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1. Inledning 

Valresultatet 2014 resulterade i ett rekord i Sveriges kommuner. Valresultatet skulle nämligen 

komma att resultera i att fler kommuner än någonsin tidigare skulle styras av minoriteter, det vill 

säga, av partier som tillsammans inte hade en majoritet av ledamöterna i sitt kommunfullmäktige. 

Men förutom ett rekord i antal minoritetsstyren så blev det även en massiv ökning av kommuner 

som styrdes av blocköverskridande koalitioner. Ett nytt politiskt landskap i våra svenska 

kommuner är därmed ett faktum. I riksmedia har det analyserats för- och nackdelar med 

minoritets- och majoritetsstyre och partiledarna krävs till och med på svar innan valresultatet har 

kommit på hur de vill bilda koalition. Men hur har dessa tankar egentligen gått i våra svenska 

kommuner? Med bakgrund av valresultatets omvälvning av det politiska landskapet i våra 

kommuner så har processerna kring koalitionsbildning varit intensivare än någonsin. Det är med 

utgångspunkt i detta som denna uppsats skrivits. Uppsatsen kommer att ta ansats i detta nya 

politiska klimat och undersöka de överväganden som partier gjort när de valt att ingå i olika 

koalitioner i kommuner där de traditionella blocken saknar majoritet eller valts bort  
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1.1 Bakgrund 

Koalitionsbildningar i de svenska kommunerna är ett forskningsområde som är relativt 

outforskat. Kanske har det att göra med att det har varit relativt odramatiskt när koalitioner 

bildats i våra kommuner. Majoriteter har bildats genom att de så kallade Rödgröna partierna, 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har gått ihop eller att ett borgerligt block har 

gått ihop, det som på senare år har kallats för Alliansen, det vill säga Moderaterna, Liberalerna1, 

Centerpartiet och Kristdemokraterna. I vissa kommuner och landsting har det även varit vanligt 

att ett mittenstyre har bildats, ofta innehållandes Socialdemokraterna och Centerpartiet. De 

partier som funnits på den svenska politiska arenan har under många år, trotts sina olikheter, 

kunnat ha politiska förhandlingar mellan varandra som resulterat i politiska överenskommelser. 

Men sedan ett antal val tillbaka har ett parti tagit sig in i de kommunala församlingarna som inget 

parti säger sig vilja samarbete med. 2006 blev ett år när Sverigedemokraterna gjorde ett mycket 

framgångsrikt val i många svenska kommuner. Valet 2010 blev ytterligare en framgång då de inte 

bara växte sig starkare i kommunerna och landstingen, utan även tog det så symboliskt viktiga 

steget in i Sveriges riksdag. I och med Sverigedemokraternas intåg på den politiska arenan finns 

det i praktiken idag tre politiska block, varav det sverigedemokratiska blocket aktivt hålls ute från 

politiskt inflytande från de andra två blocken, de Rödgröna och Alliansen. Så länge som någon av 

blocken har majoritet i församlingen så faller det sig naturligt att det blocket styr, men sker inte 

detta så måste styret konstrueras på ett annat sätt. Efter valet 2014 så visade det sig att inget av 

dessa block hade egen majoritet i 162 av de svenska kommunerna. Så sent som den 10 november 

2014 var situationen fortfarande så att ingen blocköverskridande koalition hade bildats i 72 av 

dessa kommuner vilket gjorde Sverigedemokraterna till vägmästare. Detta att jämföra med 

mandatperioden 2010-2014 då Sverigedemokraterna var vågmästare i 37 kommuner. Faktumet är 

tydligt, det svenska politiska landskapet målas om, och kommunpolitikerna väljer helt olika vägar 

in i framtidens politiska värld. I många kommuner blir lösningen att bilda blocköverskridande 

koalitioner. De senaste årens starka tradition av blockpolitik, inte minst på riksplanet gör dock att 

detta i många kommuner är svårt. Detta gör att minoritetsstyren bildats. Ovanligt, och inte minst, 

komplicerat på kommunal nivå då i stort sätt alla beslut utom personval kräver beslut med enkel 

majoritet. För personval räcker relativ majoritet, vilket gör att om alla tre blocken har egna 
                                                

 
1 Liberalerna gick 2015 genom ett namnbyte från Folkpartiet. I denna uppsats kommer Liberalerna användas 
genomgående för tydlighetens skull, undantag om Folkpartiet nämns i citat.  
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kandidater så väljs kandidaten från det största blocket. I praktiken betyder det att ett 

minoritetsstyre är möjligt när det gäller ordförandeposter men skapar problemet att de styrande 

inte vet om de kommer få genom sin budget eller inte. I riksdagen har det funnits en praxis att 

endast rösta på sitt eget budgetalternativ vilket i praktiken har gjort att den största minoritetens 

budget har kunnat vinna. Detta har minskat komplexiteten i att styra minoritet. Även om 

Sverigedemokraterna bröt detta praxis efter valet 2014 så tycks de andra partierna måna om att 

det ska gå att styra i minoritet. I kommunerna finns dock inte detta praxis varav det vanliga har 

varit att styra kommuner i majoritet och inte i minoritet. Ett styre som riskerar att inte få 

genomslag för sin politik är ett styre som inte lyckas vinna budgettomröstningen i fullmäktige. 2 

 

Typ av styren i kommuner 

Att det bildas blocköverskridande koalitioner i svenska kommuner är inget nytt fenomen. 1994 

var det exempelvis 51 kommuner som hade blocköverskridande koalitioner. Ofta bestod dessa 

koalitioner av Socialdemokraterna och Centerpartiet och ibland något mer parti. Antalet 

kommuner som styrts med blocköverskridande koalitioner förändrades inte drastiskt under åren 

1994 till 2010. 1998 sticker ut med drygt 70 stycken kommuner som har blocköverskridande 

samarbeten. Men 2014 sticker ut ännu mer tydligt. Efter valet 2014 har ungefär 100 

blocköverskridande koalitioner bildats, vilket är nytt rekord. Detta troligtvis med bakgrunden av 

att rekordmånga kommuner fick valresultat vilket gjorde att inget av de traditionella blocken fick 

egen majoritet. Efter valet 2010 var det 87 kommuner där inget av blocken fick majoritet, 2014 

var som sagt den siffran hela 162 stycken.3 

Däremot så har det varit betydligt ovanligare att kommuner har styrts av minoriteter. 1994 

styrdes endast fyra kommuner av minoritetsstyren. Av dessa styrde Socialdemokraterna ensamma 

i en kommun, Moderaterna ensamma i en och i två av kommunerna styrde de borgerliga 

partierna i minoritet, ofta med stöd av Ny Demokrati. 1998 var denna siffra något högre, elva av 

landets kommuner styrs av minoritetskoalitioner eller utav ett parti i minoritet. I fem av dessa 

styrde Socialdemokraterna ensamma i minoritet, en styrdes av Moderaterna i minoritet, en av 

Vänsterpartiet i minoritet, två hade blocköverskridande koalitioner som styrde i minoritet och två 

                                                

 
2 http://www.svt.se/nyheter/val2014/manga-kommuner-saknar-styrande-majoritet (2016-04-27); 
http://www.svt.se/nyheter/sverige/sd-vagmastare-i-var-fjarde-kommun (2016-04-27) 
3 http://skl.se/download/18.430f8b0b145ac911ed685c71/1400077066331/skl-analys-politiskt-styre-i-
kommuner-landsting-1994-2014.pdf (2016-04-27); http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/s-segrare-i-det-
lokala-maktspelet-12540 (2016-04-27) 



 

 7 

hade borgerliga koalitioner som styrde i minoritet. Av dessa minoritetsstyren var det alltså 

vanligast att ett parti styrde ensamt om det var ett minoritetsstyre.4 

I Sverige har det historiskt varit få kommuner som haft minoritetsstyren. Detta har dock blivit 

allt vanligare på senare år. 2010 styrdes 41 av Sveriges kommuner i minoritet. Efter valet 2014 är 

den siffran 84 kommuner. Det är ett nytt rekord, och trenden är tydlig, det blir allt vanligare att 

kommuner har styren i minoritet.5 

 

Kommunernas politiska organisation 

I Sverige så finns det en tradition av ett minoritetsstyre i riksdagen. I riksdagen tillhör det 

snarare ett undantag att en regering består av partier som representerar en majoritet av riksdagens 

ledamöter. Detta har varit möjligt utifrån flera olika perspektiv. Det första är att en regering i 

riksdagen inte behöver ha ett aktivt stöd av riksdagen utan endast att en majoritet av riksdagen 

inte röstar emot en regering. På det sättet kan riksdagen släppa fram en regering utan att aktivt 

stödja den. Den andra delen rör det budgetpraxis som gällt i riksdagen där partier endast röstar på 

sin egen budget och i övrigt lägger ner sina röster. Detta har skapat möjligheter för partier att få 

genom sin budget trotts att en majoritet av riksdagens ledamöter inte står bakom den. I svenska 

kommuner är systemet uppbyggt på ett annat sätt. Där beslutas exempelvis budget utifrån enkel 

majoritet. Det betyder att ett parti egentligen bara har två alternativ. Det första är att aktivt stödja 

ett förslag. Det andra alternativet är att lägga ner sina röster vid voteringen.  

I de allmänna svenska valen väljer väljarna till ett politiskt organ i kommunen, 

kommunfullmäktige. Antalet ledamöter reglera av en miniminivå baserat på antalet invånare i 

kommunen. Utifrån denna miniminivå väljer sedan kommunerna själva hur stort antalet 

ledamöter ska vara i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige måste varje år anta en budget 

samt mål och riktlinjer för kommunens verksamhet. Det är i dessa dokument som partierna har 

möjlighet att välja en politisk inriktning för kommunen. Förutom detta måste även den 

kommunala skattesatsen tas av kommunfullmäktige. Av kommunfullmäktige väljs även 

kommunalråd, ordförande i kommunstyrelse, nämnder och bolag. Alla dessa beslut fullmäktige 

ska ta kräver enkel majoritet. Vid begäran om votering och det finns fler än två förslag till beslut 

genomförs en så kallad kontrapropositionsordning vilket resulterar i att det slutändan alltid som 

mest finns två förslag till beslut. Som kommunfullmäktige ledamot har man endast två val, att 
                                                

 
4 http://skl.se/download/18.44c045bc14d99500c85105f8/1433176992847/skl-maktfordelning-kommuner-
landsting-regioner-1994-2014-reviserad-2015-06-01.xlsx (2016-04-27) 
5 http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/s-segrare-i-det-lokala-maktspelet-12540 (2016-04-27) 
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rösta för ett förslag eller att lägga ner sin röst. Det förslag som får flest röster vinner. 

Kommunfullmäktige delegerar även en del frågor till kommunstyrelsen och till nämnder och 

bolag. Platser i dessa kan tillsättas genom överenskommelse mellan partierna som fördelar antal 

platser per parti i organen som ska väljas. Men det är även möjligt för ledamöter i 

kommunfullmäktige att yrka på att platserna ska tillsättas proportionerligt efter de antal mandat 

en grupp i kommunfullmäktige har. Denna grupp behöver inte strikt följa partierna utan flera 

partier kan göra en valteknisk samverkar och ingå i samma grupp och sedan fördela platserna 

mellan partierna i gruppen. Men för att detta ska vara möjligt måste proportionerligt val begäras 

av ett visst antal fullmäktigeledamöter6. Det betyder i praktiken två saker. Små partier kan stängas 

ute från styrelsen, nämnder och bolag om de inte allierar sig. Ett litet parti som är vågmästare i 

kommunfullmäktige kan bli utan plats i styrelsen, nämnder och bolag och kan på det sättet 

kraftigt minska sin roll som vågmästare i kommunen i och med att de saknas i dessa organ. 

Maktbalansen kan således skilja sig åt på olika arenor i en kommun. 7 

 

Partierna i kommunerna 

Antalet partier i de svenska kommunfullmäktigeförsamlingarna har ökat i Sverige under de 

senaste 40 åren. Stig Montin skriver i sin bok Moderna kommuner om denna förändring. 

Mandatperioden 1973-1976 var det så stor andel som 46 % av alla 

kommunfullmäktigeförsamlingar som bestod av endast 5 partier. Mandatperioden 2002 till 2006 

var den siffran nere på 4 %. En del av denna ökning av antal partier i församlingarna utgörs av 

lokala partier som inte tillhör något specifikt block. Under mandatperioden 2002 till 2006 hade 

lokala partier vågmästarroll, teoretiskt sett, i 29 procent av kommunerna. Och andra sidan pekar 

Montin på att dessa partier ofta är beredda att ingå i koalitioner tillsammans med de mer 

traditionella och större partierna.8  

Att nya partier tar plats i landets kommunfullmäktigen och på det sättet utmanar de 

traditionella blocken och deras möjlighet att få majoritet är på det sättet inte ett nytt fenomen. 

Men som Montin skriver så har dessa partier kunnat ingå i koalitioner med andra partier. Det 

som dock skedde efter valet 2014 är att det nya vågmästarpartiet är Sverigedemokraterna, ett parti 

inget av de andra sju stora partierna vill ingå i koalition med. Många kommunala företrädare tycks 

                                                

 
6 Antalet fullmäktigeledamöter som är närvarande dividerat med antalet ledamöter i det organ som ska väljas 
plus ett avrundat uppåt till jämt tal. 
7 Montin (2006) s. 64-68; Kommunallag (1991:900); Lag (1992:339) om proportionellt valsätt 
8 Montin (2006) s. 74-76 



 

 9 

välja samarbete för konflikt. Att det finns en gemensam utmaning såsom minskade resurser tycks 

verka enande. I första skedet kan det tyckas som att partierna söker konflikter för att sedan i 

nästa skede landa i en vilja att kompromissa och hitta samförstånd. 9 

Henry Bäck och Torbjörn Larsson skriver i Den svenska politiken att det kommunala 

partisystemet på lokal nivå, såväl som på nationell nivå, är nära kopplat till den traditionella 

vänster-högerdimensionen. De båda författarna målar dock upp en bild av att detta utmanas just 

nu. Det har dels att göra med att den socialdemokratiska dominansen inom svensk politik håller 

på att brytas och att allt fler lokala partier väljs in i kommunfullmäktigen. Detta resulterar i att 

koalitionsbyggandet i svenska kommuner har kommit att komplicerats. Dessutom så har det 

uppkommit en variation mellan kommunerna i och med de lokala partiernas intåg. Nya varianter 

av koalitioner blir allt vanliga, allt från att Socialdemokraterna samverkar med ett borgerligt parti 

till att stora så kallade regnbågskoalitioner bildas med många partier från hela den politiska skalan, 

ibland bestående av alla partier utom Socialdemokraterna som ett sätt att bryta den 

socialdemokratiska dominansen.10  

 

                                                

 
9 Montin (2006) s. 81 
10 Bäck, Larsson, (2008) s. 242-243 
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1.2. Teori och tidigare forskning om koalitionsbildning 

Koalitionsbildning har varit föremål för forskning sedan lång tid tillbaka och diskursen kan ses 

som relativt välarbetad. Inom diskursen finns en rad olika teorier om hur styren bildas och vilken 

typ av styren som förekommer. Hanna Bäck är en forskare som har intresserat sig för hur 

koalitionsbildning sker i svenska kommuner. Avhandlingen Explaining Coalitions skrevs 2003 vid 

Uppsala Universitet. Genom att använda sig av enkätundersökningar och intervjuer av politiker 

applicerar hon sina svar på olika koalitionsteorier för att få svar på olika typer av 

koalitionsbildningar. Värt att påpekas är dock att denna avhandling är skriven i en helt annan tid. 

Detta var långt innan Sverigedemokraterna gjorde sitt stora intåg på den demokratiska arenan, 

denna uppsats kommer därför att röra sig i ett helt annat landskap än Bäcks. I sin avhandling 

definierar hon med hjälp av tidigare forskning några viktiga begrepp inom koalitionsforskning. 

Några exempel på dessa är; Minimal winning, vilket betyder att en koalition bildats som har 

majoritet utan fler koalitionspartners än behövligt. Det vill säga, bildas det en koalition tar man 

aldrig med fler partier än nödvändigt för att komma upp i majoritet. Denna kan i sin tur 

vidareutvecklats till Minimum winning vilket betyder att en koalition bildas, enligt Minimal winning 

och med så få platsers övervikt i parlamentet som möjligt. Minimum Bargaining proposition vilket 

säger att ju förre partier som ingår i en koalition desto enklare blir förhandlingen vilket gör att 

den koalition, enligt Minamal winning och med färst partier för majoritet kommer bildas. Minimal 

range säger att en koalition kommer bildas med de partier som har så liten ideologisk spännvidd 

som möjligt mellan sig. Minimal connected winning i sin tur kan sägas vara lite en kombination av 

teorierna ovan då den menar att det bildas en koalition med en sån knapp majoritet som möjligt 

beståendes av partier som har en så lite ideologisk spännvidd som möjligt mellan sig. En 

majoritet som bildas behöver dock inte vara så knapp som möjligt. Oversized coalition är en 

koalition som är större än vad som är nödvändigt för att bilda majoritet. En annan 

förekommande typ av koalition är Grand coalition som är en koalition med de två största 

partierna.11 

Bäck kommer fram till flera intressanta slutsatser i sin avhandling. En slutsats är att partier 

tenderar att vilja bilda koalitioner med så lite ideologisk spännvidd som möjligt. Det vill säga, 

partierna väljer att bilda koalition med partier som delar deras värderingar eller ligger nära dessa, 

                                                

 
11 Bäck (2003) s. 73-76 
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det som kan kallas Minimal range. Bäck kommer fram till att av de klassiska teorierna så är det 

mest vanligt att koalitioner bildas enligt teorin Minimal winning. Partier bör inte enligt Bäcks 

forskning ses som enhetliga aktörer, de består av många individer. Men hennes forskning visar att 

en hög grad av interna fraktioner minskar möjligheterna för ett parti att hamna i styrande 

position.  Ett parti som vill nå framgång måste alltså minska interna slitningar. Partiföreträdarna 

är orolig för intern osämjan i deras egna partier, detta spelar roll när de sedan gör vägval vid 

samarbetspartner och politik. Partier är måna om att minimera sina egna förluster vid 

sammansättningen av ett styre, detta resulterar i att sittande styren ofta sitter kvar. I sittande 

styren har samarbetsparterna hittat varandra och de vet vad de får. Det historiska spelar roll. Har 

partier samarbetat förut tenderar de att göra det igen. Har partierna historiskt haft en stor konflikt 

tenderar de att ha svårt att samarbeta.12 

Något annat som visar sig ha effekt är om ett samarbete har suttit vid makten innan valet. 

Bäck skriver om en ”incumbency effect” som visar att sittande styren är mest troliga att fortsätta 

styra utifall det finns möjlighet för dem att fortsätta med det.13 

Vid sidan av Hanna Bäcks forskning så finns begränsad mängd forskning vad det gäller 

processen vid koalitionsbildning i svenska kommuner. Forskningsfältet vad det gäller 

koalitionsbildandet på nationell nivå är dock mer utforskat, liksom området när det gäller andra 

länder än Sverige. Torbjörn Bergman skriver i sin Constitutional Rules and Party Goals in Coalition 

Formation om de två olika tillvägagångsätten länder tillsätter regeringar och styre. De både typerna 

brukar kallas positiv parlamentarism och negativ parlamentarism. I systemet med positiv 

parlamentarism har styret en majoritet bakom sig som måste godkänna det. I ett system med 

negativ parlamentarism räcker det med att en majoritet av parlamentet inte obstruerar sig mot det 

valda styret. Bergman menar att system med negativ parlamentarism tenderar att ha 

minoritetsstyren och att formationen av dessa sker under en relativt kort process. I länder där 

man har ett positivt system tenderar färre minoritetsstyren att formeras och om de ändå gör det 

är de av större storlek än i länder med ett negativt system. Bergman menar att de olika systemen 

har olika definitioner av vad det är att vinna makten och att detta har stor betydelse för resultatet 

av de förhandlingar som förs i bildandet av nya koalitioner.14 Översatt till hur svenska kommuner 

är detta intressant då de just har en positiv parlamentarism. Hur reglerna ser ut för bildandet av 

ett styre har stor påverkan på hur förhandlingarna sker och vilka typer av förhandlingar som sker.  

                                                

 
12 Bäck (2003) s. 182 
13 Ibid. s. 138–139 
14 Bergman (1995)   
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I koalitionsforskning är det väldigt vanligt att forskare delar upp processerna i olika arenor. 

Arenorna kopplas sedan samman till olika mål. Den svenska partiforskaren Gunnar Sjöblom 

menar att partierna har ett övergripande mål, att få genomföra sitt partiprogram. Besluten i de 

politiska församlingarna är sedan det som leder till att uppnå detta mål. Arenan för att nå detta 

mål är alltså den parlamentariska arenan. Medlet för detta är att på egen hand styra om partiet har 

majoritet eller bilda koalitioner tillsammans med andra partier. För att partierna ska kunna få så 

stort inflytande som möjligt så krävs det att de får stå stort genomslag som möjligt på den andra 

arenan, väljararenan. Ju fler röster ett parti får på denna arena desto större är chanserna att få 

genom sitt program. Förutom dessa två arenor menar Sjöblom att det finns ytterligare en arena, 

den partiinterna arenan. Denna arena, är precis vad den heter, en arena för partiet internt mellan 

medlemmar och ledning och partiets organisation. Målet inom denna arena är att vidhålla 

partisamanhållningen. Om inte detta mål uppnås blir det svårt för partiet att nå upp till de andra 

två målen. Axel Hadenius har valt att bygga på Sjöbloms forskning med ytterligare en arena. 

Hadenius menar att även en arena som han kallar implementeringsarenan har betydelse. På denna 

arena ryms de politiska partiernas agerande mot förvaltningarna. Målet inom denna arena är att se 

till att de politiska besluten verkligen genomförs. Hadenius menar att målet med de olika 

arenorna för partierna är att stärka partiernas egna positioner. Henry Bäck och Torbjörn Larsson 

menar dock att målen till viss del är problematiska då de kan komma att hamna i konflikt med 

varandra. De tar exemplet att Socialdemokraterna skulle kunna tjäna på ett samarbete med 

Moderaterna ur ett maktperspektiv. Men det skulle kunna skapa konflikter på både väljararenen 

och den partiinterna arenan då både väljarna och partimedlemmarna skulle kunna kraftigt motsätta 

sig detta. Och andra sidan så kan skapandet av konflikt mellan två partier stärka dem på 

väljararenan och den partiinterna arenan men försvaga dem ur maktsynpunkt. 15 

Torbjörn Bergman har även han skapat en modell för hur arenor skulle kunna se ut. Även han 

kopplar ihop varje arena med ett mål. Bergman menar dock att ledarskapet i varje parti värderar 

hur väl varje mål kan uppnås när en koalition ska bildas. I sin modell har han skapat en möjlighet 

att graderar i en skala hur pass väl ett parti kan uppnå ett visst mål. Bergman menar att det finns 

fyra stycken arenor.  Dessa är Govornment, Parliamentary, Electoral och Internal. Dessa arenor 

är alltså i stort sätt de samma som nämns ovan. 16 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av Sjöbloms teorier om olika arenor. Det 

kommer att undersökas hur partier tar hänsyn till de tre arenorna parlamentariska arenan, 

                                                

 
15 Sjöblom (1968); Hadenius (1979) s. 169; Bäck, Larson, Torbjörn (2008) s. 46 
16 Bergman (1995) 
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väljararenan och den partiinterna arenan vid koalitionsbildning. Trots att Sjöbloms forskning 

genomfördes för ett antal år sedan är den fortfarande aktuell då Sverige fortfarande har samma 

politiska system. Även nyare forskning använder sig av dessa teorier. Värt att påpeka är att trots 

att de tre arenorna är i fokus för denna uppsats, så påverkar naturligtvis även andra parametrar 

koalitionsbildningen. I Bäcks forskning visas exempelvis att partier som står nära varandra 

ideologiskt tenderar att vilja samarbeta med varandra samt att sittande styren tenderar att försöka 

sitta kvar vid makten. Att detta kan tänkas påverka koalitionsbildningen i de kommuner som 

kommer undersökas i denna uppsats är därför troligt.   
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur koalitionsbildningen ser ut i det som kan beskrivas 

som ett nytt politiskt landskap, där det blir allt vanligare att de traditionella blocken inte får 

majoritet eller där blocköverskridande samarbeten inleds. Tidigare forskning har genomförts i en 

kontext då det var vanligt att de traditionella blocken hade majoritet och styrde, och de fall där 

dessa inte hade eller gjorde det var avvikande från det normala. Uppsatsen kommer att, med 

utgångspunkt i existerande teoribildning, beskriva hur partierna resonerar när de bildar 

koalitioner i det nya politiska landskapet utifrån de överväganden som görs på tre olika arenor: 

den parlamentariska arenan, väljararenan och den partiinterna arenan. Uppsatsen mer specifika syfte är 

således att undersöka hur partierna har resonerat utifrån de olika arenorna: parlamentariska arenan, 

väljararenan och partiinterna arenan. Uppsatsens övergripande syfte blir att se vad som kan ses som 

avgörande och hur partierna förhåller sig till och värderar de olika arenorna när en koalition 

bildas i en kommun där de traditionella blocken saknar majoritet eller där det traditionella blocket 

väljs bort trots att majoritet för detta finns. Den beroende variabeln i undersökningen är de 

överväganden som gjorts av de politiska partierna i de olika kommunerna som har gjort att de 

kommit fram till att ingå i en koalition. Undersökningen syftar till att undersöka hur de 

oberoende variablerna påverkat inom de olika arenorna och som slutligen lätt fram till att ett visst 

övervägande har gjorts. Alltså, vad har partierna i de olika kommunerna haft för uppfattningar 

som påverkat det övervägande de gjort när de valt att ingå i en koalition. De oberoende 

variablerna ser olika ut inom de olika arenorna som kommer att undersökas. I den 

parlamentariska arenan är valresultatet den oberoende variabeln. Det vill säga, hur många platser 

partierna fått tillsätta efter valet samt vilka majoriteter som är möjliga att bilda och möjligheten att 

driva genom sin politik kommer att avgöra hur partierna resonerar kring att gå in i olika 

koalitioner. I väljararenen är föreställningarna partierna har om vad väljarna vill ha och förväntar 

sig, det som sedan avgör hur partierna resonerar och vilka överväganden de gör vid 

koalitionsbildningar. Och slutligen, den partiinterna arenan. I denna arena är den oberoende 

variabeln den partikultur som råder samt hur partiföreträdarna kan agera med 

partimedlemmarnas goda minne. 
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Uppsatsen kommer att bevara följande frågeställning: 

 
• Vilka överväganden har partierna gjort gällande den parlamentariska arenan, väljararenan och 

den partiinterna arenan, i samband med koalitionsbildningen i de kommuner där de 

traditionella blocken saknar majoritet eller valts bort vid koalitionsbildning? 
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3. Metod och material 

För att få svar på uppsatsen frågeställning krävs det att det blir möjligt att ta del av hur 

resonemang har setts ut bland aktörer som haft inflytande över koalitionsbildningen. Vid 

besvarandet av denna typ av frågeställning finns inget helt sanningsenligt svar och inte heller 

något rätt och fel utan svaret ligger i hur aktörer har valt att agera utifrån deras uppfattning av 

vad som är det bästa alternativet. För att kunna ta del av dessa resonemang på ett sådant 

tillfredsställande vis som möjligt kommer därför intervju att användas som metod. Denna metod 

har en stor fördel jämfört med exempelvis enkäter. Fördel ligger i att det blir lättare att kunna 

följa hur personen i fråga har resonerat och det finns även en stor fördel i att det blir möjligt att 

kunna ställa följdfrågor för att på så vis kunna följa tankebanorna bättre.  

Intervju 

Då de personer som kommer att användas som underlag för uppsatsen kommer ifrån olika delar 

av landet måste en intervjumetod som gör det möjligt att få tag på rätt personer användas. Därför 

kommer intervjuerna att utföras via telefon. Intervjuerna spelas in för att de ska kunna återges på 

ett korrekt sätt. Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade och en intervjumall med frågor 

kommer att användas som stöd. Denna finns med som en bilaga till uppsatsen. Semistrukturerade 

intervjuer har valts för att ge ett stort utrymme för de intervjuade att kunna utveckla sina 

resonemang. I intervjumallen berörs de olika delar som ska undersökas enligt teorikapitlet. De 

olika arenorna som beskrivs i teorin berörs vardera med olika frågor till den svarande för att det 

ska vara möjligt att ta del av hur resonemanget förts inom respektive arena. Frågorna är ställda på 

ett öppet vis och har försökts ställas på ett sådant vis att de inte ska vara normativa, detta för att 

inte styra hur den svarande har svarat. Frågorna ställs på ett sådant sätt att det inte endast går att 

svara ja eller nej. Andra parametrar kan dock finnas bakomliggande och styra hur de svarande 

svarar. Viktigt att komma ihåg är att de svarande är politiker och att det därför kan finnas en 

anledning för dem att föra fram ett budskap i sina svar. Exempelvis så kan det finnas anledning 

att tro att de svarande inte gärna skulle vilja beskriva att de själva eller deras parti skulle ha 

förlorat på det samarbete som de ingått. Vissa saker kanske de inte heller vill vara helt ärliga med 

eftersom det skulle kunna komma att skada dem själva eller deras parti. Detta måste tas i 

beaktande i behandling av materialet. Vad som dock är ännu viktigare att komma ihåg i 

sammanhanget är att de val som dessa politiker har gjort när de valt att ingå i vissa koalitioner 

måste gå att förklara för väljarna. Detta har sannerligen även funnits med när partierna har 
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diskuterat olika koalitioner. Att fastställa att så är fallet redan i detta kapitel vore dock fel utan det 

kommer beskrivas vidare i analysen.  

Urval av kommuner 

Den första gallringen som gjordes i urvalsprocessen var att endast kommuner valdes där de 

traditionella blocken saknade egen majoritet eller där styret var blocköverskridande och i 

minoritet. Med de traditionella blocken menas de Rödgröna partierna, det vill säga Miljöpartiet, 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, samt Alliansen, det vill säga Centerpartiet, 

Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. Som nämnts tidigare så var det efter 

kommunvalet 2014 rekordmånga kommuner där något av de traditionella blocken inte hade egen 

majoritet eller där blocköverskridande samarbetet formerats varpå ett urval även bland dessa 

måste ske. En begränsning är därför även viktig att göra. Begränsningen i antalet kommuner är 

satt till tre stycken. Det är en rimlig mängd kommuner ställd i förhållande till omfattningen av 

uppsatsen. Fler kommuner hade eventuellt kunnat undersökas men det hade och andra sidan 

gjort att möjlighet att gå på djupet och undersöka hur processerna sett ut hade minskat. Av den 

anledningen valdes tre kommuner. För att få en bred bild trots begränsningen till tre kommuner 

så valdes tre olika typer av utfall i koalitionsbildande ut. En kommun som valts att undersökas är 

en kommun där de största partierna från varje block gått in i en koalition tillsammans med ett 

mittenparti. En andra typ av kommun är där det bildats en mittenkoalition som styr i minoritet, 

trots att ett av de traditionella blocken hade majoritet. Den tredje och den sista typen är en 

kommun där en koalition med ett av de traditionella blocken som valt att styra i minoritet ska 

undersökas. Dessa olika typer av kommuner har valts utifrån att jag vill undersöka dels hur 

processen sett ut i en kommun där ett av blocken saknar majoritet men ett blocköverskridande 

samarbete har kommit till. Den andra typen har kommit till för jag vill undersöka vad det är som 

gör att man väljer ett blocköverskridande samarbete trots att ett traditionellt block har majoritet. 

Den sista typen av kommun har jag valt för jag vill studera vad det är för något som gör att man 

inte väljer en blocköverskridande koalition trots att blocket saknar majoritet. Kommuner har 

sedan valts utifrån att jag inte var intresserad alltför små kommuner, sett till röstberättigade. 

Resonemanget kring storlek på kommunerna grundar sig i att kommuners fullmäktige varierar i 

storlek beroende på hur många röstberättigade medborgare som bor där. Har en kommun fler än 

24 tusenröstberättigade måste den ha minst 51 ledamöter i kommunfullmäktige. Har en kommun 

färre än 24 tusen invånare behöver den endast ha 41 ledamöter i kommunfullmäktige.17 Det 

                                                

 
17 Kommunallag (1991:900) 
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betyder helt enkelt att om en kommun har alltför få röstberättigade så får de små partierna 

mycket få ledamöter i kommunfullmäktige och det blir därför svårare för de att bli helt 

etablerade. De undersökta kommunerna måste ha möjlighet att ha etablerade partier. En undre 

gräns på minst 24 tusen röstberättigade invånare i kommunen sattes därför. I urvalet av 

kommuner har även hänsyn tagits till att det ska vara kommuner som bildat styrande koalitioner 

utifrån hur koalitioner traditionellt sett inte ser ut i svenska kommuner. De tre fallen ska även 

vara olika för att kunna undersöka hur de olika arenornas variabler påverkar koalitionsbildning. 

Eftersom kommunerna har valts utifrån att de ska ha olika typer av koalitioner är det därför 

intressant att se om olika av de oberoende variablerna har haft olika stor betydelse i de olika 

fallen. Undersökning kommer att visa om någon av de oberoende variablerna har haft mindre 

eller mer betydelse i övervägandet gällande bildandet av koalitioner i de undersökta kommunerna. 

 

Utifrån de avgränsningar som gjorts vid urvalet valdes följande kommuner ut: 

• Eskilstuna, där en koalition med de stora blockpartierna har bildats bestående av Moderaterna och 
Socialdemokraterna. I denna koalition ingår även Centerpartiet. Denna kommun är intressant att 
undersöka då det är en av de första kommuner med över 100 000 invånare där 
Socialdemokraterna och Moderaterna ingår i ett gemensamt styre.  

• Örebro, där en mittenkoalition beståendes av Centerpartiet, Kristdemokraterna och 
Socialdemokraterna har bildats. Örebro är intressant med bakgrund av att det inte bara är en 
mittenkoalition utan det är även en kommun som styrs av en minoritet, trots att de Rödgröna 
partierna tillsammans har majoritet i kommunfullmäktige.  

• Partille, där ett minoritetsstyre med en koalition av ett av de traditionella blocken, Alliansen, styr. 

Urval av intervjupersoner 

Valet av personer som ska intervjuas är mycket viktigt. För att få svar som verkligen speglar den 

process som varit så måste de som intervjuas vara personer som själva var med i processen att 

bilda koalition efter valet. Förstahandskällor är av stor vikt för att minska andras tolkningar av 

situationen. I uppsatsen kommer därför personer som är partiernas högsta representant i 

kommunpolitiken att intervjuas, dessa personer blev samtliga kommunalråd i sina respektive 

kommuner efter valet. Tack vare sina positioner kommer dessa personer att själva ha varit en del i 

processen när det nya styret formaliserades. Då det i de utvalda kommunerna är flera partier som 

samarbetar så är det inte möjligt att inom uppsatsen omfattning intervjua företrädare från 

samtliga partier. Urvalet av antal personer har därför gjorts utifrån att om det finns ett 

blocköverskridande samarbete så intervjuas företrädare från de två största partierna från partier 

som tillhör de traditionella blocken. I en av kommunerna styr dock ett traditionellt block och där 

intervjuas en företrädare från det största partiet. Utifrån denna avgränsning har detta resulterat i 

att från Eskilstuna kommer Jimmy Jansson, Socialdemokraterna, och Jari Puustinen, 
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Moderaterna, att intervjuas.  Från Örebro kommer Lena Rådström Baastad, Socialdemokraterna, 

och Lennart Bondeson, Kristdemokraterna, att intervjuas. Slutligen kommer Stefan Svensson, 

Moderaterna, från Partille att intervjuas.  

Disposition 

Behandling av materialet kommer att redovisas under kapitlet Analys. I det kapitel kommer 

kommunerna att beskrivas var för sig och de olika arenorna kommer att appliceras utifrån de 

resonemang de svarande redogör för. Först beskrivs hur processen sett ut för koalitionsbildning i 

kommunen. Därefter har jag sorterat de resonemang de intervjuade redogjort för under de olika 

arenorna som är hämtade ifrån teorikapitlet. Varje analys av vardera kommunen följs av en kort 

sammanfattning. Efter kapitlet Analys hittas kapitlet Diskussion där de olika resultaten från 

kommunerna diskuteras och jämförs ihop med teorierna om de olika arenorna.  
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4. Analys 

4.1 Eskilstuna 

Eskilstuna är en kommun som historiskt haft ett starkt stöd för Socialdemokraterna bland 

kommuninvånarna, faktum är att Eskilstuna under Sveriges demokratiska historia haft ett 

oavbrutet styra av Socialdemokraterna.  Historiskt har partiet styrt i Eskilstuna och även varit det 

största partiet. Efter valet så visade det sig att de Rödgröna partierna fick en knapp majoritet i 

Eskilstuna, men efter att en av de socialdemokratiska ledamöterna valde att hoppa av partiet för 

att bli vilde så saknades helt plötsligt den majoriteten. Det skulle bli svårt för oss att först försöka få ihop 

de Rödgröna partierna för en politik och sedan behöva med Alliansen för att få genom den säger Jimmy 

Jansson, kommunalråd för Socialdemokraterna. Detta resulterade i att andra lösningar än ett 

Rödgrönt styre började undersökas.18 

Processen för koalitionsbildande 

De Rödgröna partierna gjorde bedömningen att det inte skulle vara hållbart att styra kommunen i 

ett minoritetsstyre, även om Miljöpartiet ska ha drivit den linjen. Inom Alliansen diskuterades det 

även om de då skulle gå fram med ett förslag till minoritetsstyre. Men de resonerade att 

Sverigedemokraterna skulle vara alltför stora som vägmästare och de såg inte heller Miljöpartiet 

som ett möjligt stödparti. Efter att det stod klart att de Rödgröna inte längre skulle styra tog en ny 

process vid för att hitta ett styre Eskilstuna. Jimmy Jansson om hur denna process påbörjades: 

Socialdemokraterna tog initiativ till samtalen. Socialdemokraterna behövdes nämligen för 
att man skulle kunna bilda en majoritet. De andra partierna menade att det var 
Socialdemokraterna som hade bollen. Vi Socialdemokrater ville också framstå som 
statsmannamässiga och vi ville därför även ta ansvar., framförallt efter det som hände 
med avhoppet från vårt parti.19  

Jimmy Jansson och Socialdemokraterna öppnade upp för att samarbeta med alla partier utom 

Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna bjöd inte in dem till samtal och inte heller fick 

Socialdemokraterna någon inbjudan från dem till ett samtal. Den person som bjöds in från 

                                                

 
18 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=2897638 (2016-04-27); Intervju Jimmy 
Jansson 
19 Intervju Jimmy Jansson 
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Moderaterna var Jari Puustinen som senare skulle komma att bli kommunalråd för Moderaterna i 

det nya styret. Så här säger han om hur den nya koalitionsbildningsprocessen började: 

Framförallt Socialdemokraterna ville ombilda majoriteten i Eskilstuna och öppnade upp 
för samtal med samtliga partier. Vi inom Alliansen förstod ju då att det här kommer 
innebära att Alliansen kommer att spricka på något sätt. För inget av partierna förutom 
KD sa nej till samtal men alla andra tre Moderaterna, Liberalerna och Centern var öppna 
för att ha samtal. Och då visste vi ju att eftersom vi alla tre var öppna för samtal så skulle 
ju något hända med Alliansen, så uppriktiga var vi mot varandra. Det är ju så att det inte 
går att styra Eskilstuna i ett minoritetsstyre. Det innebar att alla partierna ville ta ansvar 
för Eskilstuna. Och därför var utgångsläget, och jag tycker det är väldigt ansvarsfullt att 
alla partierna har det utgångsläget. Det var viktigt för oss att vara med och påverka i 
Eskilstuna. 20 

Ett samarbete mellan de två största partierna, Grand coalition, är inte det vanligaste inom svensk 

politik, vare sig på riks- eller lokalnivå. Att forma ett sådant samarbete kunde därför lätt bli 

kontroversiellt och samtal inom partierna måste därför föras. Jaari Puustinen: 

Som moderat blev man ju lite kluven. Vi står ju långt ifrån varandra ideologiskt, men vi 
har ju också många beröringspunkter. Så att vi hade flera möten inom partiet som var helt 
öppna för medlemmarna. Vi var otroligt transparanta när det gällde den här frågan. Jag 
gick ju inte fram utan att ha stöd av mitt parti. Man måste ju tänka både en och två 
gånger, vad kan vi få ut av det här? När vi fick grönt ljus från partiet då gick det ganska 
fort sen.  […] Jag blev förvånad över att det gick så enkelt om jag ska uttrycka mig så. Jag 
hade räknat med att det skulle vara större motstånd inom partiet eftersom jag själv var så 
kluven. […] Jag sa till Jimmy, Nu är vår dörr öppen och er dörr är också öppen. Ena gör 
vi någonting bra av det här nu eller så kommer våra dörrar vara stängda för en ganska 
lång framtid.  

21 

Inom Socialdemokraterna blev även Jimmy Jansson förvånad över att samtalen gick ju så 

enkelt. Så här säger han på frågan om hur samtalen gick internt inom Socialdemokraterna efter att 

han presenterat ett förslag på ett styre tillsammans med moderaterna och centerpartiet: 

Förvånansvärt lugnt. Vad som var möjligt och inte var möjligt handlade partiets 
diskussion om. Endast två personer menade på medlemsmötet att de inte kunde tänka sig 
att vara förtroendevald i detta. Situationen med att vi fick en vilde kan ha gjort att man 
kände att man var tvungen att ta ansvar. Man skulle bevisa att man kunde ta ansvar. 22 

Citaten ovan visar alltså att både socialdemokraterna och Moderaterna hade relativt lätt att få med 

sig sina respektive partiorganisationer på detta samarbeta och att både kommunalråden också 

tycks ha varit förvånade över att detta skedde med så pass stor enkelhet. Både poängterar vikten 

                                                

 
20 Intervju Jari Puustinen 
21 Ibid. 
22 Intervju Jimmy Jansson 
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vid att interna samtal var viktiga vilket visar att de inte tror att detta typ av samarbete hade varit 

möjligt utan att de hade med sig sina partiorganisationer. Något som Jimmy Jansson tror kan ha 

underlättat att det nya samarbetet formerades så snabbt var att det fanns en tidspress eftersom 

kommunens budget blev bordlagd på kommunfullmäktige när det blev känt att 

Socialdemokraterna fick en vilde. Bara några månader senare behövdes det ta beslut om en ny 

budget. Tidspressen gjorde att en ny majoritet snabbt behövde formeras. 23 

Efter att Moderaterna och Socialdemokraterna tagit klivet mot att inleda ett samarbete valde 

de olika partierna att sätta sig ner för att diskutera vilken politik som skulle föras. Snart blev det 

klart att även Centerpartiet skulle ingå i koalitionen. Anledningen till att Centerpartiet bjöds in i 

koalitionen var flera. För Moderaterna var det viktigt att ha med Centerpartiet för de upplevde att 

de hade stora kunskaper inom landsbygdsfrågorna och att det var viktigt att ha med sig i den nya 

koalitionen. Jimmy Jansson lyfter dock att inget Alliansparti helt själva kunde tänka sig att lämna 

Alliansen utan att det för deras del kändes bättre att ha med ytterligare ett parti. Eftersom 

Kristdemokraterna inte var aktuella då de tackat nej till samtal återstod Centerpartiet och 

Liberalerna. Jimmy Jansson såg Centerpartiet som det bästa partiet utifrån att de var, som han 

själv säger, sunda, och övergången mellan Socialdemokraterna och Moderaterna blev mjukare 

eftersom partiet kan ses som ett parti som står mellan de båda stora. Jimmy Jansson lyfter även 

att det var viktigt att bilda en koalition som var betydligt större än vad som var nödvändigt för att 

få majoritet i kommunfullmäktige. Detta har att göra med att han förstod att samarbetet var 

kontroversiellt och att det hade kunnat leda till att fler kunde välja att hoppa av 

Socialdemokraterna och Moderaterna, eller att det hade varit svårt att få med alla vid enskilda 

omröstningar. Genom att göra en så kallas Oversized coalition säkrades en majoritet vid 

omröstningar även om vissa bröt mot samarbetslinjen.24 

Formeringen av samarbetet 

När två eller tre partier som tidigare aldrig har ingått i ett gemensamt samarbete ska göra det är 

det intressant att se vad innehållet blir i detta samarbete och hur det tar form. Det är i detta stadie 

som en idé till ett samarbete i en koalition ska realiseras och partiernas positioneringar ställs på 

sin spets. I ett samarbete med tre partier som alla har helt olika ideologiska ståndpunkter kan 

kanske den allmänna uppfattningen vara att det skulle vara svårt att få ihop ett sådant samarbete. 

Partierna bestämde sig därför att de skulle ha ett särskilt förhållningssätt till varandra och till 

                                                

 
23 Ibid. 
24 Intervju Jimmy Jansson; Intervju Jari Puustinen 
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politiken. Gemensamt gjorde partierna ett 70-punktsprogram med olika sakfrågor och reformer 

som skulle genomföras under mandatperioden. I programmet valde partierna att ta bort sakfrågor 

som skapade ideologiska konflikter. Om den typen av frågor kommer upp under mandatperioden 

ska de hanteras då. Så här säger Jimmy Jansson:25 

Vi har inte i förväg exempelvis bestämt om ett äldreboende ska byggas privat eller av 
kommunen. Det löser vi under mandatperioden. Samma sak med friskolor. Sen är vissa 
ideologiska frågor som egentligen inte ligger på kommunal nivå. Vissa frågor som skapar 
konflikt i riksdagen ligger på den nivån och inte på den kommunala.26 

Även Jari Puustinen beskriver den politiska överenskommelsen på samma sätt. Partierna 

försöker få bort de stora ideologiskt laddade frågorna som skulle kunna skapa konflikt från 

dagordningen. Istället fokuseras det på vad partierna är överens om. Även om oppositionen tar 

sin chans att ibland lämna in ideologiskt laddade förslag. En del i den överenskommelse man 

träffade rörde kommunens ekonomi där det bestämdes att inga stora reformer som inte hade 

ekonomisk täckning skulle genomföras. Detta gjorde enligt Jari Puustinen att partierna blev 

begränsade att göra stora utsvävningar angående satsningar, och det gjorde att partierna höll sig 

själva i kopplet. Så här säger han vidare om överenskommelsen27: 

Vi fokuserade på de stora frågorna, jobb och utbildning, som vi båda har i våra påsar och 
i dem får vi också med oss Centern. Vi vet vilka frågor vi har en stor ideologisk konflikt i, 
de försöker vi lägga åt sidan. Vi känner varandra så pass väl att vi har varit på frågor vi är 
oense om, det har vi sett i kommunfullmäktige, men vi måste få behålla våra nyanser som 
partier. Men vi gjorde ett 70-punktsprogramm och sa att det här är vad vi ska leverera till 
Eskilstuna efter fyra. Så det vi har varit överens om är de 70 punkterna. Sen har vi fått 
motioner från oppositionen där vi är oense men vi har sagt att där försöker vi att hitta en 
lösning, men vi vill inte kompromissa så att det blir helt uddlöst. Så då går vi in med vår 
egna partilinje, det är fine och vi kör med det. 28 

I den koalition som styr Eskilstuna så har jag utläst att partierna utgått från några principer. 

Den första är att göra ett gediget program med reformer som kan drivas genom utan att skapa 

ideologiska konflikter i samarbetet. Den andra principen är att i den mån det är möjligt, försöka 

hålla borta ideologiskt laddade frågorna från dagordningen. Den tredje principen är att om det är 

omöjligt att kunna kompromissa om en fråga är det acceptabelt för partierna att ha olika 

uppfattningar. Den fjärde principen är att det görs en tydlig skillnad på lokal- och rikspolitik. Det 

är fullt acceptabelt att göra utspel mot varandras rikspolitik. Det gör att man kan visa skillnad 

mellan partierna.  
                                                

 
25 Ibid.  
26 Intervju Jimmy Jansson 
27 Intervju Jari Puustinen 
28 Ibid.  
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Parlamentariska arenan 

Socialdemokraterna gjorde en bedömning att det hade blivit för problematiskt för de rödgröna att 

styra kommunen i minoritet och att i den konstellationen kunna driva genom sin politik. 

Resonemang skedde även utifrån perspektivet att det i fullmäktige även fanns ett parti, 

Sverigedemokraterna, som ingen av de andra två koalitionerna önskade samarbeta med. Detta låg 

till grund för att Moderaterna inte upplevde att det hade varit framgångsrikt att styra med 

koalitionen Alliansen utifrån perspektivet att få genom sin politik i fullmäktige. Bedömningen 

gjordes därför av både Socialdemokraterna och Moderaterna att det, för att få genom sin politik 

på den parlamentariska arenan, krävdes att samarbete över blockgränsen.29 

Väljararenan  

Ett perspektiv som politikerna måste ta hänsyn till under mandatperioden är hur väljarna 

bedömer deras insatser och vägval inför nästa val. Tycker väljarna att man inte har förvaltat deras 

röster på ett bra sätt under mandatperioden kan väljarna välja att rösta på ett annat parti 

kommande val. Detta var något som både Socialdemokraterna och Moderaterna i Eskilstuna 

hade resonerat om. Jimmy Jansson menar att partiet kommer bli bedömt utifrån hur pass väl det 

går för Eskilstuna. Han hänvisar till en undersökning han tagit del av som visar att 70 procent av 

invånarna i Eskilstuna tycker att det nya styret är bra. Han ser även positivt på att det skulle 

kunna komma att bli samma koalition efter valet 2018. Han menar att väljarna mest är ute efter 

att det ska fungera på ett bra sätt, de är mindre intresserade av hur själva koalitionen ser ut. Jari 

Puustinen tror att Socialdemokraterna kan ha lättare i valrörelsen eftersom de tidigare har suttit i 

majoritet. Det är en väldigt ovan situation för Moderaterna som dels aldrig har suttit vid styret, 

och dels aldrig samarbetat med Socialdemokraterna. Men även han landar i att det är en annan 

typ av frågor jämfört med de frågor som finns på riksplanet och därför kan det bli enklare att 

försvara ett blocköverskridande samarbete. För Moderaterna del blir det viktigt att kunna visa för 

väljarna att man har gjort skillnad med tanke på att man har kritiserat det socialdemokratiska 

styret under så lång tid. Man kan bevisa för väljarna att samarbetet är bra om man kan visa att 

man gör skillnad. Jari Puustinen lyfter även att näringslivet har lovordat samarbetet.30 

 

                                                

 
29 Intervju Jimmy Jansson; Intervju Jari Puustinen 
30 Ibid. 
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Partiinterna arenan 

De båda partierna har traditionellt sätt varit motståndare till varandra i den kommunala politiken i 

Eskilstuna. De ledande företrädarna för de båda partierna förstod därför att det kunde bli en 

komplicerad process internt i sina partier. I Moderaterna hade man flera öppna möten med 

medlemmarna för att verkligen säkerställa att alla skulle ställa sig bakom ett samarbete över 

blockgränsen. Moderaterna tog aldrig steget att formellt påbörja samarbetet innan medlemmarna 

gav ”grönt ljus”. I just fallet Eskilstuna är det intressant att Puustinen och Jansson båda uttrycker 

att de är förvånade över att det inte fanns ett större motstånd internt i partierna. De båda 

uttrycker det som att det fanns en stor förståelse internt för vad som behövde göras. Samtidigt så 

är de båda även tydliga med att det inte hade gått att genomföra det blocköverskridande 

samarbetet om inte deras egna partiorganisation tydligt ställt sig bakom det.31 

Sammanfattning 

Genom att Socialdemokraterna fick en politisk vilde fans det inte längre någon majoritet för 

någon av de traditionella blocken. Efter inledande samtal så visade det sig att Socialdemokraterna 

och Moderaterna var öppna för ett samarbete med varandra. Även Centerpartiet bjöds senare in. 

Samarbetet möjliggörs trots de stora ideologiska skillnaderna av att partierna gjort en punktlista 

på reformer att genomföra samt att man undviker frågor som skapar stora ideologiska spänningar 

mellan partierna. Partiorganisationerna mottog det nya förslaget till styre på ett, för företrädarna 

förvånansvärt, positivt vis. Båda företrädarna för Moderaterna och Socialdemokraterna ser 

möjligheten att vinna förtroende från väljarna om de kan bevisa för dem att samarbetet har gett 

de bästa resultaten utifrån deras partis synvinkel.   

                                                

 
31 Ibid. 
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4.2 Örebro 

Örebro har genom åren haft variationer i hur en styrande koalition har bildats. Som bakgrund 

innan vi studerar vad som skedde efter 2014 års val så bör det kort nämnas vad som skedde efter 

valet 2010. På grund av att flera brister påtalades i en valkrets så stod det klart att det skulle bli ett 

omval. Perioden fram till omvalet så styrde samtliga partier förutom Sverigedemokraterna 

tillsammans. Efter omvalet så stod det klart att de som styrde Örebro innan valet 2010, Alliansen 

och Miljöpartiet, inte hade majoritet. Efter överläggningar mellan partierna beslutade 

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna att bilda koalition. Dessa partier hade 

då majoritet i kommunfullmäktige. Valet 2014 resulterade i en nedgång för den styrande 

koalitionen. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna fick inte längre majoritet i 

kommunfullmäktige. Däremot så stod det klart att det nu fanns en majoritet för de Rödgröna, 

alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Frågan om vilka som skulle styra 

Örebro blev därför högaktuell. 32 

Processen för koalitionsbildande 

Redan på valnatten gjorde socialdemokraternas ledande politiker i Örebro, Lena Rådström 

Baastad, ett uttalande i Närkes Allehandas webb-tv sändning om att hon skulle försöka bilda ett 

socialdemokratiskt lett styre i Örebro. Hon gjorde även det tydligt att Socialdemokraterna aldrig 

kommer att göra sig beroende av att Sverigedemokraterna skulle komma att bli vågmästare. Två 

dagar efter valet så gjorde hon ett uttalande att Socialdemokraterna då förde samtal med samtliga 

partier förutom Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna sonderade läget både med de 

Rödgröna partierna och med Liberalerna som nyligen gjort ett personbyte för att se hur partierna 

stod. Valresultatet gjorde att det fanns flera dörrar öppna för Socialdemokraterna att kunna bilda 

flera olika typer av samarbeten men de valde ändå att hålla fast vid samarbetet som de hade 

föregående mandatperiod. Valet gjordes med bakgrund av att det enligt Leena Rådström Baastad 

både var det bästa för Socialdemokraterna som parti men även för Örebro som kommun.33 

Så här säger hon om valet att fortsätta med samma koalition som den som styrde Örebro 

föregående mandatperiod: 
                                                

 
32 http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/K/kommun/18/80/valda.html (2016-05-05); 
http://www.val.se/val/val2006/slutlig/K/kommun/18/80/roster.html(2016-04-27); 
http://skl.se/download/18.44c045bc14d99500c85105f8/1433176992847/skl-maktfordelning-kommuner-
landsting-regioner-1994-2014-reviserad-2015-06-01.xlsx (2016-04-27) 
33http://na.se/val2014/val2014/1.2629485-na-tv-avslojar-vi-fortsatter-regera-(2016-09-05); 
http://na.se/nyheter/orebro/1.2638491-baastad-samtalar-med-alla-utom-sd (2016-09-05); Intervju Lena 
Rådström Baastad 
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Jag tyckte att samarbetet hade fungerat väldigt bra. Örebro hade utvecklats fantastiskt bra. 
Där vi gemensamt kunde driva utvecklingsfrågor, och där vi gemensamt kunde flytta 
Örebro framåt. Och där tyckte jag att det var lite spännande att Örebro verkligen kan 
lyftas fram ur ett Socialdemokratiskt perspektiv, titta vilken framgångsrik S-styrd 
kommun det är. Men jag vet att Centerpartiet också kan lyfta fram och säga men titta i 
Örebro, där går det bra utifrån våra värderingar. Och där KD också kan säga, men titta 
Örebro, vad framgångsrika vi är där, där vi är med och styr. 34 

Den största skillnaden mot den tidigare mandatperioden var dock att koalitionen 

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet saknade majoritet i 

kommunfullmäktige.  

Vi gjorde bedömningen att för vår del kunde vi säkra upp en lång stabil utveckling för 
kommunen ändå. För vi kommer hitta samarbeten oavsett om det är Moderaterna eller 
Folkpartiet eller Vänsterpartiet eller Miljöpartiet.35 

Anledningen till att man inte tog med något mer parti var alltså dels att man planerade att göra 

samarbeten tillsammans med andra partier inom specifika sakfrågor, men det berodde även på att 

man i de andra partierna höll på att byta företrädare vilket gjorde att Lena Rådström Baastad 

bedömde det som svårt att få till ett samarbete. Centerpartiet och Kristdemokraterna var heller 

inte intresserade av ett politiskt samarbete med Vänsterpartiet. Samtliga partier tyckte även att det 

var otänkbart att styra med Sverigedemokraterna Men en sak ville man säkra upp och det var 

budgeten. En valteknisk samverkan gjordes därför med Västerpartiet som fick platser i nämnder 

och styrelser mot att de såg till att den styrande koalitionens budget gick genom 

kommunfullmäktige, exempelvis genom att bara rösta på sin egen budget eller den syrande 

koalitionens. Lennart Bondeson menar även att det hade kunnat vara problematiskt att lyfta in 

ytterligare ett parti i koalitionen eftersom de tre samarbetande partierna redan hade hittat 

samarbetsformer och de hade dessutom redan delat upp de politiska ansvarsområdena sedan 

tidigare mandatperiod. Hade ytterligare ett parti lyfts hade en omförhandling behövt genomföras 

menar han. Han menar även att de tre partierna hade påbörjat flera projekt mandatperioden 

innan som de ville fortsätta med. Kristdemokraterna kunde se att valresultatet 2014 blev en 

uppgång från föregående val. Det menar Lennart Bondeson var ett bevis för att de 

kristdemokratiska väljarna hade sagt att samarbetet med Socialdemokraterna och Centerpartiet 

var något bra. Det gjorde att man från Kristdemokratiskt håll var positiva till att fortsätta 

samarbetet. Med redan innan valet hade frågan diskuterats i Kristdemokraterna36 

                                                

 
34 Intervju Lena Rådström Baastad 
35 Ibid. 
36 Intervju Lena Rådström Baastad; Intervju Lennart Bondeson 
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Vi var ganska snart, eller nästan direkt överens om att vi skulle försöka fortsätta den 
majoritet som hade varit med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Den diskussionen 
hade vi redan satt igång innan valet för att vara förberedda. Vi förde informella samtal 
med Socialdemokraterna och Centerpartiet parallellt. För vi utvärderade samarbetet vi tre 
partier innan valet och vi var alla tre partier mycket nöjda med samarbetet. 37 

För partiorganisationerna var koalitionen Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och 

Centerpartiet inget nytt eftersom denna konstellation redan styrde Örebro. Nu hade dock 

partiorganisationerna möjlighet att kunna värdera om de tyckte att samarbetet fungerat väl och 

om det skulle gå att fortsätta. Så här säger Lena Rådström Baastad om hur Socialdemokraterna 

mottog ett fortsatt samarbete: 

Det som var lite roligt då, första gången som vi presenterade det i partiorganisationen 
2010-2011 så var det ju väldigt skeptiskt och det var ju hela tiden att man skulle bevisa att 
det här är möjligt. Den här gången när jag presenterade det, nu är det färdigt nu har vi 
landat här, så blev det applåder i styrelsen.38 

Formeringen av samarbetet 

Eftersom denna koalition styrde redan mandatperioden tidigare så hade former för samarbete 

redan hittats. För att få samarbetat att fungera på ett bra sätt togs precis som mandatperioden 

innan, en politisk plattform fram. Det som var den socialdemokratiska ingången i 

förhandlingarna var att inget parti skulle gå in med ett veto mot en specifik fråga. Vissa 

ideologiskt laddade frågor som redan var införda i kommunen fick vara kvar. Leena Rådström 

Baastad menar dock att i ett samarbete så måste man ta ansvars för sitt eget partis utveckling men 

också för alla samarbetspartiers framgång. Det gör att partierna får försöka hitta skrivningar som 

gör att man kan gå med på ett annat partis hjärtefråga. Vissa frågor skaver därför men ingår 

frågan i den gemensamma politiska plattformen så står också partiet bakom den menar hon. Hon 

menar att det inte är önskvärt att man som parti försöker hitta samarbeten med andra partier i 

vissa sakfrågor för det skulle kunna skada det långsiktiga förtroendet samarbetspartners emellan. 

Lennart Bondeson är inne på samma linje som Lena Rådström Baastad. Han menar att man får 

kompromissa och att vissa sakfrågor får partiet stå tillbaka i för att få genom vissa andra.39 

Parlamentariska arenan 

I Örebro gjorde Socialdemokraterna en bedömning att man skulle fortsätta med det samarbete de 

hade ingått i den tidigare mandatperioden med Centerpartiet och Kristdemokraterna. Detta 

                                                

 
37 Intervju Lennart Bondesson 
38 Intervju Lena Rådström Baastad 
39 Intervju Lena Rådström Baastad; Intervju Lennart Bondeson 
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eftersom det var ledarbyten i andra partier och det därför skulle vara svårt att bilda samarbeten 

och för att de upplevde att samarbetet föregående mandatperiod var det bästa för Örebro. För att 

säkra upp att de kunde driva sin politik i fullmäktige trots att de saknade majoritet bildade de ett 

samarbete med Vänsterpartiet vilket gjorde att deras budget skulle gå genom varje år. Detta visar 

att den parlamentariska arenan är högst närvarande även fast partier väljer att bilda minoritetsstyren. 

I Örebro gjordes bedömning att just budgeten var det viktigaste att säkra att den skulle vinna 

majoritet. Men ett samarbete mellan partier som inte tillhör samma traditionella block skapar 

även förutsättningar att ingå samarbeten med olika partier i olika frågor. 40 

Väljararenan 

Lena Rådström Baastad menar att det viktigaste är att kunna visa upp för väljarna att man som 

parti har genomfört sina vallöften. Detsamma är med samarbetspartierna. Socialdemokraterna har 

därför lagt mycket tid på att få ut till kommuninvånarna de vallöften som man har genomfört. 

Lennart Bondeson lyfter att det är upp till väljarna att vid valet visa om man är nöjd med 

samarbetet partiet haft eller inte. Även han menar att det viktiga är att kunna visa upp för väljarna 

att man fått genomslag för sin politik. Kristdemokraterna fick under mandatperioden 2011 till 

2014 genom mer av sin politik tillsammans med Centerpartiet och Socialdemokraterna jämfört 

med vad de fick genom 2006 till 2010 med Alliansen. Det menade han även uppfattades av 

Kristdemokraternas väljare eftersom de gjorde en kraftig uppgång i valet 2014.41   

Partiinterna arenan 

Eftersom det inte var något nytt samarbete som partierna skulle ingå så behövde det inte bli 

några stora diskussioner om samarbetet. Rådström Baastad beskriver det snarare som att togs 

emot med applåder internt i partiet. Samtidigt menar hon att det togs emot så positivt kan tolkas 

som att partiets medlemmar upplevde det tidigare samarbetet som positivt. Och kanske är det 

just detta som bidrar till ”incumbency effect” som Bäck skriver om. Det vill säga att partier 

tenderar att vilja hålla tidigare samarbeten om det är möjligt. 42 

Sammanfattning 

Örebro styrdes mandatperioden 2011 till 2014 av Centerpartiet, Kristdemokraterna och 

Socialdemokraterna. Efter valet 2014 stod det klart att koalitionen inte längre hade majoritet i 

                                                

 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Bäck (2003) s. 138–129, Intervju Lena Rådström Baastad, Intervju Lennart Bondeson 
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kommunfullmäktige. Valresultatet visade istället att de Rödgröna partierna hade majoritet. Trots 

detta så valde Socialdemokraterna istället att tillfråga Centerpartiet och Kristdemokraterna om de 

fortsatt ville styra Örebro enligt koalitionen från föregående mandatperiod, och de var 

intresserade. Koalitionens budget blir möjlig att få bifallen tack vare en överenskommelse med 

Vänsterpartiet. Partierna försöker så långt det är möjligt att kompromissa med varandra. Det är 

viktigt att alla partier känner att de tjänar på samarbetet. För att vinna väljarnas förtroende är det 

viktigt att alla partier som ingår i samarbetet kan visa upp att de hållit sina vallöften.  
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4.3 Partille 

Partille kommun har sedan 1998 haft borgerligt styre. Mandatperioderna 1998 till 2002 och 2002 

till 2006 ingick även Miljöpartiet i den styrande koalitionen. Under mandatperioden 2014 till 2018 

styr dock Alliansen, det vill säga Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna, 

Partille i minoritet.  

Processen för koalitionsbildande 

Efter valet 2014 så stod det klart att Alliansen som tidigare mandatperiod styrt Partille saknade 

majoritet i kommunfullmäktige. Det gjorde att en ny konstellation av styre behövde bildas för att 

säkra majoriteten eller så skulle några partier gå ihop i en koalition för att styra i minoritet. Det 

senare valdes av Alliansen och så här beskriver det Moderata kommunalrådet Stefan Svensson det 

parlamentariska läget efter valet 2014: 

Vi konstaterade efter valet att vi inte längre hade egen majoritet. Men det som ändå var 
positivt var ju att vi fortfarande var största partigrupp, vi fyra partier. Läget var ju sådant 
som i många av de flesta andra kommuner att Sverigedemokraterna gick fram och därför 
så hade vi inte längre en egen majoritet.43 

Allianspartierna hade fört samtal redan innan valdagen men även efter att valresultatet blev 

känt och samtliga av partierna var överens om att hålla fast vid det politiska samarbetet. Det 

gjorde, trots att de inte fick majoritet av mandaten i kommunfullmäktige, att de kunde utropa sig 

till valvinnare då deras koalition blev den största. Trots att det finns stora risker med ett 

minoritetsstyres möjlighet att få genom sina förslag i kommunfullmäktige så fanns det inte något 

intresse att söka majoritet i kommunfullmäktige genom att ta med ytterligare ett parti i 

koalitionen från Alliansens sida: 

Vi hade inget annat utgångsläge än att vi skulle fortsätta styra. Vi Allianspartier. Fortsätta 
styra i minoritet. Vi diskuterade inget annat alternativ. […] Vi tog inte kontakt med något 
annat parti för att se på en möjlig majoritet. Vi meddelade de andra att vi har det 
utgångsläget att vi kommer söka mandat för att fortsätta styra fast utan egen majoritet, 
eftersom vi var största partigrupp. 44 

Vad är det då som gör att man från Alliansens sida inte har ett intresse att försöka få med sig 

något ytterligare parti i sin koalition och vad gör att de känner att det är rimligt att kunna styra i 

minoritet? Stefan Svensson förklarar att Socialdemokraterna tydligt hade sagt att det inte kunde 

tänka sig att ha något typ av samarbete med Sverigedemokraterna. Detta underlättade för 
                                                

 
43 Intervju Stefan Svensson 
44 Ibid. 
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Alliansen då det hade gjort det betydligt svårare att styra i minoritet med en opposition som 

samarbetade med varandra. Vad som även förenklade det att styra i minoritet i Partille är att de 

Rödgröna partierna inte lägger en gemensam budget. Ofta är det vanligt i Partille enligt Stefan 

Svensson att varje enskilt Rödgrönt parti lägger ett eget förslag till budget. Partierna röstar sen 

bara på sin egen budget. Detta minskar Sverigedemokraternas roll som en viktig vägmästare. 

Hade det varit så att Alliansen lagt en budget och de Rödgröna en och dessa budgetar sedan 

ställts mot varandra, hade Sverigedemokraterna sedan kunnat använda sina röster för att fälla 

Alliansen budget, på liknande sätt som Sverigedemokraterna gjort i Riksdagen och i andra 

svenska kommuner. Att de Rödgröna inte lägger en gemensam budget och på det viset 

underlättar för Alliansens styre bygger inte på någon politisk överenskommelse utan är bara på 

det sättet partierna agerar i Partille. Att det underlättar för styret är uppenbart då Stefan Svensson 

uppger att Alliansen är överens om att de inte vill ge Sverigedemokraterna något inflytande över 

budgeten, något som hade varit svårare att påverka om de hade kunnat agera som vågmästare. 45 

Formeringen av samarbetet 

De konkreta diskussionerna om hur politiken skulle se ut för mandatperioden genomförde 

Alliansen efter valet. Detta för att se hur stora de enskilda partierna inom samarbetet blev då det 

skulle påverka vilket inflytande partierna skulle ha på den kommande politiken. De stora 

gemensamma dragen var partierna dock överens om sedan innan då de är vana att styra ihop. 

Innan valet skrivs dock ett gemensamt valdokument för Alliansen. Fördelningen av poster sker 

dock efter valet. Partierna i Alliansen är överens om att samtliga fyra partier måste vara överens 

om och lägga en gemensam budget. Grundregeln är också att partierna ska vara överens om de 

allra flesta frågor. Vissa frågor är dock inte partierna helt överens om, då deklarerar partierna det 

långt innan frågorna ska tas beslut om. 46  

Parlamentariska arenan 

Det som underlättar för Alliansen att styra i minoritet i Partille är Socialdemokraterna, som är det 

största partiet i opposition, tydligt sagt att de inte kommer att ha något samarbete med 

Sverigedemokraterna. Det gör att det blir lättare för Alliansen som största koalition att få 

majoritet för sina förslag och därmed kan de styra i minoritet. Det som även underlättar på den 
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parlamentariska arenan för Alliansen är att det inte läggs någon gemensam budget från 

oppositionen. Den styrande Alliansen har därmed det budgetförslag med särklass störst stöd.47 

Väljararenan 

När Moderaterna resonerat kring vad väljarna skulle vilja se dem i för samarbete så har de utgått 

ifrån att deras väjare helst ser att de samarbetar med Alliansen. Stefan Svensson menar att de 

moderata väljarna är ute efter att Moderaterna kan genomföra så mycket av sin politik som 

möjligt, och det finns det störst chans till att göra genom ett samarbete med Alliansen. Därför är 

det viktigt att inte heller låta andra partier påverka Allianspolitiken. Stefan Svensson menar att 

väljarna inte ser kritiskt på att man från Moderaternas sida gått fram med ett minoritetsstyre utan 

de ser de positiva saker som Moderaterna gjort för Kommunen. Och så länge som Moderaterna 

lyckas göra det så är det inget problem att Alliansen styr i minoritet. 48 

Partiinterna arenan 

Eftersom att Alliansen tidigare har haft ett samarbete och styrt Partille fanns det en tydlig 

acceptans från de olika partiorganisationerna för samarbetet. På det sättet så fanns det inte heller 

internt några diskussioner om det. Svensson beskriver att Moderaternas partiorganisation var 

bestämda att de ville fortsätta att samarbete med Alliansen.49 

Sammanfattning 

Partille styrs av ett av de klassiska blocken, Alliansen, i minoritet. Alliansen valde att gå fram med 

sitt minoritetsstyre eftersom de är största koalitionen. Minoritetsstyret möjliggörs av att 

oppositionen inte har en gemensam agenda och att Sverigedemokraternas vågmästarroll är liten 

då de Rödgröna exempelvis inte lägger en egen budget. Alliansen har ett gemensamt valdokument 

som de går till val på. Detta torde göra det svårare att för Alliansen att splittras efter valdagen då 

de gått till val tillsammans. Allianssamarbetet hålls fast vid även om koalitionen saknar majoritet 

då man menar att väljarna får ut bäst politik efter vad de röstat på om Alliansen håller ihop och 

inget ytterligare parti inkluderas.  
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5. Diskussion 

Parlamentariska arenan 

I de olika kommunerna jag undersökt så är det tydligt att alla de partiföreträdare jag har haft 

samtal med, lyfter vikten av att de får genom sin politik i den koalition de ingår. Men för att man 

som parti ska kunna säkerställa att ens politiska ambitioner också bli verklighet så måste det 

finnas en överenskommelse inom den koalition man ingår. I de två undersökta kommunerna som 

jag undersökt där det finns ett blocköverskridande samarbete så har man valt att lösa spörsmålet 

om vilken frågor som ska lyftas på den politiska dagordningen och hur de ska utformas på olika 

sätt. I Eskilstuna har man valt att sortera bort de ideologiska hjärtefrågorna till förmån för frågor 

partierna i koalitionen är överens om. I Örebro menar man istället att det är viktigt att partierna 

får genom sina hjärtefrågor, och att man får försöka kompromissa inom dessa för att alla partier 

ska kunna gå med på dom. I Partilles koalition finns inte samma ideologiska spänning i 

samarbetet vilket gör att det blir enklare att gå på en kompromisslinje mellan partierna. Viket av 

tillvägagångssätten som är mest framgångsrik för ett parti att få genom sin politik får slutet av 

denna mandatperiod visa.  

För att den syrande koalitionens politik sedan ska bli verklighet krävs det dock att det finns 

förutsättningar för koalitionen att få bifall till sin budget av kommunfullmäktige. Just frågan att få 

genom sin budget i kommunfullmäktige lyfts som en knäckfråga av samtliga som har intervjuats. 

Att den blir löst i den parlamentariska arenan är central. Budget blir symbolisk för den politik som 

ska styra kommunen. Förlorar den styrande koalitionen den riskerar koalitionen att bli politiskt 

vingklippt under resten av året. Därför märks det att det dels kan finnas en lösning för hur 

majoritet ska nås i budget och en annan lösning för hur majoritet kan nås i andra frågor inom den 

parlamentariska arenan. Detta kan vi se exempel på i Örebro där de styrande har hittat en lösning 

som garanterar dem att få genom sin budget genom samarbete med ett parti. Medan de öppet 

säger att i andra frågor hittar de majoritet med andra partier. Och budgeten påverkar hur 

samarbeten formas. Denna fråga ser dock lite olika ut i de olika kommunerna, även om den är 

lika central. I Eskilstuna påverkade den bräckliga Rödgröna majoriteten som sedan sprack, 

kommunalrådet att vilja ha en Oversized coalition för att kunna säkra att budgeten skulle få majoritet 

i kommunfullmäktige. I Eskilstunas fall är det även tydligt att det finns ett tydligt syfte att säkra 

att Sverigedemokraterna inte ska få något inflytande. I Örebro löses problemet genom en 

överenskommelse med Västerpartiet. I Partille får Alliansen genom sin budget i 

kommunfullmäktige tack vare att det inte finns något tydligt förslag från oppositionen. Det gör 
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det möjligt att styra i minoritet utan att behöva göra några speciella överenskommelser med andra 

parter som garanterar deras stöd.  

Viljan att ändra på en koalition som partierna själva upplever som framgångsrik verkar, precis 

som Hanna Bäcks studier visade, vara låg hos partierna, även om de tappar majoritet. Både 

Örebro och Partille är exempel på koalitioner som tidigare under mandatperioden hade majoritet 

men som efter valet 2014 saknar detta. I Partille upplevde Alliansen sin koalition så framgångsrik 

att de inte ens var intresserade av att samtala med andra partier för att utreda möjligheterna till ett 

majoritetsstyre. I Örebro förde och sin sida partierna diskussioner med andra partier utanför 

koalitionen för att se om andra möjliga koalitionsbildningar fanns att erbjuda. Men koalitionen 

som styrde mandatperioden innan stod fast vid sitt styre även fast de skulle tvingas att styra i 

minoritet. Det visar alltså att om ett parti upplever stor framgång, det så kallade ”positive 

incumbency effect”, med en koalition på den parlamentariska arenan tenderar partiet att vilja hålla 

kvar vid den koalitionen även i framtiden om det är möjligt. Att ha hittat bra samarbetsformer är 

på det viset en styrka när partierna resonerar om den parlamentariska arenan. 

Väljararenan  

För att få ett ökat politiskt inflytande så krävs det framgång på väljararenan. En framgång här ger 

fler platser i kommunfullmäktige och inte minst en ökad chans att vinna valet men även en ökad 

möjlighet att få inflytande i sin koalition. Detta blir tydligt när vi ser hur det fungerar i Partille. 

Där har Alliansen kommit överens om ramarna för det politiska innehållet innan valet, men det 

exakta innehållet väntar man med till efter valet för att se hur stora partierna blivit och därmed 

vilket inflytande de ska få över politiken.  

Hur väljarna ska komma att mottaga den koalition ett parti har valt att ingå i verkar vara 

närvarande när ett parti går genom processen i koalitionsbildandet. Vad som verkar vara 

gemensamt för alla som jag intervjuat är synen på vad väljarna uppfattar som ett korrekt val av ett 

parti att göra när man ingår i en koalition. De menar alla att väljarna har givit partierna ett 

förtroende att försöka få genom så mycket som möjligt av den politik de gått till val på. Särskilt i 

Örebro och i Eskilstuna där blocköverskridande samarbeten har bildats är man särskilt tydliga 

med att man inte tror att väljarna bryr sig särskilt mycket om hur exakt koalitionerna ser ut utan 

att de är mer intresserade av att se vad partiet man röstade på har åstadkommit vid slutet av 

mandatperioden. I Partille har man dock tagit hänsyn till att de moderata väljarna troligtvis ser att 

det är genom att Moderaterna ingår i en koalition ihop med de övriga Allianspartierna som gör at 

Moderaterna får genom så mycket som möjligt av sin politik.  

Vad som är viktigt att ha i åtanke när det kommer till väljararenan är att politikerna är i en 

beroendeställning till väljarna på denna arena. Det vill säga, vad politikerna säger och hur de 
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agerar, blir bedömt av väljarna som avgör om politikerna och partierna får fortsatt förtroende. I 

Örebro och Partille finns det ett intressant fenomen att se närmare på. I båda dessa kommuner är 

det samma koalition som styr efter valet 2014 som innan. Både dessa koalitioner minskade dock i 

väljarstöd men ändå försvarar politikerna från både kommunerna sitt fortsatta samarbete med att 

det är vad väljarna vill ha. Trots att väljarna visat med ett valresultat att stödet minskat. Borde inte 

valresultatet visa politikerna att väljarna vill ha något annat än föregående mandatperiod? Det är 

dock tydligt utifrån de personer som intervjuats i denna uppsats, att partierna gör bedömningen 

att det väljarna allra helst vill ha är förändring, förbättring och infriandet av politiska löften. På 

det sättet går denna arena in i den parlamentariska arenan. Känner partierna att det finns goda 

möjligheter att på den arenan göra framgång så finns det goda förutsättningar att göra framgång i 

väljararenan. Och precis som nämndes under diskussionen om den parlamentariska arenan så 

tenderar partierna att vilja samarbete inom tidigare koalitioner. 

Partiinterna arenan 

Den partiinterna arenan verkar vara mest utmanande då någon ny typ av samarbete ska presteras. 

Men exemplet i Eskilstuna visade att företrädarna för partierna trodde att det skulle vara svårare 

att få partiorganisationen bakom sig när man ville göra det kontroversiella i att samarbete med sin 

största motståndare än vad utfallet faktiskt blev. Några partimedlemmar kunde inte ställa sig 

bakom, men de flesta gjorde det. Det visar att partierna har en förmåga att sluta upp när svåra val 

måste göras. Exemplet i Örebro visar just att det är när någon ny typ av samarbete ska 

presenteras för partiorganisationen som det kan bli motstånd. 2011 möttes koalitionen med viss 

skepsis av den socialdemokratiska organisationen för att sedan samma koalition få mottaga 

applåder efter valet 2014. Men alla tre kommuner visar att det är väldigt centralt att 

partiorganisationen ska kunna ställa sig bakom den koalition som bildats. Förankringen är 

gedigen och helt nödvändig för att ett parti ska ingå i en koalition.  

Denna arena kan vara särskilt svår att undersöka då den kan vara komplex. Det finns stor 

anledning att tro att partier ogärna är helt öppna med om det skulle finnas intern splittring. 

Partiets medlemmar behöver nödvändigtvis heller inte vara aktiva medlemmar som går på interna 

partimöten. I många partier är de flesta medlemmar inte aktiva på det viset att de går på möten. 

Men de är likväl medlemmar som är viktiga att få en acceptans ifrån när det gäller 

koalitionsbildning. Den partiinterna arenan bygger även till stor del på vilken typ av kultur som 

råder i en partiorganisation. Vad som accepteras av exempelvis Socialdemokraterna i en kommun 

kanske absolut inte skulle accepteras i en annan kommun.  
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Vad som är tydligt är dock hur viktigt det är att partiets hela organisation ställer sig bakom när 

ett parti väljer att bilda en koalition som på något sätt går emot det tidigare sättet att bilda 

koalition. I båda exemplen Eskilstuna och Örebro lyfts det fram som helt avgörande.  

Avslutande diskussion 

Uppsatsen frågeställning har varit: Vilka överväganden har partierna gjort gällande den parlamentariska 

arenan, väljararenan och den partiinterna arenan, i samband med koalitionsbildningen i de kommuner där de 

traditionella blocken saknar majoritet eller valts bort vid koalitionsbildning? 

Som en sammanfattning av resultatet kan följande svar ges; den parlamentariska arenan och 

väljararenan går ofta ihop när partierna resonerar sig fram till sina ställningstaganden. Gör 

partierna framgång i skapandet av en koalition eller flera på den parlamentariska arenan så kommer 

partierna lyckas driva genom sin politik och det gör att de når framgång på väljararenan. Partierna 

väljer gärna att fortsätta samarbeten på arenan som de tidigare har haft om det är möjligt. Det 

som gör att partier vill stanna kvar i tidigare koalitioner är om de upplever att de fick ut nåt av 

den koalitionen. Det gör i så fall att de tenderar att stanna kvar i samma koalition. Att helt byta 

koalitionspartners riskerar mindre inflytande, och att bjuda med någon mer i koalitionen skulle 

även det riskera att minska partiets inflytande. Här avviker Eskilstuna då inget av blocken var 

intresserade av att styra i minoritet då partierna såg det för svårt att få genom sin politik då. 

Troligen är detta med anledning av ett Eskilstuna fick erfara vad en knapp majoritet kan göra vid 

eventuella avhopp. Det som är gemensamt för alla tre undersökta kommunerna är möjligheten att 

få genom sin budget är central när partierna överväger hur de ska bilda koalition. Gemensamt är 

också att de alla väljer att ingå en koalition som ger dem så stora möjligheter som möjligt att 

kunna förverkliga sin politik och att det även är detta som gör att de tror att de kommer behålla 

eller vinna ett ännu större förtroende från väljarna. 

När partierna överväger koalitioner utifrån den parlamentariska arenan kan sägas att de 

eftersträvar: 

1. Få genom sin budget 
2. Skapa förutsättningar att driva politik som väjarna vill ha 

Lyckas partierna med detta upplever de även att de kommer nå framgång i väljararenan. 

När det gäller den partiinterna arenan är det alldeles uppenbart att partierna endast agerar i 

koalitionsbildande om de har en acceptans från partiorganisationen. Detta är extra tydligt när det 

ska bildas en ny koalition som ett parti tidigare inte har ingått i. Vad som dock varit tydligt i 

denna uppsats är att partimedlemmarna tenderar att följa det förslag som partiledningen 

presenterar. I uppsatsen undersöks två kommuner, Eskilstuna och Örebro, som både har 
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blocköverskridande koalitioner, men där partimedlemmarna med endast små reservationer ställt 

sig bakom, eller till och med hyllat, det blocköverskridande samarbetet.  

Uppsatsen har kommit fram till att de oberoende variablerna för de olika arenorna alla har 

haft betydelse för den beroende variabeln. Det vill säga, de antalet platserna partiet haft i 

fullmäktige, hur uppfattningen är att ställningstagandet påverkar väljarnas syn och vikten av att 

hålla ihop sitt eget parti har alla legat till grund för de överväganden som gjorts. Uppsatsen visar 

att även fast förutsättningar beroende av valresultat och att utfallen, det vill säga vilka koalitioner 

som bildats i de olika kommunerna, varit olika i de olika kommunerna så har övervägandena som 

gjorts på många sätt de samma. Det vill säga vägen fram till utfallet. Vad denna uppsats dock 

visar är att partierna tenderar att sätta variabeln om föreställningen hur väljarna vill att partiet ska 

agera högt. Denna oberoende variabel får därför en mycket stor påverkan på utfallet. Den 

viktigaste slutsatsen denna uppsats därför kommer fram till är att oavsett hur förutsättningarna 

ser ut med exempelvis valresultat, så väljer partierna att bilda koalition utifrån vad de har för 

föreställningar om hur väljarna vill se dem agera. Resultatet visar dock att samtliga oberoende 

variabler i de olika arenorna har påverkan på hur utfallet till sist blir.   
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Bilaga 1 

Intervjumall 

Hur såg det politiska läget ut efter valet 2014? 

 

Hur viktigt var det för er som parti att få ingå i ett styre? 

 

Hur gick diskussionerna i ditt parti? 

 

Vilka partier kunde man tänka sig att samarbeta med? 

 

Vilka kunde man inte tänka sig att samarbeta med? 

 

Vilka tog initiativ till samtal? 

 

Hur gick tankarna kring att styra i minoritet?  

 

Hur var stämningen mellan era partier innan valet? Vad spelade det för roll i förhandlingarna? 

 

Vad var viktigast för er när ni förhandlade? Vad skulle ni få ut av samarbetet? 

 

Var specifika sakfrågor viktiga och i så fall vilka? 

 

Var det viktigt att stänga ute vissa partier? 

 

Hur mycket tillåts partierna att ha avvikande åsikter? 

 

Hur involverad var partiets organisation och partiets medlemmar under processen? 

 

Hur mottog ditt parti den nya konstellationen?  

 

Hur tror du att samarbetet påverkar partits möjligheter vid nästa val? 

 


