är sammanställd och publicerad. Inledningsvis 

kan det därför vara värt att poängtera att ett uppenbart område för framtida undersökningar är 

att, när sådana data är tillgänglig, genomföra en analys av materialet som använder sig av just 

konfidensintervall eller liknande statistiska signifikansmått för att tydligare fastställa 

säkerheten hos medelvärdenas respektive placeringar.   

 Med ledning av den metodologi som ligger bakom SCB:s datainsamling och 

databehandling kan man dock konstatera att de verkliga medelvärdena inte avviker avsevärt 

från de angivna - de bör betraktas med viss försiktighet och skepsis, men inte helt förkastas. 

Då materialet för riksdagsledamöterna inte heller behandlar hela den faktiska populationen 

finns även där utrymme för snedvridningar till följd av urvalsgruppens komposition, men då 

urvalet ändå utgör en så pass betydande del av populationen får utrymmet här anses vara av 

mindre art. Emellertid innebär dessa förhållanden att vi inte kan lita på att medelvärdena 

egentligen placerar sig exakt där vi har kunnat placera dem, utan att de i själva verket kan 

avvika med ett par heltal. Av detta skäl är det svårt att häva att små uppmätta skillnader 
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egentligen utgör några verkliga skillnader. Man kan dock inte heller med full säkerhet hävda 

att ingen uppmätt skillnad inte innebär någon verklig skillnad, eftersom att det alltid finns en 

möjlighet att de verkliga medelvärdena avviker från de uppmätta i totalt motsatt riktning - och 

därmed i extrema fall skapande en verklig och betydande skillnad. Kontentan av detta 

resonemang är att man bör betrakta de uppmätta värdena som uppskattningar snarare än 

absoluta värden, då det finns statistiskt utrymme för avvikelser. Med ledning av att den 

uppmätta skillnaden dock är förhållandevis liten kan man dock med förhållandevis god 

tillförsikt hävda att det är synnerligen osannolikt att de verkliga medelvärdena skulle avvika 

från varandra i sådan grad att denna studies resultat och slutsatser kan ifrågasättas.

 Ytterligare en faktor att ta i beaktande är att denna undersökning komprimerar 

hela den politiska diskussionen till en hos betraktaren mer eller mindre godtyckligt definierad 

vänster-högerdimension. Tidigare forskning visar, som tidigare redovisat, att medborgare är 

kapabla att göra någorlunda träffsäkra bedömningar längs denna skala. Emellertid kvarstår det 

faktum att vilken uppdelning som helst som reducerar alla samhällsfrågor till en enda 

dimension oundvikligen förlorar förmågan att uppfatta nyansskillnader i individuella frågor. 

Av denna anledning är denna undersöknings analys otillräcklig för att undersöka faktiska 

sakförhållanden och praktiska åsiktsskillnader annat än på mycket övergripande nivå. Detta är 

emellertid inte av väsentlig betydelse för undersökningens resultat, då de inte alls behandlar 

de faktiska åsikterna så mycket som att den använder generella åsikter som ett mätinstrument 

för att mäta samstämmighet. Vänster-högerskalans faktiska innehåll och åsiktsfördelning blir 

därför inte relevant i egentlig mening, så länge medborgarnas uppfattningar om dess faktiska 

innehåll och åsiktsfördelning förblir någorlunda konsekventa på nationell nivå - vilket 

bekräftas av den tidigare forskningen. 

4.2 FRÅGORNAS SVAR 

I arbetes inledning ställdes två övergripande forskningsfrågor, som i sin tur skulle uppfylla 

uppsatsens syften. Resultaten av undersökningen tillåter oss att besvara dessa med 

förhållandevis god träffsäkerhet, och det kan därför vara på sin plats att återkoppla till dem för 

att tydliggöra svaren. Nedan följer därför forskningsfrågornas formulering ännu en gång, för 

att i anslutning till denna formulering tillhandahålla svaret. 

 Är de kommunicerade partilinjerna representativ för vad partiernas respektive 

riksdagsledamöter tycker? 
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Resultaten tyder på att så i allmänhet är fallet. Samstämmigheten mellan de två grupperna får 

överlag bedömas som god, då den totala differensen - fem på en hundragradig skala - i sig inte 

är överväldigande. När man dessutom beaktar det faktum att medborgares bedömning av 

politiska placeringar på vänster-högerskalan inte är perfekt, utan endast förhållandevis 

träffsäker, kan man inte säkerställa att skillnaden på fem punkter ens existerar, på grund av 

skillnadens småskalighet. När man därtill lägger statistisk osäkerhet på grund av oförmågan 

att genomföra totalundersökningar eller beräkna konfidensintervall uppstår ytterligare 

utrymme för medelvärdena att förflytta sig längs vänster-högerdimensionen. Det finns därför 

ingen anledning att anta att skillnaden på fem enheter utgör en faktisk skillnad. Man kan dock 

med förhållandevis god tillförsikt hävda att det är osannolikt att det skulle finnas en 

betydande skillnad mellan de två verkliga medelvärdena, på grund av att de uppmätta värdena 

ligger så nära varandra. När partilinjernas samlade medelvärde sålunda blir funktionellt 

identiskt med riksdagsledamöternas sådana kan ingen annan slutsats dras än att den till 

väljarna kommunicerade partilinjen är representativ för vad partiernas respektive ledamöter 

tycker. Därmed kan vi, med hänvisning till uppsatsens syfte, även fastslå att orsaken till 

bristande åsiktsrepresentativitet mellan politikerkåren och väljarna antagligen inte står att 

finna i bristfällig eller missvisande information. 

 

 Är diskrepansen mellan partilinjernas och deras respektive riksdagsledamöters åsikter 

tillräcklig för att riksdagspolitikens individualisering skall kunna göra ett substantiellt 

avtryck på riksdagens beslut?  

 

Inget tyder på att så är fallet i större skala. Sammanställningen visar att riksdagsledamöterna i 

dagsläget, eller snarare vid tillfället för valrörelsen 2010, överlag uppvisar homogena 

åsiktstendenser såväl inbördes inom partierna som gentemot deras respektive partilinjer. Som 

tidigare redovisat visar en tidigare undersökning på att partilinjerna i hög grad utformas av 

partiledningen, i synnerhet den så kallade innersta kretsen runt partiledaren. Resultaten tyder 

på att dessa partilinjer antingen utformas med hänsyn till riksdagsgruppernas åsikter, eller på 

att partiledarna och deras innersta kretsar själva hyser åsikter som liknar de övriga 

riksdagsledamöterna - ett inte helt orimligt antagande, när man beaktar att partiledaren och 

dennes innersta krets alltsomoftast även har sitt ursprung i riksdagen. Emedan denna 

undersökning endast behandlar den övergripande vänster-högerdimensionen, som är okänslig 

för nyansskillnader i individuella frågor, är det dock fullt tänkbart att en ökad 

individualisering kan få genomslag såtillvida att enskilda riksdagsledamöter i ökad 
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utsträckning röstar mot partilinjen i individuella frågor. Någon storskalig urholkning av 

partilinjens betydelse torde dock inte uppkomma, då den generella åsiktssamstämmigheten 

tycks god. Med hänsyn till syftet som är anknutet till forskningsfrågan kan vi alltså konstatera 

att svaret blir ett nej i större skala, men ett kanske i enskilda fall.  

 Andra aspekter av uppsatsens resultat som är värda att notera är exempelvis att 

denna uppsats om inte annat tycks vara en validering av den tidigare forskning som visar att 

medborgare är kapabla att göra meningsfulla placeringar på vänster-högerskalan. Emedan 

skillnaden mellan den av väljarna uppmätta partilinjen och riksdagsledamöternas personliga 

placeringar är så marginell förefaller det tydligt att medborgarna fyller vänster-högerskalan 

med ett liknande innehåll och en liknande uppdelning. Det är förstås möjligt att likheten 

skulle ha uppkommit av en slump, men detta får bedömas som hyfsat osannolikt givet skalans 

stora spännvidd. Uppsatsen tycks vidare bekräfta att partiernas information i någon form når 

ut till väljarna, då de så träffsäkert lyckats uppskatta såväl de flesta partiers individuella 

placeringar på vänster-högerskalan som riksdagens medelplacering i sin helhet. 

 Vad innebär då allt detta för representativiteten, det centrala begrepp kring 

vilket hela problembilden cirkulerar? Resultaten tycks i viss mening positiva för denna, då de 

tyder på att väljarna är väl medvetna om vilka övergripande åsiktspaket de politiska partierna 

representerar, och även visar att det antagligen råder stor åsiktskonvergens inom partierna, 

vilket i sin tur borgar för att väljarna faktiskt får vad de röstar för - vare sig voteringarna 

avgörs av centraliserade partilinjer eller individualistiska ledamöter. Detta är dock även ett 

brydsamt förhållande, då det kastar frågetecken över varför väljarna utser representanter som 

de vet inte är representativa. Oavsett orsakerna får det ändå ses som ett positivt tecken för det 

representativa systemets måluppfyllelse. Emedan åsiktsrepresentativiteten förblir förbryllande 

medioker, verkar detta vara ett förhållande som i viss mån är medvetet skapat av väljarna. 

Detta innebär att väljarna till syvende och sist företräds av de representanter som de föredrar, 

även om det förblir oklart varför de föredrar att representeras av just dessa. Måhända värderas 

just åsiktsrepresentativitet lägre än andra typer av representativitet, något som i så fall skulle 

lända vidare stöd till det obundna mandatet. Om det exempelvis vore viktigare för väljarna att 

de företräds av någon som de upplever som kompetent än att de företräds av någon som hyser 

liknande åsikter som dem, skulle detta vara högst kompatibelt med det obundna mandatets 

tankeföreställning. Frågan om det obundna mandatets möjliga återtillväxt blir sålunda av 

alltmer central betydelse för problembilden.  
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4.3 VIDARE FORSKNING 

Det finns en uppsjö av vidare spår att följa upp inom detta område. Dels gäller detta vidare 

statistiska beräkningar av det behandlade materialet, som tidigare nämnt. Det finns dock även 

ett värde i att genomföra liknande undersökningar med helt eller delvis annat material - skulle 

exempelvis resultaten vara likartade om man undersökte politiska sakfrågor snarare än 

vänster-högerdimensionen? Står sig resultaten om man jämför riksdagsledamöternas 

placeringar med expertbedömningar av partilinjerna, snarare än väljarbedömningar? Det kan 

även tänkas att man skulle kunna göra ideologiska analyser på partibasis i ett slags mellanting 

mellan sakfrågor och värderingsdimension, där man behandlar ideologiska ställningstaganden 

på en mer praktiskt inriktad och mångfaldigad nivå än i fallet med vänster-högerdimensionen. 

Ytterligare undersökningar gällande samma grundfråga skulle, i samband med denna, bilda ett 

slags metodtriangulering som kan hjälpa till att ömsesidigt bekräfta eller kullkasta respektive 

undersökningsresultat. Den metodologi som använts i denna undersökning är ett sätt att 

besvara de ställda undersökningsfrågor, men knappast det enda, och det finns alltid ett värde i 

att utforska ett ämne ur flera perspektiv. Det är naturligtvis även önskvärt att liknande 

undersökningar genomförs vid andra tidpunkter för att bekräfta eller kullkasta resultaten över 

tid, och rörande andra parlament och församlingar, för att bekräfta eller kullkasta resultaten 

över rum.      

 Det finns dock även intressanta undersökningsområden som tangerar de 

forskningsfrågor som ställts i denna undersökning, och vars resultat onekligen skulle vidare 

belysa de undersökningsområden som denna uppsats försökt att utreda. Orsakerna till den 

bristande åsiktsrepresentativiteten förefaller exempelvis ännu till stor del okända. Om skälet 

inte är bristande information, och man sålunda kan utesluta detta led av valkedjan, vari 

återfinns bristen i det rådande systemet? Ett fullständigt svar på denna fråga tycks ännu undgå 

forskningen, men skulle vara ovärderligt för såväl demokratiteorin som den praktiska 

utformningen av samhällets styrsystem.    

 Ytterligare ett område som behöver belysas är i vilken mån riksdagsarbetets 

individualisering redan fått genomslag i reglering och riksdagsdynamik. Denna undersökning 

bedrevs med utgångspunkten att en ökad individualisering antagligen leder till en renässans 

för det obundna mandatet. Ett rimligt antagande som har stöd i rådande teori, men som 

dessvärre är mer outforskat inom praktiken. Ett lämpligt område för framtida undersökningar 

vore sålunda att utreda huruvida individualiseringen har fått genomslag i riksdagsarbetet, 

exempelvis i form av en undersökning av riksdagens voteringsmönster över tid. 
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