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xiii. Abstrakt 

Denna kandidatuppsats bemöter frågan om väljarbeteende i allmänna val; huruvida strategiskt 

röstande (taktikröstning) är ett förekommande fenomen i val till svenska kommunfullmäktige 

eller ej och i så fall vilka faktorer som ligger bakom strategiskt röstande. En underförstådd tes 

bakom väljarbeteende är att röstberättigade röstar i enlighet med deras partipreferens utifrån 

en rad underliggande orsaker, såsom sakpolitik, partifärg, ideologi och organisationsstruktur. 

Dock har viss forskning uppstått som tyder på att somliga väljare agerar konsekvent och 

röstar utifrån bästa möjliga utdelning (payoff), snarare än direkta skäl. Dessa indirekta skäl 

kan röra sig om partiernas valallianser med övriga partier, något som alltid inte uppskattas av 

väljarna. Under senare halvan av 1900-talet har studier kring väljarbeteende uppmärksammats 

av statsvetare och beteendevetare. En av de mest omnämnda publikationerna inom 

vetenskapen är undertecknad den amerikanska ekonomen Anthony Downs som genom sin 

bok An Economic Theory of Democracy (1957) har undersökt relationen mellan politiska 

kandidater och väljare. Uppsatsen kommer presentera för läsaren tidigare studier inom detta 

specifika forskningsområde samt en nutidshistorisk överblick i s.k. oheliga allianser. 

Resultatet kommer visa på partisamverkans tydliggjorda betydelse i hur kommunmedborgarna 

röstar i allmänna val. 

 

Nyckelord: Rational choice, Bayesian Nash Equilibrium, Strategiröstning, Väljarbeteende, 

Regnbågskoalitioner, Valteknisk samverkan, Ohelig allians, Spoiler effect, Voter turnout 
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1. Inledning 

 

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrundsbeskrivning av uppsatsens tema, följt av dess 

problemformulering, studiens syfte, ställd frågeställning(ar) och slutligen en 

begreppsbeskrivning för att underlätta den praktiska läsningen.   

 

”Voters are not fools!”. Det citatet myntade den amerikanske statsvetaren Valdimir Orlando 

Key i boken The American Voter (Campbell et. al 1960, 45). Vad han refererade till var 

uppgången av så kallade ”swing voters” inför presidentvalet i USA 1956 då han menade på att 

de amerikanska väljarna hade blivit mer reflekterande om den befintliga Eisenhower-

administrationens maktutövning och lät sig inte luras av presidentkandidaternas utlovade 

valslogans. Han menade att partisan identifikation, översatt till partilojalitet hade minskat 

bland den amerikanska väljarskaran, varpå folk i större grad hade utvecklat en större 

medvetenhet för enskilda sakfrågor och agerade rationellt utifrån vad de kunde tänkas få ut 

inför det kommande presidentvalet (Campbell et. al 1960, 47).  

I valdemokratiska stater som Sverige, tillämpas flerpartisystem i val till nationella parlament, 

varpå det förekommer ett fenomen som kallas partispärrar, dvs. den valtekniska brytpunkten 

som är avgörande för partier att uppnå politiskt inflytande. I val till landstingsfullmäktige 

förekommer liknande spärregler på 3 %. Syftet med dessa spärrar är bland annat att underlätta 

regeringsbildningar och att undvika förekomsten av fragmentering inom partistrukturen, dvs. 

att politiska partier inte uppdelas i mindre småpartier (SFS 2005:837). I val till svenska 

kommunfullmäktige, har sådana spärrar inte förekommit och det dröjde inte fören 2015 då en 

ändring i vallagen trädde i kraft vilket innebar att även de lokala valen kommer åberopa 

liknande system i syfte att motverka förekomsten av småpartier.   

Vad dessa spärrar medför, enligt många forskare, är att de ligger till grund för taktiskt 

väljarbeteende då ett småparti med osannolika chanser till inträde i en folkvald församling, 

subtraherar väljargrupper till de mest liksinnade andrahandsalternativen som är mer 

etablerade i opinionsplaceringarna. Exempelvis att en sympatisör till ett högerradikalt parti 
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utan mandat i riksdag eller landsting, överväger att rösta på ett befintligt parti i dessa 

församlingar för att säkerställa teknisk påverkan under rösttillfället. 

Enligt prof. Henrik Oscarsson (2010) är en följd av spärregler, s.k. valteknisk samverkan 

mellan partier med delande åsikter där de partierna med överväldigande mandat ingår i en 

offentliggjord valallians. Detta medför således att väljarna informeras om de valbara 

alternativen (blocken) vilket är aktuella, inte minst då oddsen till enpartiregeringar har blivit 

allt mer ringa. Ett aktuellt exempel på detta är ”Allians för Sverige”, senare ”Alliansen”, 

bestående av de borgerliga riksdagspartierna som ingick i valsamverkan inför riksdagsvalet 

2006 och som därpå fick geografisk spridning till landets kommuner. En annan funktion med 

valallianser är att förbättra oddsen för småpartierna att uppnå tillräckligt stöd för att 

förbipassera den riksenliga 4 % -spärren. Detta menar Oscarsson, kan i sin tur medföra det 

som brukar betecknas som sympatiröstning. En annan funktion som valteknisk samverkan 

fyller menar Oscarsson (2010) är av interndemokratiska skäl. Inför ett kommande val kan 

partier välja att statuera ett avståndstagande från ett tänkbart samarbete med ett parti som 

somliga kan betrakta som mindre önskvärt än de övriga alternativen. Ett exempel på detta var 

inför riksdagsvalet 2014, då Alliansen tillkännagav under årets valrörelse att ett samarbete 

med Sverigedemokraterna (SD) för tillfället var inaktuellt. 

Information till väljare om det aktuella stödet till politiska partier tillgängliggörs genom 

opinionsundersökningar, eller så kallade väljarbarometrar. Dessa undersökningar som 

vanligvis sker genom slumpvalda utfrågningar i en månatlig uppföljning, fyller ett syfte att 

mäta opinionens inställning till offentliga makthavare under pågående mandatperioder, till 

skillnad från valresultat som enbart är en summa av tillfallna röster på respektive kandidat. 

Intresset för dessa publikationer blir tämligen uppmärksammade under valrörelseperioder med 

tanke på att de bidrar med en approximativ inblick i det slutförliga valresultatet.    

Många påstår att dessa opinionsundersökningar är viktiga för väljare då de får uttrycka sitt 

stöd, alternativt missnöje till de partier som för tillfället innehar politisk makt. För partierna är 

det inte minst relevant för att uträkna sannolikheterna för dem att behålla eller överta 

regeringsställning. Tidigare studier har visat att partispärrar föranleder sympatisörer till 

småpartier att lägga sin röst på ett parti om den rösten kommer sakna betydelse i 

regeringsbildning och mandatfördelning. Detta är något som i liberala demokratier kallas för 
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the spoiler effect, vilket innebär att den röstberättigade vittnar om oddsen för sin 

förstahandskandidat att uppnå politiskt inflytande, och således anpassar sin röst utifrån den 

sammantagna informationen (Downs 1957, 66). 

Däremot saknas det studier för strategiskt väljarbeteende inför val där partispärrar inte 

existerar, till exempel det svenska kommunalvalet. Detta leder oss in på frågan om huruvida 

kommunval är förskonade från fenomenet ”strategiskt röstande” eller om det finns andra 

faktorer som spelar in. Vad Downs argumenterar är att medborgarna på förhand måste bli 

medvetna om vilka tänkbara utfall som väntar varje enskild väljare efter valdagen för att ett 

politiskt system ska betecknas som demokratiskt (Downs 1957, 160). Utöver 

opinionsundersökningar kan det ses som synnerligen omöjligt att förutspå valresultat på 

förhand, men sedan faktorn kring koalitionsbildningar fungerar densamma i både nationell 

och lokal maktnivå, vore Downs ideal om demokrati närmare till hands om väljarna 

informerades av vilka samarbeten i kommunen som är tänkbara efter valdagen. Detta kan tas i 

uttryck i form av preliminära valallianser som tidigare nämnt. Mer om detta, tas upp 

framöver.  

 

1.1 Bakgrund 

Anledningen till varför jag finner det intressant och relevant att fördjupa sig i detta ämne är att 

fenomenet ”strategiröstande” har förekommit i den offentliga debatten men har sällan funnit 

fäste till val till kommun eller landsting. Enligt rapporten Skäl att rösta strategiskt i 

riksdagsval av Annika Fredén och Henrik Oscarsson (2014, 385) återspeglar riksdagsvalets 

slutgiltiga resultat inte den sanna verklighetsbilden av hur stort stöd respektive parti har. Det 

finns nämligen andra beteendemässiga faktorer som spelar in, nämligen stöd- och 

strategiröstning. I hennes rapport Threshold Insurance Voting in PR Systems: A Study of 

Voters’ Strategic Behavior in the 2010 Swedish General Election (2014, 3) definierar Fredén 

begreppet strategiröstning enligt följande beskrivning: ”the voter considers potential 

government outcomes, votes for a party at risk of falling below an electoral threshold, and 

votes for another party than his or her most preferred one”.  

Vad detta innebär är att somliga röstberättigade anpassar sina preferenser utifrån annat än 

respektive partis politik. Detta efterliknar Anthony Downs (1957, 22) teori där han diskuterar 
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begreppet “voter turnout”, dvs. människors benägenhet att rösta på ett särskilt 

parti/presidentkandidat. Han menar på att individer tenderar att agera rationellt i 

valsammanhang samt att de bara är villiga att delta i röstningsprocessen om de får ut något 

värde av det. Med andra ord värdesätter väljaren sin röst dels beroende på hens hängivenhet 

till den kandidaten som står henne närmast och dels på det bästa möjliga utfallet av rösten.  

Vad jag intresserar mig över i min uppsats rör sig om huruvida strategiröstande verkligen är 

ett direkt orsakssamband av partiers balansgång i 4 % -spärren och om det i så fall inte berör 

val till Sveriges kommuner där partispärrar inte existerar. Jag är inte intresserad över vilka 

faktorer som formar kommunala koalitionsbildningar mellan partier då detta har klarlagts i 

tidigare studier. Vad denna uppsats istället kommer inrikta sig på är hur centralt det är för 

väljarna att de upplyses om utgångsläget för sitt förstahandsval att ingå i önskvärt 

kommunsamarbete.  

 

1.2 Problem 

Min utgångspunkt i uppsatsen är att partispärrar inte behöver vara den enskilda faktorn till 

varför väljare blir benägna att lägga sin röst på en andrahandskandidat. Jag tror även att 

frågan om koalitioner är avgörande, dvs. att väljarna beaktar vilka tänkbara partisamarbeten 

som kan tänkas bildas efter ett kommunalval. Enligt Anthony Downs (1957, 65) är det 

centralt för en fungerande demokrati att väljarna får reda på de möjliga konsekvenserna som 

kan infalla efter ett val. I nuläget är det inte alltid offentliggjort från partiernas sida vilka 

samarbeten (koalitioner) de kan ingå i om de står segrande ur valstriden. Preliminära 

samarbeten tas ofta i skepnad av borgerliga eller rödgröna koalitioner. Det finns dock 

undantagsexempel som jag tror hade förändrat spelbilden och troligtvis rösten för 

kommunmedborgarna, givet att de på förhand hade fått veta vilka samarbeten som det skulle 

bli.   

Det råder alltså tvivelaktigheter kring forskningen om väljarbeteende då vetenskapligt fokus 

är riktat mot nationell nivå. Detta är en teoridrivet problem inom vetenskapen då det råder en 

oklarhet om hur väljarbeteende ska förklaras på lokal nivå. Gåtan bakom denna uppsats dyker 

alltså upp i valet till de svenska primärkommunerna och handlar om varför folk tenderar till 
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att rösta strategiskt då spärregler är borta från uträkningen Därför kommer därför ägna studien 

åt att finna den förklarande orsaksanalysen om vad som ligger till grund för konsekvent 

väljarbeteende till svenska kommunfullmäktige (Flick 2011, 81).  

 

1.3 Syfte  

I mitt uppsatsämne tänker jag insamla material genom en kvantitativ undersökning och 

sekundära data från olika undersökningsföretag och akademiska publikationer i syfte att 

underbygga en djupare förståelse kring svenskarnas benägenhet att strategirösta under 

kommunalval.  

 

1.4 Frågeställning 

Det som framläggs av Oscarsson och Fredén (2014, 380) är som nämnt att majoriteten av 

väljare söker inflytande i valstriden oberoende på vilket parti som hen lägger sin röst på. Den 

huvudsakliga frågan som jag avser att förklara blir därför: 

 F1: Vilka omständigheter är avgörande för väljare att rösta strategiskt i val till 

kommunfullmäktige?  

Då omständigheterna mellan val till riksdag och kommun skiljer sig i sitt valsystem är det 

dock viktigt att klargöra för läsaren vad som skiljer dessa valsystem åt. Då mitt fokusområde 

begränsar sig till den lokala maktnivån måste jag först klargöra för mig själv och läsaren om 

röstberättigade beaktar koalitioner mellan partier som en avgörande faktor för vilket parti de 

lägger min röst på.  

Min fråga jag måste belysa och besvara innan jag kan bemöta ovanstående frågeställning blir 

därför: 

 F2: Kan strategiskt röstande i kommunala val ha sin förklaring i partiernas 

koalitionsbildningar före, respektive efter valdagen?  

Eftersom detta är en teoriprövande uppsats har jag valt att förhålla mig till ett rational choice-

perspektiv, vilket är en deduktiv ansats. Vad detta menas är att jag som författare utgår ifrån 

en tes som jag finner är trolig, vilket jag senare testar på verkligheten. Den metodik jag tänker 

genomföra för att besvara F2 ska ske genom en kvanitativ enkätundersökning där deltagarna 
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får resonera enskilt kring om de är benägna att rösta på sitt förstahandsalternativ givet bland 

annat att partierna har offentliggjort på förhand, respektive i efterhand om vilka koalitioner de 

tänker ingå i under den efterkommande mandatperioden. 

Vad Oscarsson och Fredén (2015, 381) har påvisat är att strategiskt väljande är ett fenomen 

som enbart förekommer där spärrsystem används då de ger upphov till somliga anhängare till 

småpartier att resonerera rationellt över sina svarsalternativ och istället välja ett befintligt parti 

i riksdagen eller landstingsfullmäktige. Hur ser det då ut i val till kommunfullmäktige där 

partispärr inte existerar?
1
 Röstar folk till fullaste grad i enlighet med deras preferenser? 

 

1.5 Avgränsningar 

Då min C-uppsats omfattar 10 veckors heltidsarbete, har jag valt att avgränsa min studie inom 

särskilda ramar. Bland annat kommer uppsatsen exkludera intervjuer med politiker och 

partiföreträdare då tidsbegränsningen hindrar mig som författare att utifrån en kvantitativ 

metod, jämföra olika fall av koalitionsbildningar på ett utförligt sätt. Dessutom kommer 

specifika fallstudier att exkluderas då jag istället söker en generaliserad verklighetsbild enligt 

det rationalistiska synsättet (Hay 2002, 36).  

 

1.6  Begreppsförklaringar och förkortningar 

 

Bayesian Nash Equilibrium – En marknadsanpassad spelteori som utgår ifrån aktörens 

tendens att agera strategiskt för att utöka sin nyttomaximering, givet att denne aktör är 

medveten om de andra aktörernas strategier (Ordoñes 2006, 1).  

Ohelig allians (även kallad principlöst block) - En, ofta ganska tillfällig, koalition eller 

samverkan mellan olika parter som jobbar för samma resultat men av sinsemellan helt olika skäl 

(Dagens Samhälle, 2014.)   

Partispärrar – För att få vara med i mandatfördelningen till riksdagen måste ett parti erhålla 

minst 4 % av rösterna i hela landet eller 12 procent av rösterna i en av valkretsarna. I val till 

                                                           
1
 2015 fattade riksdagen beslut om att redigera nuvarande vallag och därmed införa ett system med 

utjämningsmandat och en spärr på 3 % vilket kommer träda i kraft innan kommunalvalen 2018 (SFS 2005:837).  
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landstingsfullmäktige ligger spärrkravet på 3 % och i val till kommunfullmäktige existerar 

inte sådana partispärrar. De röster som infaller partier under dessa spärrar borträknas från 

mandatfördelningen (Valmyndigheten, 2015).  

Regnbågskoalitioner – ett vardagligt begrepp på en koalition bestående av partier från olika 

eller alla politiska riktningar. Det kan gälla partier från vardera sidan av den s.k. ”höger-

vänster-skalan”. Dessa samlade partier företräder i regel skilda färger; blå + grön + röd, ergo 

begreppet regnbåge (SKL, 2015). Begreppet bör icke förväxlas med begreppet 

samlingsregering som innebär en tillsatt sammanslutning av samtliga politiska partier som 

avser att regera under särskilda omständigheter, exempelvis under krissituationer eller 

konflikt med ett annat geografiskt område (Petersson 2002, 52). 

Spoiler effect – Förekomsten när en tredje partikandidat snor väljare från en toppstridande 

partikandidat och således influerar valresultatet genom att oppositionen uppnår relativt större 

väljarstöd (Harvard Crimson, 2012). 

Valdemokrati – Ett idealtypiskt samlingsbegrepp på ett demokratisystem som verkar utifrån 

medborgares politiska deltagande som tas i akt i form av allmänna och återkommande val 

(Karvonen 2008, 66). 

Valallians (även kallad valteknisk samverkan) – Ett samarbete mellan de politiska partierna 

inför ett val. Valallianser kan ha som syfte att t.ex. underlätta för ingående småpartier att 

komma förbi stadgade tröskelkrav för att få representation i fullmäktigeförsamling, eller för 

att justera för eventuell över- eller underrepresentation som det valtekniska systemet kan 

resultera i (Oscarsson, 2010). 

Voter turnout – Procentenheten av röstberättigade i förhållande till den allmänna 

befolkningen. Ej att förväxla med ”election turnout” som är den engelska översättningen till 

valdeltagande. (Downs 1957, 38) 
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2. Teorianknytning 

 

I detta kapitel presenteras de övergripande teoriperspektiven för uppsatsen med en kort 

beskrivning om dess innebörd och varför jag som författare finner den relevant för detta 

ämne.  

 

2.1 Rational choice 

Det teoretiska ramverk som huvudsakligen anknyter till min uppsats är rational choice. 

Anledningen till varför jag har valt detta teoriperspektiv är att jag finner den som ett relevant 

analysverktyg kopplat till väljarbeteende (Hay 2002, 8). Vad rational choice i huvudsak utgår 

ifrån är att modellera matematiska implikationer av mänskligt beteende i statsvetenskapliga 

sammanhang. En central aspekt är att människor är individer som agerar utifrån ett tankesätt 

där maximal utdelning garanteras och där minimal kostnad ges. Generellt sätt innebär det att 

det är framkomligt av människor att pådrivas av bästa möjliga optimala utfall när han eller 

hon beslutar om något, exempelvis under internationella förhandlingar mellan makthavare 

eller röstning under demokratiska val (Hay 2002, 19). Rational choice har fått ett 

överträffande fotfäste inom väljarbeteende av bland annat Anthony Downs men har på senare 

tid spridit sig till svenska forskningsområden. Gällande väljares rationella resonemang utgår 

Downs från det faktum att individer har en tydlig och transitiv hierarki av preferenser där 

beslutsalternativ, som t.ex. under valsammanhang, rangordnar partialternativ utefter vad 

vederbörande kan uppnå i slutändan (Downs 1957, 88). Detta innebär samtidigt inte att 

individer är frisinnade aktörer med förmåga att resonera utöver deras undermedvetenhet. Till 

skillnad från voluntarism menar istället rational choice-teoretiker att aktörer alltid har ett givet 

val som de instinktivt agerar utefter (Hay 2002, 52ff).  

Rationalistiska teoriperspektiv som rational choice är i huvudsak parsimoniska då dessa 

teoretiker åberopar en abstraktion och simplifiering av verkligheten och väljer att belägga en 

teoretisk ursprungsteori med matematiska modelleringar som övergriper ett holistiskt 

sammanhang (Hay 2002, 29). Vad detta innebär för rational choice-teoretiker är bland annat 

att framställningen av kunskap inom statsvetenskapen kan efterlikna metoder som används i 

exempelvis naturvetenskapen. Detta ser vi exempelvis av Claude Hillinger (2004, 14) som 
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genom matematiska tillämpningar utmäter mänskligt beteende när han utvecklar sin teori 

kring strategiröstning och väljarnas rationella preferensrangordning genom att beräkna ett 

nominalt värde på respektive röst efter valutfallet.    

Kritik mot RC har därför riktats på grund av deduktiviteten och de metodologiska 

kunskapsluckorna som uppstår. Detta märks inte minst av Bryan Caplan (2007) som i boken 

The Myth of the Rational Voter (2007, 144) argumenterar mot det rationella väljarbeteendet 

som han kallar self-interested voter hypothesis och menar istället på att väljare primärt agerar 

efter nationellt eller kommunalt välmående, snarare än personlig vinning eller egenintresse. 

Detta bygger han på Downs översimplifiering empiriska belägg och menar istället att väljare 

inte är egennyttiga egoister som motiveras av ekonomiskt självintresse (Caplan 2007, 148).  

Ytterligare kritik mot RC har motiverats genom dess undermålighet att förklara dynamisk 

förändring och dels för att forskarna bemöter samhälleliga fenomen med metodologiska 

verktyg som är hämtade ur den ekonomiska vetenskapen (Hay 2002, 19). Exempelvis när 

frågor om demokrati och väljarbeteende tas upp. Rational choice-teoretiker utgår här ifrån den 

premissen att aktörer söker största möjliga utfall som gynnar hans eller hennes egenintresse. 

Det kan gälla ekonomisk vinning i form av högsta möjliga avkastning via skatter eller 

subjektiva intressen som överensstämmer med väljaren. Hur detta tas an över tid, specificeras 

sällan då rationalistiska teoretiker menar på att särskilda mänskliga beteendemönster är 

oföränderliga och därför går att tolkas oberoende av omgivningens förändring.  

Inom ramen för väljarbeteende är det trots kritiken märkbart att majoriteten av forskare 

angriper detta forskningsområde utifrån rational choice, vilket jag därför också kommer att 

göra. Det är viktigt att påpeka att sedan detta teoriperspektiv är en deduktiv studie, utgår den 

ifrån att författaren opererar utifrån en förförståelse om verkligheten, till vilket författaren 

sedan ska bevisa (Hay 2002, 47). I mitt fall berör det förekomster av strategiskt röstande i 

kommunalval som kan uttryckas på följande vis: det är vedertaget att väljare till 

kommunfullmäktige har en tendens att rösta på ett annat alternativ än sitt förstahandsval, 

oberoende på om det finns en partispärr eller inte. Uppsatsens empiriska innehåll ska därför 

avse att utifrån denna underliggande förförståelse, besvara F1 genom att förklara 

orsakssambanden bakom strategiskt väljarbeteende på lokal maktnivå. 
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2.2 Bayesian Nash Equilibrium 

För att besvara F1 gällande koalitionsbildningars betydelse för väljarpreferenser, väljer jag att 

presentera en klarlagd bild av systematiskt väljarbeteende och presentera detta i form av en 

simulering av en ekonomisk spelteori där deltagarna får utsättas för särskilda situationer 

beträffandes deras partipreferens. Detta gör jag genom att åberopa Bayesian Nash 

Equilibrium som till skillnad från Bayesian game där deltagare saknar tillräcklig information 

om medspelarnas spelstrategi, istället erbjuder en alternativ situation där väljarna är fullt 

medvetna av medspelarnas, i detta fall de politiska partiernas tänkbara kommunsamarbeten. 

Anledningen till varför jag tillämpar denna spelteori är att det överensstämmer med ett 

centralt grundkriterium i Downs demokratiska ideal där väljarna erhåller preliminär 

förförståelse innan valdagen om de tänkbara utfallen (Fedderssen 2004, 104). 

Spelteorin kan förklaras enligt följande förklaring: 

 Spelare 1:s agerande är optimal (dvs. den förväntande nyttomaximeringen), givet att 

spelare 2 inte agerar med vetskap om spelare 1:s vetskap om spelare 2:s strategier.  

 Spelare 1:s ändamål är att vid spelets slut uppnå högsta möjliga nytta (payoff). 

 

Detta är en spelteori som har liknande drag med Fångarnas Dilemma där spelaren ställs inför 

ett val gemtemot en motspelare som vill uppnå samma i form av förkortad fängelsevistelse. 

Bayesian Nash Equilibrium är däremot en spelteori som tillämpar en envägskommunikation 

och förklarar inte hur spelare 2, i detta fall de kommunala partierna, agerar utifrån spelarens 

strategier, utan ägnar istället fokus på hur spelare 1 agerar, givet att hen tillhandahålls 

informationen om spelare 2:s strategier (Ordones 2006, 2).  

Oscarsson och Fredén (2015, 280) har redan i sin text framhävt en kausal teori som förklarar 

småpartiers relation till sympati- eller strategiröster. I korthet lyfter de fram partiers befintliga 

opinionsläge och väljarnas partilojalitet, samt politiska intresse som beroende variabel för 

strategiskt röstande. Trots att författarna i huvudsak inte hänvisar till rationalistiskt 

väljarbeteende, uttrycker de igenom rapporten att väljarna röstar med hjärnan, såväl som 

hjärtat när deras förstahandsval riskerar att uteslutas politiskt makt. De presenterar därmed en 

logistisk regressionslinje över hur trenderna och anger en ungefärlig brytpunkt på 4 % över 
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var den genomsnittliga procentsatsen för dessa sympatisörer befinner sig innan väljarna 

överväger att rösta på ett annat alternativ (Fredén et. al 2015, 281) 

Jag har inför min egen kandidatuppsats inspirerats av denna metodik, varpå jag därför är ute 

efter att utföra en viss generaliserad bild av strategiskt röstande där jag ställer liknande frågor 

som Oscarsson och Fredén (2015) till mina intervjupersoner fast med fokus på kommun där 

partispärrar inte existerar (Lantz 2014, 74). På så vis får jag en övergripande bild på hur 

politiskt intresse och partilojalitetet förhåller sig till rationalistiskt beteende, samt om 

strategiskt röstande bara är förekommande i val där partispärrar gäller eller om det finns andra 

förklarande faktorer som spelar in. 

3. Metod och material 

 

Metodkapitlet innefattar en beskrivning om mitt tillvägagångsätt och metodik för att 

införskaffa den nödvändiga kunskapen i avsikt att besvara ovanstående frågeställningar. 

 

Då jag avser i denna uppsats att förklara förekomsten av strategiskt röstande till svenska 

kommunfullmäktige, väljer jag att hänvisa till en kvantitativ metodik. Detta för att en studie 

kring väljarbeteende kan föranleda subjektiva tolkningar av verkligheten, varpå jag kommer 

inhämta egensamlat empiri via människors egna observationer, så kallade ”mjuka data” 

(Hjerm et. al 2014, 97).  

Sekundära källor från bl.a. akademiska artiklar kommer även förekomma i min uppsats då jag 

avser att fortsätta min studie utefter befintliga studier om detta specifika forskningsområde 

fast med inriktning på den kommunala maktnivån. Dessa artiklar härstammar bland annat från 

Valforskningsprogrammet i Göteborgs Universitet som generellt fokuserar på maktinstanser 

på svensk och europeisk nivå men kommer verka som en projektering för min egen studie 

som jag ska utföra genom ett experiment gällande väljarbeteende i allmänhet (Lantz 2014, 

22). Officiell statistik är relevant för mitt uppsatsämne då specifika röstsiffror återspeglar 

allmänhetens opinion till de befintliga partierna i Sveriges kommuner. Data från Statistiska 

centralbyrån (SCB) kommer därför framkomma, likaså med SOM-institutet som jobbar i nära 
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anslutning till Göteborgs Universitet. Jag är även medveten om tidsaspekten kring mina 

inhämtade referenser. Då somliga studier sträcker sig tillbaka till slutet av 1900-talet, 

undviker jag därför till min yttersta förmåga, de eventuella data som kan betraktas som 

inaktuella (Lantz 2014, 23).   

Empiriavsnittet kommer därför inledas med en genomgång av tidigare studier kring ämnet 

med en kort bakgrundsbeskrivning följt av exempel på regnbågskoalitioner som har ägt rum i 

landets kommuner. Under empiriavsittet kommer jag även att presentera en kvantitativ studie 

som jag själv har genomfört genom en parametrisk enkätundersökning bestående av ett urval 

av försökspersoner från åldrarna 18 år och äldre, varpå majoriteten har röstat i allmänna val 

vid ett eller flera tillfällen (Lantz 2014, 143). Syftet med undersökningen är att komplettera 

mitt forskningsunderlag med personliga erfarenheter från verkliga människor med varierade 

intressen för demokratiska frågor. Min simulering på denna spelteori utfördes 3/12, respektive 

4/12 2015 och motsvarade sammanlagt 34 deltagare i enkätundersökningen. Observationens 

upplägg utgjordes av en kort instruktionsrunda i en sluten hörsal med mig som handledare, 

där jag anvisade deltagarna över deras uppgifter, samt lyfte fram aspekten kring sekretess och 

svarspersonernas integritetsskydd, för att säkerställa att inga skulle uppfatta frågorna som 

känsliga.  

Det resultat jag förväntades få fram hemliggjordes för att undvika s.k. Hawthorne-effekt där 

försökspersonerna anpassar sina svar efter undersökningens syfte (Lantz 2014, 26). Exempel 

på detta var att jag undvek begreppet ”strategisk röstning” och istället fokuserade på 

respondenternas initiala väljarbeteende till allmänna val, oavsett om det gällde val till riksdag, 

kommun eller landsting. Anledningen till varför jag avvek från att specificera till vilken 

maktnivå de skulle delta i var att undanröja partispärrar som ett spuriöst samband då 

spärreglerna innefattar val till riksdag och landsting men inte kommun (Lantz 2014, 151). 

Innan undersökningarna genomfördes, hade jag även genomfört en pilotstudie med mina 

bekanta för att säkerställa att frågorna var begripliga för respondenterna. Enligt utvärderingen 

av enkätformuläret uppfattade inga respondenter frågorna som obegripliga eller för känsliga.  

Mitt val av den kvantitativa metoden kommer som nämnt att tas i uttryck av en 

enkätundersökning bestående av en panel av heterogena individer med erfarenhetet av 

valsammanhang då de har röstat under tidigare tillfällen. Anledningen till varför jag väljer att 
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denna metodik är att det inte finns några centrala huvudaktörer för mitt uppsatsämne (Flick 

2011, 118). Vad jag menar är att ingen företrädare från någon myndighet eller 

näringslivsorganisation kan bidra med relevant information för detta forskningsområde då 

studien är mer inriktad på det svenska valsystemet med Sveriges röstberättigade som aktörer. 

Jag ser det därför lägligt att studera hur dessa aktörer agerar utifrån den specifika 

valsituationen, oberoende på vilken social status, bakgrund eller utbildning de har. Då jag inte 

är intresserad att jämföra väljarbeteende mellan olika målgrupper, väljer jag därför att 

använda en heterogen respondentgrupp. 

Bland mina egensamlade material kommer jag mestadels hänvisa till nedanstående källor: 

– Valforskningsprogramet  

– SOM-institutet 

– Statistiska Centralbyrån 

– Svt:s vallokalsundersökning 

– Valmyndigheten 

 

4. Empiri 

 

I kapitlet Empiri presenteras det insamlade råmaterialet för uppsatsen. Upplägget inleds med 

en kort bakgrundsteckning och historik inom forskningsområdet. Detta följs av en 

tidsvarierad kartläggning av Sveriges regnbågskoalitioner på lokalnivå som ska förklara 

koalitionsbildningens koppling till strategiskt väljarbeteende och slutligen min spelsimulering 

där jag implementerar denna tes. 

 

4.1 Tidigare forskning om väljarbeteende 

Den framstående rational choice-teoretikern Anthony Downs, har i och med sin bok An 

Economic Theory of Democracy av Anthony Downs (1957) alstrat ett forskningsunderlag för 

fenomenet väljarbeteende. Genom att söka via Umeå Universitetsbiblioteks hemsida på 
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nyckelbegreppen ”voting behaviour”, ”rational choice” fick jag fram en relevant fackbok för 

min uppsats. Trots att boken publicerades ett halvt sekel sedan och det faktum att internets 

uppkomst kan ha förändrat spelreglerna för röstbeteende, är Downs verk fortfarande 

tillämpbar utifrån de citationer som idag fortfarande hänvisas av andra skribenter inom 

forskningsområdet, både rational choice-teoretiker och övriga.  

Downs presenterar alltså ett rational choice-perspektiv där han påstår att i en värld där alla 

medborgare har tillgång till ett brett informationsflöde, jämför varje röstberättigad hens 

förväntade utilitet av att rösta på kandidat A (i regering) som således får förlänga sin 

mandatperiod, med den förväntade utiliteten av att rösta på kandidat B (i opposition) och 

därmed verka för ett maktskifte. Hans problemformulering kan alltså tolkas såhär: Sedan 

ingen vet vad som väntar i framtiden men vi vet att medborgare har en bred tillgång till 

information, hur kommer det sig att de inte medborgare röstar enligt deras preferenser? För 

att bevisa sin teori handplockar Downs exempel från övriga forskare, t.ex. Riker och 

Ordeshook (1968) för att förklara beteendemönster från väljare i USA med tydligast sympati 

för småpartier och hur de agerar utifrån det amerikanska två-partisystemet (Downs 1957, 

221). Dock saknar hans bok empiriskt underlag och han utför ingen självständig fallstudie 

som är anpassad efter hans egen tes. 

Det märks alltså tydligt att Downs tillämpar en deduktiv metod för att bevisa sin teori. Vad 

det innebär är att en forskare utgår ifrån en ursprungsteori som hen framställer som sannolik, 

t.ex. att röstare agerar strategiskt för att uppnå sådan stor påverkansgrad som möjligt, vilket 

hen sedan testar på i verkligheten (Hay 2009, 31). I Downs bok däremot, framkommer inte en 

enda självständig studie där han avser att bevisa sina teorier. Istället hänvisas läsaren till 

möjliga tänkbara scenarion som väljare kan ställas inför med förkunskap om det preliminära 

valresultatet. Ett annat exempel på detta är hans deduktiva hypotes gällande basic logic of 

voting där han utifrån egna grundantaganden hävdar att röstberättigade är nyttomaximerare 

som hellre jämför utfallsvärdet av ett förtroendeval, snarare en den policy som respektive 

kandidat förespråkar (Downs 1957, 10).  

Downs fortsätter sin förklaring med att på förhand utgå ifrån premiss att individer överväger 

att inte rösta överhuvudtaget ifall ens förstahandsval inte kan uppnå önskvärd 

regeringsställning, och slutför därefter sin undersökning med att framställa resultat som 
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stödjer sin ursprungsteori (Downs 1957, 77). Ytterligare ett exempel på hans deduktiva 

tillämpning är när han påstår att politiska partier i den demokratiska policy processen är 

analoga till firmor i en vinstdrivande ekonomi, att både röstare och politiska partier är 

rationella i deras strävan efter röster samt att oppositionspartier anpassar sina policys utefter 

väljarkårens preferenser för att i slutändan segra i väljarstriden mot partiet/partierna i regering 

(Downs 1957, 115). Boken bygger på att Downs själv nedlägger beteendet som både partier 

och röstberättigade har, för att ge understöd till sin ursprungsteori i sin slutsats. Hans 

förklaringar är alltså systematiskt relaterade till deduktiva grundantaganden som jag som fann 

underförstått. 

Ytterligare ett av grundantagandena som Downs inleder med i sin introduktion är att röster är 

dyrbara då den begränsas till en röst per person: one man, one vote (Downs 1957, 20). På 

grund av denna premiss har individen ingen chans att återkalla sin röst, vilket gör att väljare 

reflekterar flera gånger om vilket utfall som gynnar hen mest, sett utifrån valresultatet. Att 

rösta är också kostsamt, menar Downs, dvs. att det är fysiskt ansträngande att ta sig till 

vallokaler i tid och att gå miste om sina dagliga aktiviteter osv. Denna tes stödjer Downs 

slutsats att rationella aktörer sällan går till vallokalerna för att rösta om de inser att sin högsta 

preferensröst inte kommer gå segrande ur valstriden, samt att lågt valdeltagande i ett val leder 

till att individer blir mer benägna att rösta i nästkommande val då deras röst får större 

proportionell betydelse (Downs 1957, 209).  

Det går att ifrågasätta trovärdigheten bakom författarens antaganden. Huruvida de utvalda 

röstbeteendemönstren stämmer i samtliga valsammanhang eller inte, erbjuder Downs en 

generaliserad och förenklad bild av verkligheten vilket öppnar upp många kunskapsluckor i 

bokens validitet. Dock har Downs slutsats gällande ”voter turnout”, föranlett mig in på frågan 

om röstfrånvaro/blankröstning som ett alternativ för individer som inte finner någon nytta 

med att lägga sin röst på någon av kandidaterna. Som en komplettering av Downs studier 

erbjuder William H. Riker och Peter C. Ordeshook en fortsättning på An Economic Theory of 

Democracy. Författarna som även de anför ett rationalistiskt teoriperspektiv presenterar i 

artikeln A theory of the calculus of voting (1970) en ekonomisk ekvation för att utveckla 

Downs teori om vad som kan tänkas vara mest gynnsamt för den enskilde väljaren. Detta 

benämner de som the cost of not voting och tas i uttryck följaktligen: 
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Ekvation (1) R = (B*P) – C 

Kommentar: R = utdelningen av nytta genom att rösta; B = Fördelar med att förstahandsalternativet vinner 

valet/uppnår inflytande; P = Sannolikheten att erlagda rösten har teknisk betydelse; och C = kostnaden för att 

rösta (Riker et. al 1970, 39).  

Utgångspunkten för ovanstående ekvation bygger som sagt på Downs teori som utgick ifrån 

att i ett land med ex. 100milj invånare, är oddsen att P har betydelse 1/100 000 000. I 

slutändan är det dock ingen betydelse för då EN röst saknar teknisk betydelse för att avgöra 

en valstrid, oavsett om det gäller två- eller flerpartisystem (Downs 1957, 123) 

En upprepad kritik mot rational choice-teoretiker är att de saknar dynamisk, vilket skapar 

osannolikheter över tid då väljarbeteende formateras över tid, baserat på vad valresultatet 

medför fram till kommande valperiod. Detta framkommer dock i texten Prior Behaviour, 

Recalled Behavior, and the Predicition of Subsequent Voting Behaviour in Sweden and the 

U.S., författad av Donald Granberg och Sören Holmberg (1986) att väljarbeteende intar ny 

skepnad grundat på partiernas maktutövning under mandatperiod. I denna artikel avser 

författarna att beskriva hur individers ursprungsbeteenden skiftas under valsammanhang. Till 

skillnad från vidnämnda artiklar med anknytning till rational choice, erbjuder 

Granberg/Holmgren en dynamisk bild över väljarbeteende under hela den rådande 

mandatperioden.  

I sin metodologi utför författarna en utfrågning av flertal personer vid tre separata tillfällen, 

vilket de uppdelar i olika beteendetillstånd: Den första fasen kallar de för prior behaviour 

vilket den utfrågandes inställning till kandidaterna efter det senaste, redan avklarade valet. 

Den andra fasen är recalled behaviour vilket är tidpunkten 3 år efter det första valet, (ett år 

innan nästa val) och sist men inte minst subsequent behaviour vilket är försökspersonernas 

attityder till makthavarna efter andra valet. Författarna specificerar vilken målgrupp de 

intervjuar och presenterar en kohortdata över vilka kategorier som är benägna att rösta 

annorlunda. I Sverige visade sig att de äldre generationerna inte påverkas lika exogent av 

informationsflöde eller yttre omständigheter som unga, och att de således röstar detsamma 

som tidigare år då de hyser en mer distinkt partianknytning än unga (Granberg och Holmgren 

1986, 147). I USA å andra sidan, tillämpas ett två-parti-system vilket komplicerade 

författarnas undersökning gällande presidentkandidater. Däremot visade sig att den äldre 
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generationen tenderar att variera röstbeteende mellan två val mer än unga (Granberg och 

Holmgren 1986, 139).   

Inom ramen av beteendevetenskaplig forskning med fokus på väljargrupper har forskare som 

Timothy Feddersen (2004, 102) iscensatt väljare i spelteorier för att förklara resonemangen 

som ligger till grund för väljarnas preferenser. Feddersen kompletterar Downs teori kring 

väljarnas konsekventa beteendemönster genom att framtona möjligheten att avstå från att 

rösta, alternativt rösta blankt. Då Feddersen som rational choice-teoretiker utmäter och jämför 

kostnader med att rösta, vare sig det gäller sannolikhet för partipreferensen att uppnå politiskt 

inflytande eller något så simpelt som väljarens distans till närmaste vallokal eller 

väderförhållanden under valdagen utgör detta en praktisk kostnad för huruvida det är 

gynnsamt för väljarna att delta i valet.  

Befintliga studier hämtade från statistiska centralbyrån (SCB, 2014) visar på att 6 % av 

väljare till riksdagen röstar på ett annat parti än det som ligger ”närmast hjärtat” och att 88 % 

av väljarna sympatiserar med det parti de skulle rösta på. Detta är intressant för de som vill 

undersöka fenomenet kring missnöje/taktiskt röstande till riksdagen men utelämnar dock val 

till kommun. Detta har även Oscarsson och Fredén (2014) påvisat genom Skäl till att rösta 

strategiskt i riksdagsval. Rapport publicerades av Valforskningsprogrammet på Göteborgs 

Universitet och ägnade fokus åt initiala väljarbeteende, dvs. stadiet väljare befinner sig över 

vilket politiskt parti de överväger att lägga sin röst på. Syftet med rapporten är att utmäta 

nominala orsakssamband till varför somliga resonerar taktiskt istället för att anknyta sig till 

det parti som överensstämmer mest med ens politiska åsikter.  

Författarna angriper frågan om strategiskt röstande utifrån inhämtat material från Svenska 

valundersökningarna 1970-2014 samt den nationella SOM-undersökningen 1988-2014. Detta 

utför de genom inhämtat resultat från en logistisk regressionsanalys från den nationella SOM-

undersökningen 1988, 1991, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 och 2014 som de illusterar genom 

ett multivariat koordinatsystem där de förklarar korrelationen mellan bästa partiets storlek och 

sannolikheterna för väljarna att strategirösta. Resultatet de kom fram till pekade på att 

distinktionen mellan starkt övertygade partianhängare och någorlunda hängivna sympatisörer 

var starkare över vilka som skulle tänka sig att rösta taktiskt, snarare än jämförelsen mellan 

politiskt intresse, åldersskillnader och politisk sofistikering. Med andra ord att starkt 

övertygade partianhängare förblir till stor grad trogna under röstsammanhangen oavsett 
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opinionsläge till skillnad från eller de som kännetecknar sig själva som osäkra väljare (Fredén 

et al 2014, 384).   

 

4.2 Regbågskoalitioner 

En regnbågskoalition bestående av partier från vartdera blocket resulterar oftast i en 

kritikerstorm från det utstickande partiet i kommunsamarbetet. Orsaken till detta ligger oftast 

i att det saknas summerat mandat inom en kommunkrets att bilda en handlingskraftig 

koalition under den kommande mandatperioden. Montin (2002, 73) menar också att 

framväxten av lokala partier har skapat en variation av valbara alternativ vilket i stor 

utsträckning har fråntagit de etablerade partiernas mandat vilket i sin tur har fordrat breda 

koalitioner på kommunnivå. Dessa kallas som bekant för regnbågskoalitioner då de bryter 

mot de normativa höger-vänster uppdelningar som existerar på nationellnivå (rödgröna 

respektive de borgerliga partierna). Ett exempel på detta är från Töreboda som har sedan 1994 

haft blocköverskridande majoriteter i kommunen (SKL 2014, 1). Detta menar Montin är en 

följd av en växande avhållsamhet från riksdagens förutbestämda valallianser. Då somliga 

kommuner, särskilt de mindre kommunerna med ett färre folkbokförda, har närmare kontakt 

till sina invånare, är sannolikheten större att koalitionsbildande bygger alltmer på, snarare än 

ideologiska riktlinjer eller partifärg (Montin 2002, 141). Dock exponeras större kommuner 

som Stockholm och Göteborg i större utsträckning i mediala sammanhang vilket medför 

större organisatoriska kriterium från partihåll. Exempelvis utsätts ett borgerligt parti som M 

för negativa reaktioner i den offentliga debatten när de ingår i samarbeten med 

vänsterinriktade partier.   

Att samarbeta över blockgränserna är inget obekant fenomen i Sverige. Enligt Stig Montin 

(2002, 81) har majoriteten av Sveriges kommuner sedan 70-talet börjat tillämpa en mer 

samverkansideologisk kultur där politiska koalitioner bestående av olika åsiktsgrupperingar 

spänner över ett brett fält. Henrik Oskarsson (2015) menar även i sin blogg att förekomsten av 

taktiskt röstande inte är något obekant i Sverige. Likt hans artikel författad tillsammans med 

Annika Fredén (2015) tar detta väljarbeteende sitt ursprung ur respektive partis 

opinionstillstånd, dvs. att taktikröstning (eller strategiröstning) är en form av agerande med 
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avsikt att rädda kvar ett befintligt parti eller möjliggöra inträdet för ett småparti i den 

folkvalda församlingen. Detta är vad som betecknas som sympatiröstning.   

”Oheliga allianser” är en term myntat av Dagens Samhälle (2014) som syftar på 

blocköverskridande kommunsamarbeten som påståtts ha missvisat väljarna i valrörelsen. Ett 

exempel på detta förekom i valet till Kalix kommunfullmäktige 2010, då ett oväntat lågt 

väljarstöd för S ledde fram till ofrånkomliga partiförhandlingar där M inledde samtal rörande 

koalitionsbildning med kommunisterna (skp) (Svd, 2002). Ett senare exempel på detta var 

efter kommunvalet i Kiruna 2006 då ett samarbete mellan partierna S, V, Samelistan, FI och 

M bildades som konsekvens av valresultatet (Kiruna kommun, 2015). Hade de moderata 

väljarna röstat som de gjorde om de kunde förutse detta utfall eller hade de möjligtvis röstat 

på KD eller FP för att slippa stödja ett röd-grön-rosa-blått kommunstyre? För att upprepa till 

An Economic Theory of Democracy (Downs 1954, 22) är det demokratiskt gediget för väljare 

att få en förförståelse om valresultatets konsekvenser. Praktiskt taget hade det ur ett 

utilitaristiskt perspektiv varit angeläget för M-väljarna att istället rösta på ett annat liksinnat 

parti för att således undvika ytterligare stöd för bland annat S och V. 

På kommunnivå är ett aktuellt exempel på politiska skiljelinjer mellan blocken, frågan om 

New Public Management (NPM). Detta innebär en marknadsefterlikning av välfärdstjänster 

som förflyttas från offentliga till privata direktiv och har utgjort ett föremål för politisk 

konflikt på kommunnivå. Dessa sakpolitiska olikheter mellan de två separata blocken utgör en 

besvikelse hos den ena väljargruppen då dess parti hen röstade på tvingas genomföra åtgärder 

som går emot det hen röstade på (Montin 2002, 112). Ett aktuellt exempel på detta är från 

Sollentuna kommun som efter kommunalvalet 2002 då Moderaterna avbröt det tidigare 

pågående valsamarbetet för att istället ingå i en regnbågskoalition tillsammans med Centern, 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och det lokala Sollentunapartiet (SR, 2003).   

Med andra ord resulterar oftast regnbågskoalitioner bestående av partier från vartdera blocket 

i en kritikerstorm från det utstickande partiet i kommunsamarbetet. Orsaken till detta ligger i 

att de bryter mot de höger-vänster uppdelningar som existerar på nationellnivå (rödgröna 

respektive de borgerliga partierna). Detta menar Montin när han förklarar blocksamverkans 

innebörd i kommunsammanhang. Exempelvis utsätts ett borgerligt parti som M för negativa 

reaktioner när de ingår i samarbeten med vänsterinriktade partier.  Då jag åberopar ett rational 



Statsvetenskap C  Christian Oskarsson 
26009HT15  9107271554 
Umeå Universitet 

23 
 

choice-perspektiv som är ett deduktivt analysverktyg, utgår jag från min förförståelse om att 

koalitionsbildningar är avgörande för vad väljare röstar på i kommunalråd vilket jag avser att 

bevisa i kap (4.3) efter att ha framtagit empiriska bevis som stödjer mitt påstående. 

 

4.3 Kvantitativ metod 

Inledningen av enkätformuläret löd följande: ”Scenario: Iscensätt dig att du ska ställa upp i 

ett partipolitiskt val i rollen som väljare. Du vet inte om det gäller riksdags-/landstings- eller 

kommunalval.”.
2
 Enligt den nationella undersökningen som utförs av SOM-institutet, är en 

förutsättning för demokratiskt deltagande, att medborgarna har ett intresse (inte nödvändigtvis 

sakkunskap) för politik (Pettersson et. al 2003, 140). Således var det väsentligt att i enkätens 

inledningsfas tillfråga respondenterna om de överhuvudtaget var intresserade av politik för att 

undanröja slumpgenererade svar i de efterkommande frågorna. I Figur 1. presenteras en 

grafisk illustration över vad respondenterna ställde sig i frågan. 79,4 % svarade Mycket 

intresserad, 5,8 % svarade Intresserad, 5,8 % svarade Någorlunda intresserad, 5,8 % svarade 

att de inte var särskilt intresserade och 2,9 % svarade att de var ointresserade. Det framstod 

alltså som att majoriteten av den relativa svarsfrekvensen intog en positiv ställning gällande 

politiskt intresse.  

 

Figur 1. Andel politiskt intresserade. 

                                                           
2
 Efter anvisningar från mig som handledare löd det klart från deltagarna om vilka förutsättningar som gällde 

inför frågorna. Inga frågor förekom angående innehållet eller enkätens upplägg. 

Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik? 

Mycket intresserad

Intresserad

Någorlunda intresserad

Ingen åsikt

Inte särskilt intresserad

Ointresserad
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Fredén et. al (2015) utfrågar i sin rapport sina svarspersoner om de centrala faktorerna som 

ligger till grund för initialt partival. Då faktorer som partilojalitet enligt dem kan ta sin 

förklaring genom uppväxt, socialisering och politiskt sofistikering (utbildningsnivå), 

fokuserar de enbart på vikten av anknytningen till partiernas ideologiska kompass politiska 

partiers i förhållande till väljarnas benägenhet att ”rösta med hjärnan”. För att sammanträffa 

med deras tillvägagångsätt, ställdes liknande fråga till mina enkätdeltagare om vilka faktorer 

som enligt dem var mest avgörande för partival. Resultatet sammanställdes sedan i en ordinal 

skala mellan 1-10 nedan i Figur 2 (Appendix 1, fråga 9).    

 

Figur 2. Orsaksbetydelse för partival. 

Enligt Fredén och Oscarsson (2015, 380) har partilojalitet betydelse över huruvida väljarna 

röstar utefter deras preferens eller inte. Vad de menar på är att väljare som inte har utvecklat 

band till ett specifikt parti är mer sannolik att ändra sitt partival utifrån rådande 

omständigheter och istället taktikrösta, än den som är lojal och identifierar sig starkt med ett 

parti. Med andra ord att osäkra väljare/icke-hängivna partianhängare är mer benägna att ändra 

sitt förstahandsval. Det resultat som de landar på om vilka bakomliggande orsaker som 

föranleder strategiröstning är partilojalitet och befintligt opinionsläge inför valdagen. 
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Tabell 1. Hängivenhet till respondenternas väljarpreferens. 

Likt Key:s påstående kring betydelsen för partianknytningens innebörd, menar Fredén och 

Oscarsson (2015, 384) att väljare som inte betraktar sig som anhängare av ett visst parti är 

mer benägen att lämna sin förstapreferens (Campbell et. al 1960, 45). Vad som presenteras i 

tabell 1 är svarsfrekvensen över min egen enkätundersökning över hur partilojalitet spelar in 

gällande allmänna val, vare sig det gäller val till nationell, lokal eller regional nivå. Detta för 

att undanröja spuriösa samband som väljare som röstar på olika partier beroende på vilket val 

som det gäller, s.k. röstsplittring.  

Under enkätundersökningens avslutande del (Appendix 1, del 3) att påbörja mina frågor 

gällande väljer jag därför att utgå ifrån spelteorin Bayesian Nash Equilibrium genom att 

iscensätta mina respondenter i en position där de är medvetna om partiernas tilltänkta 

valallianser inför valet. Oftast offentliggörs dessa allianser innan valdagen, vilket oftast tas i 

uttryck av de politiska höger-vänster blocken (Oscarsson, 2010). I sin bok An Economic 

Theory of Democracy framhäver Anthony Downs begreppet system of information 

acquisition, ungefärligt översatt till ”informationsupptagningssystemet”, vilket är den process 

som aktörerna (väljarna) agererar utifrån den upptagna informationen.  

Hur hängiven är du till Absolut Relativ

ditt förstahandsparti? frekvens frekvens

Mycket hängiven! 8 23,50%

Ganska hängiven 16 47%

Osäker 8 23,50%

Inte hängiven till något parti 2 5,80%

Totalt 34 100%
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Figur 3. Röstbeteende efter offentliggjord valallians 

Vad resultatet i Figur 3 illustrerar, är att majoriteten av enkätdeltagarna är villiga att ombyta 

partival än sitt förstahandsalternativ och således rösta rationellt, givet att det partiet hade 

ingått i en valallians med ett icke-önskvärt parti. Det förefaller alltså en tydlig korrelation 

mellan osäkra väljare och deras tendenser att överge sin partipreferens (Appendix 1, 12). 

Detta bestyrks inte minst av resultatet som presenterades över frågan som löd ”Anser du att 

det är viktigt att veta vilka koalitioner ditt förhandsalternativ kan tänkas ingå i efter 

valdagen?”, som medförde en affirmativ svarsfrekvens på 82 % (Appendix 1, 15). Bland 

dessa Ja-svarande, svarade hälften (50 %) i följdfrågan att de hade velat återkalla sin röst för 

att sedan rösta på ett annat alternativ om möjligheten fanns (Appendix 1, 15.1).  

 

5 Analys 

 

I Analys-delen presenteras en utförlig genomgång av föregående kapitel med beskrivning av 

vilket analysverktyg jag har valt att tillämpa, där jag i korthet återkopplar till rational choice 

och Bayesian Equilibrium.  
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För att knyta an till teorin kring rational choice-teorin så är det möjligt att tolka rationalistiskt 

väljarbeteende utifrån premissen att individer deltar i demokratiskt val där valbarheten av 

tänkbara alternativ inskränks på grund av att de rådande omständigheterna påtvingar väljarna 

till ett enstaka partialternativ som är det mest gynnsamma för honom eller henne, givet att 

informationen om de tänkbara utfallen efter valdagen är klarlagda (Hay 2002, 31). Vad detta 

innebär är att rational choice-teoretiker som Anthony Downs argumentera  

Bayesian Nash Equilibrium tillämpades som en spelteori i min simulering för att besvara min 

följdfrågeställning gällande koalitionsbildningars betydelse för då den inriktade sig på 

tänkbarheten för väljare att tillhandahålla förhandsinformation om det potentiella utfallen 

efter valdagen. Simuleringen bidrog med en komplettering till mina huvudsakliga referenser 

från Valforskningsprogrammet, SKL, SCB och SOM-institutet då de understödde individuella 

tankegångar inför dessa tänkbara scenarion med fokus på kommunnivå. Dessa källor bidrar i 

vetenskapliga sammanhang till opartiska och relevant data som till forskningen anses 

sanningsenliga. 

Detsamma går dock att ifrågasätta validiteten bakom min genomförda enkätundersökning då 

den inte utsträckte sig till en statistiskt signifikant frekvensnivå på varken lokal eller nationell 

nivå. Det var alltså 34 frivilliga personer som deltog på urval, varpå någon/några respondenter 

kan ha utgjort stora avvikelser från det approximerade snitt som hade framkommit vid en 

större undersökning. På grund av detta får resultatet från enkätundersökningen betraktas mer 

som en mall inför en kommande, mer utförlig, undersökning. Det var dock en jämn 

kohortfördelning mellan deltagarna och deras erfarenheter från valdeltagande skiljde sig från 

att ha röstat vid flertal tillfällen, till de som aldrig tidigare har röstat.  
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6 Avslutning 

 

I uppsatsarbetets avslutande kapitel sammanfattas mitt arbete i form av en summering av 

empiriavsnittet. Tanken bakom kapitlet är att ”knyta ihop säcken” utifrån det resultat som 

har presenterats i analysen. Kapitlet ska i slutändan landa på en slutsats som läsaren och 

uppsatsskrivaren kan dela samt en självutvärdering om huruvida frågeställningen har 

besvarats i tilltänkt utsträckning, eller inte.  

 

6.1 Resultat 

Vad enkätundersökningen indikerade på var att (i) respondenterna i den roll de intog som 

valdeltagare, tenderar till att anpassa sin röst utefter preliminära valallianser inför det 

kommande kommunalvalet samt (ii) att deras röst hade justerats inför kommande val då dess 

partipreferens hade ingått i koalition med ett icke-önskvärt parti. 

Det går alltså med sannolikhet hävda att spärregler och partiers opinionsläge inte är de ända 

oberoende variablerna till varför väljare röstar på ett annat parti än sitt förstahandsval. Detta 

hänvisar jag utifrån Skäl att rösta strategiskt i riksdagsval (2015, 377) med stöd från min 

implementering av spelteorin på min utförda enkätundersökning.  

En annan anomali från Oscarssons och Fredéns studie (2015, 380) rör även benägenheten till 

att taktikrösta beroende på hur hängiven väljaren är till hennes förstahandsval. Som 

författarna uttrycker sig, underligger det en kausalitet där en hög partilojalitet motsvarar en 

låg tendens att rösta strategiskt och vice versa. Min studie som avviker från detta och erbjuder 

istället ett resultat där hög partilojalitet innebär större tendens till. Detta har sin grund i att 

spärregler har selektivt valts bort som skensamband från uträkningen då detta inte existerar i 

val till kommunfullmäktige. Däremot erbjuder min studie en infallsvinkel som författarna inte 

tog med i sin artikel, nämligen valallianser och partikoalitioner.  

För att vidare knyta an till rational choice, agerar väljare som rationella aktörer där de 

rangordnar tänkbara utfall i form av en hierarki av preferenser. Detta har uppmärksammats 

ibland annat studien av Oscarsson och Fredén (2015) där de framställer partispärrar som den 

föranledande orsaken till varför folk taktikröstar, eller som de uttrycker det (röstar med 
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hjärnan, snarare än hjärtat). Vad som är vedertaget av Valforskningsprogrammet är att 

partispärrar är en förklarande variabel till väljares obenägheten att lägga sin röst på småpartier 

då detta resulterar i noll utdelning, utifrån ett rational choice-perspektiv, dvs. att rösten ogillas 

och borträknas ur mandatfördelningen. I val till kommunfullmäktige spelar därför andra 

faktorer in som har en större relevans än t.ex. opinionsläge, dvs. var partier befinner sig i 

opinionsundersökningar. Vad empiriavsnittet i min uppsats förklarar, är att valallianser och 

partikoalitioner även en.  

För att återkoppla till det som framtogs ur min simulering, går det att anmärka tydlig 

anknytning till faktorerna: partifärg, ideologi och blocktillhörighet. Dessa faktorer går att 

sammanfattas som att enkätdeltagarna hyser stor relevans till vilka sakpolitiska åtgärder som 

respektive parti förespråkar, möjligtvis att samhällsvisioner som partierna förespråkar är en 

väsentlig del för partival. Det som skiljde sig från Oscarsson och Fredéns rapport var att 

partipreferensens opinionsläge saknade övergripande betydelse i min undersökning. En 

förklaring till detta kan ha varit att en minoritetet av svarsdeltagarna inte kunde iscensätta sig i 

den positionen där dess primära partival balanserade på en partispärr. Det framställs alltså 

som uppenbart att det existerar övriga faktorer än bara opinionsläge för att väljare agerar 

konsekvent. Det är dock framtaget av tidigare forskning att det trots allt finns en stark ovilja 

bland väljare att kasta bort sin röst, oberoende av den valtekniska proportionaliteten som i 

förhållande till landets relativa röstberättigade, är tämligen obetydlig. 

Bayesian Nash Equilibrium har som spelteori anpassats efter mitt empiriavsnitts 

enkätundersökning och har understött min tes kring koalitionsbildningars betydelse, då en stor 

relativ frekvens bland mina respondenter betraktade ett specifikt politiskt parti som mindre 

önskvärt än de övriga alternativen. Frågan som belyste deltagarnas negativa särställning ett 

valbart alternativ, dvs. om de fann ett specifikt parti mindre önskvärt, resulterade i relativ 

frekvens på 91,1 % av de som svarade Ja, 8,8 % som svarade Nej och 2,9 % som inte visste. 

Denna fråga var central för att besvara F1 angående ofavoriserade koalitionsbildningarnas 

effekter på väljarna (Appendix 1, fråga 11). 

Den respons som mina enkätdeltagare bidrog med när frågan om partifärgers, 

koalitionsbildningar och ”icke-önskvärda” valkandidaters betydelse, pekade på ett 
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överhängande vikt under valtillfällen (Appendix 1, fråga 9). Då 67 % av enkätdeltagarna 

svarade att de hade i besvikelse röstat på ett annat parti av missnöje om förstahandsvalet hade 

ingått i en icke-önskvärd kommunkoalition, visar på vikten av valalliansen som 

grundförutsättning för väljare att agera strategiskt (Appendix 1, fråga 12+13). Detta går att 

anknyta till Granberg och Holmbergs teori kring subsequent behavior där de påstår att en 

icke-önskvärd partikoalition under den gångna mandatperioden har överhängande betydelse 

inför nästkommande val. Mer angående det i slutsatsen. Enligt fråga 14 svarade dock mer än 

hälften av deltagarna att partivalet inte hade påverkats givet att respondenternas inbördes 

partipreferens var enligt opinionsmätningarna, uträknat ur valstriden (Appendix 1, fråga 14). 

Detta framkom enligt min mening som anmärkningsvärt då detta sticker i stäv mot Fredén och 

Oscarssons teori om småparti-sympatisörers benägenhet att förlita sin röst på sitt 

andrahandsalternativ (Fredén et. al 2015, 378). 

 

6.2 Slutsats och diskussion 

Ovanstående studier har bidragit till en övergripande inblick i systematiskt väljarbeteende 

under kommunala val. Uppsatsens syfte har varit att undersöka förekomsten av strategiskt 

röstande på den lokala maktnivån. Utöver det övergripande syfte med uppsatsen har jag som 

författare haft en underliggande åtanke att presentera läsaren en begriplig och intressant 

rapport gällande svenskarnas väljarbeteende i val till kommunfullmäktige. Då tidigare 

forskning har mestadels fokuserat sig på nationella och kontinentala maktnivåer har jag som 

uppsatsskrivare, utifrån ett rational choice-perspektiv, undangjort faktorer som spärregler och 

partiers opinionsläge som beroende variabler till varför väljare röstar på en annan 

partikandidat än det som hen sympatiserar mest med.  

Detta är ett forskningsområde som kombinerar de samhälls- och beteendevetenskapliga 

aspekterna då väljarbeteende, enligt min mening, är ett indirekt fokus på demokratifrågor. 

Vad jag menar är att den fokuserar på mänskligt agerande men behöver nödvändigtvis inte 

kopplas till statsvetenskapen utöver det faktum att det berör demokratiska val. Hursomhelst 

har statsvetare, bl.a. i Umeå och Göteborgs Universitet, ägnat fokus åt valbarometrar som 

verktyg för att återspegla den allmänna opinionen men har i allt för stor utsträckning, 

koncentrerat sig på nationella val.  
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Jag har vid utförandet av min empiriska framtagning, tagit i hänsyn till diverse författares 

politiska ställning vid sekundärdata. Med andra ord så har jag till min bästa förmåga undvikit 

att referera till skribenter med tydlig politiskt vinkling i debattsammanhang. Jag har även med 

hänsyn till etiska förhållningssätt, beaktat mina försökspersoners integritet och sekretess 

under enkätundersökningen genom att tillgodoräkna ”vet ej” som ett valbart svarsalternativ 

och jag har utifrån allra högsta grad, författat en saklig och opartisk text där mina personliga 

tankar undanhålls från empirins sakliga innehåll. Detta för att undvika partipolitisk agenda 

som hade missvisat läsaren i vad ovanstående analys har sammanställt. Det som möjligtvis 

hade kunnat utföras bättre, hade varit distinktionen av omständigheter mellan val till riksdag, 

respektive kommun. Somliga frågor i min enkätundersökning är hämtade från SOM-

institutets nationella undersökning, exempelvis gällande politiskt intresse för respondenterna 

med ordinala svarsalternativ, dvs. ”mycket intresserad”, ”ganska intresserad”, inte särskilt 

intresserad” osv.  

För att återkoppla till uppsatsens övergripande följdfrågeställning om koalitionsbildningars 

innebörd för väljarkåren har vi framtagit empiriskt belägg på vad som spelar störst roll, dels 

genom Fredéns och Oscarssons (2015) rapport och dels från min utförda spelsimulering. Det 

tydde på en anmärkningsbar betydelse i form av sakpolitik, ideologi och blocktillhörighet. 

Det ter sig alltså med stor sannolikhet att ett överträde mot partiers inbördes partikoalitioner 

spelar roll för väljare, vare sig det gäller nationella eller lokala val, samt att detta sätter spår i 

väljarnas beteende under mandatperioden fram till nästkommande valrörelse. För att stärka 

detta påstående, visade även min enkätundersökning på att en majoritet av väljare med 

medelstor partilojalitet, övervägde att rösta på ett annat parti om fallet vore att sin befintliga 

partipreferens hade ingått i samarbete i en regnbågskoalition med ett icke-önskvärt parti.  

För att knyta an till Holmbergs och Granbergs rapport (1986, 141), har även författarna visat 

på resultat som tyder på negativt laddade förändringsbeteenden (subsequent behavior) ifall 

väljare inte har fått utdelning från sitt initiala partivals gångna mandatperiod, vilket således 

leder dem in på ett övervägande att röstskifta inför nästkommande val. Författarna uttrycker 

sig på följande sätt: ”The results for Sweden were most decisive in this respect with recalled 

behavior (väljarbeteende efter första valet) having a stronger effect on subsequent behavior 

and a very large percentage (83%) of explained variance”. Vad detta innebär är att väljare 
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som har uppfattat sin partipreferens agerande utefter valdagen, tenderar till att förändra sitt 

väljarbeteende inför nästakommande val. Denna tes understödjs av mitt resultat från fråga 13 

då 70,5 % svarade att de hade röstat annorlunda i nästa val, givet att förstahandspartiet hade 

ingått i samarbete med ett icke-önskvärt parti (Appendix 1, fråga 13). 

Då riksdagen år 2015 röstade igenom propositionen om att införa spärregler med start 2018, 

blir det komplicerat att referera till denna uppsats då spärregler har varit en central del i 

uppsatsens innehåll. Det går däremot att dra en slutsats att mitt framtagna resultat har 

vetenskaplig relevans för de åren som spärregler inte har varit aktiva i val till kommun. Min 

teori är att omständigheterna för att delta i val till landets kommunfullmäktige kommer 

efterlikna val till riksdag då väljare kommer utgå från ett konsekvent beteende där möjligheter 

till inträde i en folkvald församling, blir en aspekt att beakta.  

Det krävs kvalitativa observationer om forskare avser att förklara människors 

beteendemönster under valtider då detta ter individuella faktorer som avskiljer sig från 

varandra. Avslutningsvis går det dock att betrakta ovanstående studie som en bit på vägen 

mot en djupare förståelse över taktiskt röstande. Det mesta tyder på att forskning kring initialt 

och konsekvent väljarbeteende kommer fortsätta i framtiden. Mina personliga förslag på vart 

den forskningen ska ägna sig åt är specifika fallstudier där fler aspekter tas i beaktande, 

exempelvis med mediernas framtoning inberäknat. Jämförbara studier mellan olika 

kommuner kan även utföras av den som väljer att följa i detta fotspår då många statsvetare, 

inklusive Stig Montin, antyder avsevärda skillnader på kommunikation mellan väljare och 

politiker beroende på kommunens storlek. Proportionerligt sätt väger en röst till 

kommunfullmäktige tyngre än ett val till riksdagen, vilket innebär ökat valdemokratiskt 

inflytande från väljaren och således incitament för väljare att influera den lokala maktstriden 

utifrån hans eller hennes ändamål, vare sig det bygger på partilojalitet, blocktillhörighet eller 

rent av rationellt/konsekvent agerande. 
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Appendix 

 

Appendix 1: Enkätundersökning 

 

Instruktioner: Detta är en enkätundersökning som ska fungera som underlag till min pågående 

kandidatuppsats i statsvetenskap som rör väljarbeteende. Era individuella svar förblir 

anonyma och kommer ligga till grund för mitt empiriska belägg. Denna undersökning 

prioriterar hög sekretess varpå frågor om identiteter eller partipreferenser inte kommer 

framkomma i formuläret. Jag som uppsatsskrivare kommer finnas tillgänglig för handledning 

gällande följande enkätfrågor men kommer inte vägleda er in till specifika svarsalternativ. 

[Vet ej] finns som alternativ såvida ni varken förstår frågan eller kan bidra med en särskild 

ståndpunkt. 

Scenario: Iscensätt dig att du ska ställa upp i ett partipolitiskt val i rollen som väljare. Du vet 

inte om det gäller riksdags-/landstings- eller kommunalval.  

 

Del 1 

1) Är du…?  

Man  ☐ 

Kvinna ☐ 

Vill ej ange ☐ 

 

2) Hur gammal är du?  

18-20 ☐, 21-25 ☐, 26-30 ☐, 31-35 ☐, 36-40 ☐, 41-45 ☐, 46-50 ☐, 51+ ☐ 

 

3) Har du tidigare deltagit i val till…  

Riksdag ☐  

Kommunfullmäktige ☐ 

Landstingsfullmäktige ☐  

  

4) Hur intresserad är du i svensk politik och svenska samhällsfrågor? 
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Mycket intresserad ☐  

Intresserad ☐ 

Någorlunda intresserad ☐ 

Ingen åsikt ☐ 

Inte särskilt intresserad ☐ 

Ointresserad ☐  

 

5) Är du bekant med termen ”strategiskt röstande” (strategiröstning)?  

Ja ☐ 

Nej ☐ 

Om [Ja], vilka definitioner kännetecknar du med denna term? Flera svar är 

möjliga. 

a) Att person X röstar på ett annat parti än sitt förstahandsval för att influera 

valstriden ☐ 

b) Att person X vill visa missnöje till sitt förstahandsval ☐ 

c) Att person X vill rösta bort ett befintligt parti ur en folkvald församling ☐ 

d) Inget avdera ☐ 

e) Annat ……………………………………………………………………………….. 

 

6) Har du själv någon gång röstat strategiskt?   

Ja ☐ 

Nej ☐ 

Vet ej ☐  

 

7) Hur hängiven är du till ditt förstahandsalternativ?  

Mycket hängiven! ☐ 

Ganska hängiven ☐ 

Osäker ☐ 

Inte alls hängiven till något parti ☐  
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8) Har du i efterhand ångrat att du röstade på ett särskilt parti? 

Ja ☐ 

Nej ☐ 

Vet ej ☐  

 

 

Del 2 

9) Hur stor betydelse har nedanstående faktorer för dig när du röstar i allmänna 

val? Lågt värde = liten betydelse, högt värde = stor betydelse. 

Partiets politik   

1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐, 6☐, 7☐, 8☐, 9☐, 10☐  

Ideologi  

1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐, 6☐, 7☐, 8☐, 9☐, 10☐  

Vilket politiskt block respektive parti tillhör 

1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐, 6☐, 7☐, 8☐, 9☐, 10☐  

Vad partiet har åstadkommit under den gångna mandatperioden 

1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐, 6☐, 7☐, 8☐, 9☐, 10☐  

Partiets vallöften inför kommande mandatperiod 

1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐, 6☐, 7☐, 8☐, 9☐, 10☐  

Partiledare 

1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐, 6☐, 7☐, 8☐, 9☐, 10☐  

Partiledning 

1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐, 6☐, 7☐, 8☐, 9☐, 10☐  

Var partiet befinner sig i opinionsmätningarna 

1 ☐, 2 ☐, 3☐, 4☐, 5☐, 6☐, 7☐, 8☐, 9☐, 10☐  

    

10) Tar du hänsyn till hur opinionen för ditt förstahandsalternativ ser ut innan du 

röstar? 

Ja ☐ 

Nej ☐ 

Vet ej ☐  
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11) Finns det ett särskilt politiskt parti som du betraktar som mindre önskvärt än de 

övriga partierna? 

Ja ☐ 

Nej ☐ 

Vet ej ☐ 

Om Nej, hoppa till fråga 15 

 

12) Föreställ dig att din partipreferens har offentliggjort innan valdagen att de 

planerar att ingå i koalition med detta icke-önskvärda parti. Hur hade detta 

påverkat din röst?  

Jag hade blivit besviken men hade ändå röstat på min partipreferens ☐ 

Jag hade röstat på ett annat parti för att uttrycka mitt missnöje ☐ 

Detta hade inte påverkat mig alls ☐  

Annat 

sätt………………………………………………………………….....................

   

13) Föreställ dig att din partipreferens hade ingått i en koalition med detta icke-

önskvärda parti efter valdagen utan att ha informerat dig som väljare. Hade det 

påverkat din röst inför nästa val? 

Nej, jag hade röstat på samma parti ☐  

Ja, jag hade röstat på ett annat parti ☐  

Det hade berott på partiets maktutövning under den gångna mandatperioden ☐  

Annat……………………………………………………………………………………. 

 

 

14) Föreställ dig att din partipreferens är enligt experter och opinionsmätningar, 

uträknat ur valstriden. Dvs. att den troligtvis inte kommer få representation eller 

inflytande efter valet. Hade detta påverkat ditt val? 

Ja ☐ 
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Nej ☐ 

Vet ej ☐ 

 

15) Anser du att det är viktigt att veta vilka koalitioner ditt förhandsalternativ kan 

tänkas ingå i efter valdagen?  

Ja ☐ 

Nej ☐ 

Vet ej ☐ 

Om [Ja], hade du ändrat din röst givet att ditt parti hade samarbetat med 

ett icke-önskvärt parti. 

Ja ☐ 

Nej ☐ 

Vet ej ☐  

 

16) Anser du det är viktigt för partier att innan valdagen berätta för väljarna vilka 

de kan tänkas samarbeta med?  

Ja ☐ 

Nej ☐ 

Vet ej ☐  

 

 

Del 3 

17) Har ovanstående frågor varit begripliga? 

Ja 

Nej.  

Om [Nej], vilken/vilka frågor har du funderingar kring? …………………. 

 

18) Har du upplevt ovanstående frågor för känsliga att svara på? 

Ja ☐ 

Nej ☐ 

Om Ja, vilken/vilka frågor syftar du på? ……………………………. 


