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1. Inledning 
 

Bland svenska statsvetare finns idag en debatt gällande graden av partipolitisk konflikt mellan 

partierna. Denna debatt grundar sig bland annat på resultaten från empiriska studier. Dessa 

studier har presenterats på olika bloggar och i artiklar, men forskarna har kommit fram till 

olika resultat. Detta trots att studierna använder relativt enkla metoder och ofta har 

gemensamma kännetecknen. Till dessa hör att metoderna ofta kvantitativa i det avseendet att 

de räknar graden av olika företeelser för att bestämma konfliktnivån. Skillnaderna i resultaten 

finns inte heller enbart mellan metoder vilka studerar olika områden (riksdagen, valmanifest, 

media) utan även mellan studier vilka studerar samma område men med små skillnader i 

tillvägagångssättet. Exempel på olika studier vilka undersökt den svenska partimiljön 

presenteras senare i uppsatsen. 

 

Samtidigt som den senaste empiriska svenska forskningen uppvisar en spretighet 

resultatmässigt finns en dominerande teori inom forskningsområdet som går ut på att den 

partipolitiska konflikten avtar med tiden. Denna teori lanserades på 1950- och1960-talen av 

Otto Kirchheimer. Kirchheimer var en framstående statsvetare som dessutom lanserade en tes 

om att partierna utvecklades till så kallade Catch-all-partier och i sin strävan efter röster drog 

sig partierna mot mitten ideologiskt sett.1 Idéerna om att de ideologiska skillnaderna och 

därmed konflikten mellan partierna avtar har sedan dess varit starka. Med tiden har ett flertal 

framstående forskare både utgått från och drivit denna teori framåt och trots att det bara finns 

ett fåtal större empiriska studier på området har teorin alltså blivit väl etablerad.2  

 

Relationen mellan partierna och den partipolitiska miljöns utveckling är viktig och intressant 

att studera av flera anledningar.  Ett vanligt synsätt är att politiska partier utgör en av 

grundstenarna i den representativa demokratin.3 I det svenska, med flera andra, partisystemet 

representerar partierna olika ideologier, intressen och sociala grupper vilka står i konflikt med 

varandra. Dessa politiska motsättningar utgör en grund för det svenska partisystemet. När 

väljarna röstar tar de ställning till lösningarna och förslagen partierna erbjuder för att lösa de 

																																																								
1 Kirchheimer, Otto. The transformation of west european party systems. I Political parties and political 
development, LaPalombara, Joseph & Weiner, Myron (red.), 177-200. Princeton, NJ: Princeton university press. 
2 Loxbo, Karl & Sjölin, Mats(2016). Parliamentary opposition on the wane? The case och Sweden, 1970-2014. 
Government and opposition. S. 1. 
3 Bergman, Torbjörn & Strøm, Kaare. Parliamentary democracies under siege? i Bergman, Torbjörn & Strøm, 
Kaare (red.), The Madisonian turn: political parties and parliamentary democracy in Nordic Europe, University 
of Michigan Press, Ann Arbor, [Mich.], 2011. S. 10-11.	
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samhälleliga problem vilka för tillfället existerar. Väljarnas röster fungerar som mandat vilka 

ger partierna stöd till att lösa problemen. I gengäld förväntas partierna verka för lösningarna 

och förslagen de föreslagit för väljarna i riksdagen. Då partierna verkar för att just deras 

förslag och lösningar ska genomföras i riksdagen finns en konkurrens mellan dem vilket leder 

till konfrontationer och konflikter. Ett begrepp som är nära kopplat till konflikt inom politiken 

är opposition. Dessa ord kan ofta sägas vara varandras synonymer, att mäta konflikt är 

detsamma som att mäta opposition.  

 

Forskningen om den partipolitiska konflikten är intressant att studera då möjligheterna till och 

den utförda oppositionen anses vara ett kriterium för i vilken grad ett land ska betraktas som 

demokratiskt.4 I och med att resultaten från olika studier varierar finns risken att debatten 

fortsätter handla om vart konfliktnivån faktiskt ligger och vart utvecklingen är på väg istället 

för att diskutera vad utvecklingen innebär för samhället. Och vilka nya utmaningar som ställs 

på samhället beroende på den partipolitiska konfliktens utveckling. Om dessutom en bättre 

klarhet kan bringas i metodens betydelse för resultatet kan en mer nyanserad och konstruktiv 

debatt föras mellan forskare. En större förståelse för skillnaderna i resultat gör det enklare att 

sätta sig in i varandra studier och argument. Därför är det av vikt att studera och jämföra olika 

metoder och undersöka vilka skillnader i resultat som kan urskiljas mellan dem.     

 

Resultaten i den senaste svenska forskningen gällande den partipolitiska konflikten och 

partiernas relation med varandra skiljer sig alltså åt beroende på metod. I denna studie 

kommer två metoder jämföras och hur konfliktnivån varierar över tid undersökas. Den ena 

metoden mäter partipolitisk konflikt genom att titta på partiernas agerande i slutvoteringar 

(benämnt voteringar) och utifrån det identifieras den partipolitiska konflikten. Den andra 

metoden mäter partipolitisk konflikt genom att räkna antalet reservationer som uppkommit 

mot utskottsbetänkanden (i Sverige) och partierna som lämnat flest reservationer anses vara 

mest konfliktbenägna. Detta kommer ske genom att undersöka alla utskottsbetänkanden (där 

reservationer lämnats) från utbildningsutskottet åren 2003, 2007, 2011 och 2015, samt en 

granskning av partiernas agerande gällande de förslag som gått till votering från 

utbildningsutskottet under samma tidsperioder. Det är jämförandet av två olika metoder som 

är studiens främsta forskningsbidrag. Flera studier har undersökt och mätt partipolitisk 

																																																								
4 Dahl, Robert A. I Dahl, Robert A.(red.), Political oppositions in Western democracies, Yale Univ. Press, New 
Haven .1966. S. Xiii	
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konflikt, som denna, men få om någon har jämfört skillnader i resultaten mellan olika metoder 

i samma undersökning vilket denna studie gör. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Uppsatsen har tre syften. Det ena syftet är att jämföra två metoder gällande att mäta 

partipolitisk konflikt och resultaten de kommer fram till för att se vilka skillnader som kan 

urskiljas. Det andra syftet är att undersöka hur den partipolitiska konfliktnivån varierar med 

tiden. Det tredje syftet är att bidra till debatten inom forskningsområdet. Frågeställningarna 

studien utgår från är: 

 

- Hur ser skillnaderna i resultaten ut beroende på vilken metod som används?  
 
- Hur varierar den partipolitiska konfliktnivån med tiden? 

 
- Vad innebär studiens resultat för den statsvetenskapliga teoribildningen på detta 

forskningsområde? 
  

 

1.2 Disposition  
 

Uppsatsens fortsatta upplägg är att i nästa del sker först en redogörelse för den svenska 

politiska historien från sent 1800-tal och framåt och efter det presenteras teorin om att den 

partipolitiska konflikten avtar vilken är teorin uppsatsen bland annat problematiserar. 

Avslutningsvis presenteras vad den empiriska forskningen om svensk politik idag fokuserar 

på och där skillnaden i resultaten och metoder lyfts fram vilket uppsatsen också 

problematiserar. I avsnittet efter redogörs empirin för mer ingående, varför empirin blev vald 

och valet av fallet Sverige motiveras. Efter empiriavsnittet presenteras kvantitativ metod så 

som den är relevant i denna studie och val av metoder diskuteras och motiveras. Avsnittet 

avslutas med en operationalisering av båda metoderna. I avsnittet som följer efter metoden 

sker själva analysen och resultaten presentas. Uppsatsen avslutas med en diskussion där 

resultaten diskuteras utifrån frågeställningarna, styrkor och svagheter med ansatsen som 

uppkommit på vägen diskuteras och det görs en återkoppling till tidigare forskning samt 

förslag på fortsatt forskning.      
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2. Bakgrund, teori och tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras först en redogörelse om svenska riksdagspartiers utveckling från 

1880-talet fram tills idag och en redogörelse för hur den politiska miljön har förändrats. 

Därefter presenteras teorin om att den partipolitiska konflikten minskar med tiden och varför 

det sker enligt förespråkarna för denna teori. Efter den mer teoretiska delen redogörs det för 

forskningsläget idag och mer konkreta empiriska studier vilka fokuserat på svensk politik och 

svenska partier presenteras då. Avsnittet avslutas med en diskussion kring de fakta som 

framkommit. 

          

2.1 Bakgrund om Sverige 
 

1966 publicerades boken Political oppositions in western democracies i vilken Nils 

Stjernquist författade ett kapitel om oppositionens roll i svensk politik.  Nämnvärt är att under 

tidsperioden såg den politiska spelplanen annorlunda ut, bland annat hade Sverige 

tvåkammarriksdag. 

 

I slutet av 1800-talet hade oppositionspartierna enligt Stjernquist främst ett enda syfte, vilket 

var att minska de statliga utgifterna. I början av 1900-talet förändrades dock 

oppositionspartiernas agerande och en ganska hård opposition började föras. Främsta 

oppositionsparti var Liberalerna (Folkpartiet) som opponerade sig emot det svenska politiska 

systemet. Sedan dess har svenska partier skiftat mellan en mer samarbetsorienterad och 

konfliktorienterad variant av opposition. Oppositionspartierna har försökt att samarbeta med 

regeringen för att influera och påverka politiken som förs och på så sätt föra opposition. Men 

även en mer konfliktorienterad opposition har förts genom att kritisera regeringen och erbjuda 

tydliga alternativ för väljarna.5  

 

För den tidsperiod Stjernquist granskade fanns det konsekventa inslag av kompromisser i så 

väl stora som små politiska frågor. Med tiden har ett proportionellt valsystem bidragit till en 

																																																								
5 Stjernquist, Nils i Dahl, Robert A., Political oppositions in Western democracies, Yale Univ. Press, New 
Haven, 1966. S. 134-137. 
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partipolitisk miljö där samarbete är ett smidigt alternativ för partierna. Staten har dessutom 

med tiden fått mer makt vilket har gjort det allt kostsammare för oppositionspartierna att stå 

utanför policyprocessen. Därför har viljan och vikten av att influera policys ökat med tiden 

vilket också bidragit till ett ökat samarbete.6   

 

Partiernas strategiska variation i att bedriva opposition, kritisera och samarbeta, bidrog enligt 

Stjernquist till en urholkning av konflikten mellan partierna då tillvägagångssätten är 

motsägelsefulla. Oppositionspartierna hade svårt att hitta någon form av balans mellan att 

kritisera och samarbeta vilket gjorde att oppositionen rann ut i sanden. Dessutom var 

regeringens tillgång till information och resurser för att analysera informationen mycket bättre 

än oppositionspartiernas. Sådana dåliga förutsättningar till att föra en tydlig opposition 

spelade också roll för utvecklingen. Bristen av förutsättningar till att bedriva en stark 

opposition bidrog till att förhållandet mellan regering och oppositionspartier var ojämlikt. 

Trots att regeringen representerade halva befolkningsmängden och oppositionspartierna 

representerade den andra halvan. En lösning som Stjernquist diskuterade på problemet var att 

de borgerliga partierna skulle gå ihop och erbjuda ett gemensamt regeringsalternativ för att på 

allvar utmana Socialdemokraterna om regeringsmakten.7  

 

På 1970-talet skedde sedan två stora parlamentariska förändringar i Sverige. 1971 fick 

Sverige enkammarriksdag istället för tvåkammarriksdag och 1 januari 1975 trädde den nya 

svenska konstitutionen i kraft. Den fastställde att all makt i Sverige utgår från folket och att 

riksdagen är folkets främsta företrädare. I mitten av 70-talet började det dessutom ske en viss 

om-distribuering av den politiska makten, detta var inte mellan regeringen och riksdagen utan 

mellan nationell nivå till övernationell och lokal nivå. Det var även en maktförskjutning från 

folkvalda politiker till statstjänstemän.8  

 

Vad gäller partikonstellationen i riksdagen har en del förändringar skett från 1980-talet och 

framåt. Fram tills 1988 utgjordes de fem riksdagspartierna av Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna. I riksdagsvalet 1988 kom 

Miljöpartiet in i riksdagen men förlorade riksdagsplatsen i det följande valet 1991. Då kom 
																																																								
6 Ibid. S. 140-141 
7 Stjernquist, Nils(1966). S. 140-144. 
8 Bergman, Torbjörn & Bolin, Niklas. Swedish democracy- crumbling political parties, a feeble riksdag, and 
technocratic power holders? i The Madisonian turn: political parties and parliamentary democracy in Nordic 
Europé, Bergman, Torbjörn & Strøm, Kaare (red.), University of Michigan Press, Ann Arbor, [Mich.], 2011. S. 
251-252.	
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istället Kristdemokraterna och Ny demokrati in i riksdagen. Likt Miljöpartiet förlorade Ny 

demokrati riksdagsplatsen efter bara en mandatperiod och åkte ur riksdagen 1994, i samma 

val återkom Miljöpartiet in i riksdagen. Dessa sju partier utgjorde riksdagspartierna fram tills 

2010 då Sverigedemokraterna kom över partispärren till riksdagen och blev därmed åttonde 

riksdagsparti.9  

 

Vid en närmare undersökning av partierna i sig finns det ett par intressanta observationer. De 

två främsta regeringsalternativen, Socialdemokraterna och Moderaterna, har i allt större 

utsträckning utvecklat ett samarbete i olika politiska frågor. Sedan mitten av 1990-talet har 

dessutom alla partier tappat avsevärt mycket medlemmar och med tiden blivit allt mer 

ekonomiskt beroende av staten för att kunna bedriva sin verksamhet. Relationen mellan 

partierna och väljarna har också försvagats med tiden, ett exempel på detta är att partierna till 

vänster i allt mindre utsträckning attraherar väljare från arbetarklassen. Sedan 70-talet har 

även klassröstningen minskat konstant och väljarnas benägenhet till att identifiera sig med ett 

parti. 10  Det finns således ett flertal omständigheter i svenska partiers utveckling vilka 

påminner starkt om omständigheterna förespråkare för teorin om att den partipolitiska 

konflikten avtar med tiden menar har en inverkan på utvecklingen. Denna teori kommer nu att 

presenteras något mer utförligt.     

 

2.2 Teorin om minskad partipolitisk konflikt 
 

Teorin om att den partipolitiska konflikten avtar lanserades som nämnt förut redan på 1950- 

och 1960-talet. 1966 presenterade Otto Kirchheimer catch-all parties-teorin vilken med tiden 

påverkat en stor mängd forskare och haft ett stort genomslag. Teorin förändrade till och med 

synen på partierna och deras funktion som representanter för olika samhällsklasser.  I följande 

avsnitt kommer en djupare redogörelse för denna teori. 

 

Kirchheimer menade att i partiernas strävan efter regeringsmakten drar de sig ideologiskt mot 

mitten för att attrahera så många väljare som möjligt. Utvecklingen berodde enligt 

Kirchheimer på ett flertal faktorer. Under 1950- och 60-talet tunnades de sociala gränserna ut 

och den innan så tydliga klassuppdelningen försvagades. Vilket innebar att väljarna, och med 

																																																								
9 Bergman, Torbjörn & Bolin, Niklas(2011).. S. 252-253. 
10 Ibid. 257-258.	
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dem partierna, fick det svårare att identifiera sig med varandra och därmed försämrades 

samhörigheten. Därför blev det också svårare för partierna att utforma en långsiktig politik 

vilken skulle tilltala den ”egna” väljarkåren.11 Dessutom ökade den ekonomiska tillväxten och 

välfärdsstaten blev en allt viktigare institution, vilket skapade förutsättningar för att 

partiprogrammen kunde baseras på mer generella policys som passade en större del av 

befolkningen. Eftersom befolkningen ur ett ekonomiskt perspektiv blev mer homogent och 

fick mer hjälp av staten vilket minskade de samhälleliga skillnaderna som fanns.12 

 

Den tredje faktorn var uppkomsten och utvecklingen av massmedia. Vilket innebar att 

partiledarna enklare kunde nå ut till många människor och i sin iver att tilltala så många som 

möjligt tonades deras ideologiska retorik och budskap ner. Enligt tesen spelar också väljarnas 

åsikt om partiledaren en större roll än vad de tycker om partiernas policys när de röstar. Vilket 

innebar att väljarna utan större svårigheter växlade parti och bidrog på så sätt till den 

ideologiska urholkningen.13 Konsekvensen av att den ideologiska aspekten förlorade sin roll 

blev att partierna närmade sig varandra avsevärt och att konfliktdimensionen av det politiska 

avtog kraftigt. Kirchheimer, som föredrog en konfliktorienterad opposition, menade att en 

utveckling mot en samarbetsorienterad opposition skulle innebära att partierna enbart verkar 

för sin egennytta istället för väljarna. Partierna själva bidrog till denna utveckling på 

ytterligare ett sätt i strävan efter den politiska makten. När ett eller flera partier vann 

regeringsmakten fick de mersmak och då ändrades partiernas huvudmål från att representera 

väljarna till att åter vinna nästa val. För att öka möjligheterna till detta ville partierna attrahera 

så många väljare som möjligt och ytterligare ett skäl för att röra sig mot mitten hade 

uppkommit.14 

   

Som nämnt har denna teori haft en stor inverkan på forskningen och synen på utvecklingen av 

partipolitisk konflikt. Med tiden har ett antal studier utförts vilka har utvecklat teorin i 

samband med förändringar som skett i samhället. En banbrytande studie gällande 

utvecklingen av partiernas och konfliktens roll kom 1995 av Richard Katz och Peter Mair. I 

artikeln lanserades den numer berömda Cartel party-teorin vilken haft ett stort genomslag. 

																																																								
11 Kirchheimer, Otto. The transformation of west european party systems. I Political parties and political 
development, LaPalombara, Joseph & Weiner, Myron (red.), 177-200. Princeton, NJ: Princeton university press. 
12 Ibid. S. 183  
13Ibid. S. 185 
14 Ibid. S. 186	
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Även om det finns många likheter mellan denna tes och Kirchheimers Catch-all party-tes 

riktade Katz och Mair kritik mot Kirchheimer. 

 

Kritiken som riktades mot Kirchheimer var tvåfaldig och berörde själva utvecklingsfasen. 

Kirchheimer menade att partiernas utveckling mot Catch-all parties var konstant vilket inte 

Katz och Mair höll med om. De menade att utvecklingen kunde stanna upp och att partierna i 

vissa perioder kunde vara mer konfliktbenägna än i föregående tidsperiod exempelvis. Den 

skarpaste kritiken riktades dock mot Kirchheimers antagande att när partierna blivit catch-all 

parties är det slutet på partiernas utveckling, partierna förblir catch-all parties enligt 

Kirchheimer. Katz och Mair menade att det bara är ett steg i utvecklingen och att partierna 

inte bara kommer fortsätta förändras utan gjort det. Från att en majoritet av partierna i 

västerländska demokratier benämnts som catch-all parties var det nu allt fler partier och 

politiska system vilka mer stämde in i Cartel party-mallen menade Katz och Mair.  

 

Partiernas roll har förändrats från att först ha representerat, verkat och varit främst en del av 

civilsamhället till att numer främst vara en del av och verka för staten enligt Katz och Mair. 

En starkt bidragande faktor till utvecklingen är partiernas ökade beroende av staten och dess 

resurser. Förr i tiden var partiernas överlevnad oberoende av statskassan då de genom 

medlemmarna fick in tillräckligt med resurser till att överleva. Men med tiden har 

medlemsantalet sjunkit kraftigt och därmed har partiernas intäkter och tillgång till 

volontärarbetare sjunkit vilket inneburit problem. Då partierna till stor del utgör staten 

eftersom de beslutar lagarna har det varit ett bekvämt alternativ att vända sig till statskassan 

för att finansiera verksamheten partierna bedriver. Partierna kan via sina positioner också 

garantera den egna överlevnaden genom att göra det svårt för nya partier att utmana de redan 

etablerade, exempelvis reglera subventioneringarna till partier och i viss mån reglera media. 

Istället att verka för samhället och väljarna verkar partierna mer för staten då den är deras 

garant för överlevnad vilket är det primära målet. Eftersom att vara politiker idag är ett yrke 

mer än något annat och att förlora tillgång till resurserna skulle innebära att många politiker 

förlorar sina jobb. Att alla partier har liknande förutsättningar och är beroende av staten för att 

finansiera verksamheten skapar incitament för att samarbeta. För medan det bara kan föras en 

viss politik åt gången kan statens resurser garantera alla partiers överlevnad samtidigt. Det ska 

dock tilläggas att kampen om den politiska makten inte är alltför prioriterad på grund av 

avsaknaden av ideologiska skillnader. Katz och Mair menade också att utvecklingen mot ett 

politiskt system som är präglat av ett cartel party-system mest troligt sker i länder där det 
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statliga stödet för politiska partier är utbrett och där samarbete mellan partier är en väl rotad 

del av den politiska miljön. Ett av länderna de förväntar ha en sådan utveckling är Sverige 

som passar väl in i deras teoretiska mall.16  

 

Nu när de mer teoretiskt förankrade och generella studierna är redogjorda för är det dags att 

presentera vad den senaste empiriska forskningen gällande svenska partier fokuserar på i 

fråga om konflikts- och oppositionsmönster. 

.  

2.3 Forskningsläget i Sverige idag 
 

Hittills har en bakgrund om Sverige och teorin om minskad partipolitisk konflikt presenterats. 

Denna teori har, som nämnt, varit och är väl etablerad bland forskarna.17 Kritikerna menar att 

teorin som presenterats här inte har tillräckligt med empiriskt stöd för att vara så pass 

allmängiltig som den är. I följande del kommer mer empiriskt konkreta studier presenteras 

vilka undersökt svenska partiers agerande och vilka kan ställas i relation med varandra och 

teserna som presenterats ovan. Mer precist är det sex studier vilka alla studerar svensk politik 

och svenska partier på ett eller annat vis. Dessa studier ger också en tydlig bild över vart 

forskningen har fokus idag och hur den bedrivs. Studierna baseras på olika metoder och 

empiri vilket har bidragit till skillnader i resultaten. En observation som är högst relevant att 

göra då skillnaderna i resultaten är vad denna studie bland annat syftar till att undersöka. 

Studierna som presenteras kommer alltså bidra till förståelse varför en metodologisk 

jämförelse är viktig att göra. Vilket väldigt få, om alls några, studier har syftat till att göra 

utöver denna.       

 

2013 presenterade Anders Sundell en studie i vilken han undersökte riksdagspartiernas 

samarbetsmönster genom att undersöka hur de röstade i voteringar mellan 2002 och 2012. Vid 

en närmare granskning och jämförelse mellan de olika mandatperioderna framkom vissa 

intressanta och nämnvärda observationer. Under mandatperioden 2006-2010 var 

blockpolariseringen störst. I mandatperioden innan och efter (som nått halvvägs för 

tidpunkten då studien presenterades) röstade exempelvis Socialdemokraterna och 

																																																								
16 Katz, Richard S. & Mair, Peter. Changing Models of party organization and party democraty. The emergence 
of the cartel party. Party politics vol 1. No. 1(1995):5-28. S. 5-6, 17-23  
17 Helms, Ludger. Studying parliamentary opposition in old and new democracies: issues and perspectives. The 
journal of legislative studies. 14. No 1 (2008). DOI: 10.1080/13572330801920788. S. 6-9.			
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Moderaterna med varandra i 44 procent av voteringarna, men mellan 2006-2010 endast 30 

procent av gångerna. Ett annat exempel som stärkte denna bild var att Vänsterpartiet i 

mandatperioderna innan och efter röstade som allianspartierna i 20-30 procent av 

voteringarna, men mellan 2006-2010 röstade Vänsterpartiet som allianspartierna i endast sex 

procent av voteringarna. Vad som utmärkte perioden 2006-2010 var att allianspartierna hade 

egen majoritet i riksdagen och behövde inte ta övriga partiers ståndpunkter i beaktning när de 

utformade policyförslag.18  

 

En annan intressant observation som framträdde av siffrorna var Sverigedemokraternas stöd 

till alliansregeringen under mandatperioden 2010-2014. Hitintills motsvarade det stödet 

Socialdemokraterna fick av Vänsterpartiet och Miljöpartiet när de regerade som 

minoritetsregering 2002-2006. Mellan 2002-2006 röstade Vänsterpartiet med 

Socialdemokraterna 73 procent och Miljöpartiet 63 procent av voteringarna. Efter halva 

mandatperioden 2010-2014 röstade Sverigedemokraterna med alliansregeringen i 60 procent 

av fallen, Sverigedemokraterna skulle alltså ur detta perspektiv kunna benämnas som ett 

stödparti.19  

 

Avslutningsvis undersökte Sundell hur ofta övriga partier röstade med Socialdemokraterna 

eller Moderaterna när de två röstade olika. Denna sammanställning presenterade partiernas 

röstningsbeteende år för år istället för mandatperioder. Vad gällde de tre övriga 

allianspartierna röstade Centerpartiet marginellt fler gånger som Moderaterna än 

Socialdemokraterna 2002. Medan Kristdemokraterna och Liberalerna båda röstade med 

Moderaterna i större utsträckning, då mest Liberalerna. Med tiden röstade alla tre partier allt 

fler gånger med Moderaterna och mellan 2006-2010 röstade de i princip identiskt med 

Moderaterna.20 

 

De övriga rödgröna partierna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, hade en annorlunda utveckling 

jämfört med allianspartierna. Som nämnt förut röstade partierna i ganska hög utsträckning 

med Socialdemokraterna mellan 2002-2006. Men efter regeringsskiftet 2006 minskade 

framförallt Miljöpartiets röstsamverkan med Socialdemokraterna, men också Vänsterpartiet 

																																																								
18 Sundell, Anders. Samarbetsmönster i riksdagsvoteringar 2002-2012. Politologerna. 2013-03-07. 
https://politologerna.wordpress.com/2013/02/07/samarbetsmonster-i-riksdagsvoteringar-2002-2012/#more-735 
(hämtad 2016-04-29) 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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röstade mindre frekvent med Socialdemokraterna. Denna dipp var dock kortvarig, redan 2007 

började partierna rösta allt mer på samma sätt som Socialdemokraterna och 2009 tangerade 

siffrorna de från mandatperioden 2002-2006. Men sedan skedde något oväntat med tanke på 

dagens partikonstellationer, efter valet 2010 inträffade återigen en splittring och båda 

partierna röstade återigen i mindre utsträckning med Socialdemokraterna, siffrorna liknade de 

efter valet 2006. Vid tidpunkten för denna studies publikation hade Sverigedemokraterna varit 

ett riksdagsparti i drygt två år. Deras agerande sammanfattades som så att partiet initialt 

röstade i ungefär 75 procent av gångerna med alliansen, denna siffra sjönk till ungefärliga 45 

procent 2011 men under 2012 röstade Sverigedemokraterna i en allt högre utsträckning med 

alliansregeringen igen.21   

 

I en studie från 2015 undersökte Maria Oskarson och Marie Demker vilka faktorer som 

underlättat Sverigedemokraternas framgångar i svensk politik. Oskarson och Demker 

granskade enkäter som hade skickats ut från SOM-institutet, ett institut som skickar ut enkäter 

till svenska medborgare med fokus på samhälle, opinion och media. Mer precist tittade 

författarna närmare på varför Sverigedemokraterna hade lyckats vinna ett så pass relativt 

starkt stöd från arbetarklassen.22 En avgörande faktor till partiets framgång var övriga partiers 

utveckling. Den politiska konflikten och de ideologiska skillnaderna mellan övriga partier 

hade avtagit vilket öppnade ett tomrum för ett nytt parti att fylla, vilket Sverigedemokraterna 

gjorde. Samtidigt som övriga partier intog ett mer nyliberalistiskt perspektiv hade 

Sverigedemokraterna intagit traditionella positionen vilket tilltalade arbetarklassen.23  

 

En intressant och nämnvärd observation som gjorde sig påmind under studiens gång var att 

alla övriga partier upplevds hade närmat sig mitten ur ett vänster-högerperspektiv, vilket 

skapade förutsättningar för ett nytt konfliktklimat. Den nya konflikten stod mellan de 

etablerade partierna och Sverigedemokraterna, ett nytt populistiskt parti av mer kontroversiell 

natur. Till skillnad från vad Kirchheimer förutsåg, att konflikten skulle försvinna, hade 

huvudkonflikten snarare förflyttats från att gälla olika regeringsalternativ till att gälla 

relationen mittpartier-populistiska partier enligt Demker och Oskarson.24  

 

																																																								
21 Sundell, Anders(2013). 
22 Oskarson, Maria & Demker, Marie(2015). Room for realignment: the working-class sympathy for sweden 
democrats. Government and opposition 50. No. 4. DOI: 10.1017/gov.2014.41. S. 629-651. S. 630-32, 646. 
23Ibid. S. 646. 
24 Ibid. S. 629 
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2015 publicerades en studie av Torbjörn Bergman, Niklas Bolin och Camilla Sandström 

vilken undersökte möjligheterna till blocköverskridande samarbeten mellan de politiska 

blocken. Undersökningen utgick från partiernas valmanifest mellan 1979-2014 och sorterade 

ut partierna utifrån den klassiska vänster-högerskalan från ett ekonomiskt perspektiv. 

Resultatet visade att partierna i stora drag förhåller sig till varandra på samma sätt i dag som 

för trettio år sedan, men med två större undantag. Som en konsekvens av finanskrisen på 

1990-talet rörde sig Socialdemokraterna kraftigt åt höger på skalan för att visa på att partiet 

var mest lämpat att städa upp efter krisen och att kunna göra det med små ekonomiska 

resurser. I början av 2000-talet gjorde Socialdemokraterna en förflyttning åt vänster igen. Den 

andra ideologiska förflyttningen stod Moderaterna för med Fredrik Reinfeldt som partiledare 

inför valet 2006. I samband med lanseringen av Nya Moderaterna förflyttade partiet sig 

ganska kraftigt åt vänster. Riksdagspartierna är ändå tydligt uppdelade i två block vilka dock 

med tiden närmat sig varandra utifrån vänster-högerskalan. Utifrån detta resultat diskuterade 

författarna sedan framtida möjligheter till blocköverskridande samarbete och presenterade tre 

olika scenarier.25  

 

Det första scenariot var att blockpolitiken som idag präglar svensk politik fortsätter göra det 

framöver. Vad som talade emot detta scenario var Sverigedemokraternas vågmästarroll vilken 

de troligtvis innehar ett tag framöver. I scenario nummer två bröts renlighetsbarriären mot 

Sverigedemokraterna upp och övriga partier började samarbeta med Sverigedemokraterna i 

frågor partierna hade samma ståndpunkt. Vad som talade emot detta scenario var att flera 

politiker inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna och att avståndet mellan partierna i 

Sverigedemokraternas kärnfrågor var för stort. Det tredje och sista scenariot var att 

blockpolitiken upphävs. Vad som talade för detta scenario var att fler blockinterna 

åsiktsskillnader framkommit på senare tid än på många år, allianspartierna la fram egna 

budgetmotioner istället för en gemensam och att skillnaden mellan blocken hade minskat.26  

 

I en studie från 2015 undersökte återigen Anders Sundell hur partierna röstade i slutvoteringar 

riksdagsåret 2014/15 med fokus främst på Sverigedemokraternas beteende, sammanlagt 

ingick 371 voteringar i materialet. Sundell kom fram till att Sverigedemokraterna röstade med 

																																																								
25 Bergman, Torbjörn, Bolin Niklas & Sandström, Camilla. Det finns möjligheter till blocköverskridande 
samarbeten. Om makt och politik. 2015-04-17.  
https://maktochpolitik.wordpress.com/category/okategoriserade/ (hämtad 2016-04-28)	
26 Ibid.	
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regeringen (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) i 39 procent av alla omröstningar. Vilket 

kunde jämföras med hur ofta Sverigedemokraterna röstade med allianspartierna, 25-29 

procent. Sundell fann också att regeringspartierna och allianspartierna röstade med varandra i 

63-67 procent av omröstningarna. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna röstade minst med 

varandra, 21 procent av gångerna. Sundells resultat är intressant ur flera aspekter men särskilt 

en. I 129 voteringar hade Socialdemokraterna och Moderaterna röstat olika, i dessa fall hade 

Sverigedemokraterna röstat med Socialdemokraterna i 51 procent och moderaterna 22 procent 

av voteringarna. Samma siffror för mandatperioden 2010-14 visade att Sverigedemokraterna 

då röstade med moderaterna i 70 procent och Socialdemokraterna endast tio procent av 

omröstningarna. I den avslutande diskussionen menade Sundell att Sverigedemokraterna 

utnyttjade sin roll som vågmästare och det är troligt att regeringen lägger fram förslag 

Sverigedemokraterna röstar på för att undvika nederlag. Dessutom visade resultatet att det 

inte var lätt att definiera Sverigedemokraterna som ett höger- eller vänsterparti då partiets 

agerande var så olika i de två mandatperioderna.27  

 

I februari 2016 publicerade Daniel Walther en studie som tog vid där Sundells slutade. Även 

Walther fokuserade främst på Sverigedemokraterna och undersökte hur partierna röstade i 

voteringar. Resultaten i studien visade på att tendenserna från Sundells studie har hållit i sig. 

Innan regeringsskiftet 2014/15 röstade Sverigedemokraterna med allianspartierna i ungefär 55 

procent och med Socialdemokraterna och Miljöpartiet knappt 30 procent av voteringarna. 

Men sedan 2014 röstade Sverigedemokraterna mer med Socialdemokraterna och Miljöpartiet 

än allianspartierna och sedan 2015 mer likt Vänsterpartiet än allianspartierna. Vid en 

noggrannare granskning av siffrorna framkom att under det första riksdagsåret med rödgrön 

regering röstade Sverigedemokraterna emot regeringens förslag fler gånger än för. Men under 

andra riksdagsåret röstade Sverigedemokraterna för regeringens förslag oftare än emot. Under 

mandatperioden 2010-2014 var Sverigedemokraterna alltid för regeringens proposition oftare 

än emot, partiet gav ett större stöd till alliansregeringen än den nuvarande. Avslutningsvis 

noterade även Walther att Sverigedemokraterna inte kunde sorteras ut som ett höger- eller 

Vänsterparti då partiets agerande skiljde sig kraftigt åt och att partiet utnyttjade 

vågmästarrollen.28      

																																																								
27 Sundell, Anders. Sverigedemokraterna röstar oftare med socialdemokraterna än med moderaterna. 
Politologerna. 2015-05-22. https://politologerna.wordpress.com/2015/05/22/sverigedemokraterna-rostar-oftare-
med-socialdemokraterna-an-med-moderaterna/ (hämtad 2016-04-28) 
28  Walther, Daniel. Hur röstar SD? Om makt och politik. 2016-02-01. 
https://maktochpolitik.wordpress.com/2016/02/01/hur-rostar-sd/ (hämtad 2016-04-28)	
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I en studie publicerad 2016 undersökte Karl Loxbo och Mats Sjölin hur väl Kirchheimers och 

Mair och Katz teorier om att den parlamentariska oppositionen är på väg att försvinna med 

tiden stämmer. Loxbo och Sjölin undersökte hur väl teorierna passade in på Sverige genom att 

räkna antalet reservationer som lämnats i utskottsbetänkanden och vad reservationerna syftade 

till mellan åren 1970-2014. Resultatet studien kom fram till verifierade inte teorierna utan 

visade tvärtom på en motsatt utveckling. Den parlamentariska konflikten ökade och partiernas 

samarbetsvilja minskade med tiden.  En intressant slutsats som drogs utifrån resultatet var 

vikten av att skilja på olika sorters opposition inom olika arenor. Medan det exempelvis sker 

en konvergens, en minskad ideologisk skillnad, mellan partiernas partiprogram var resultatet i 

denna studie att konflikten ökade på den parlamentariska arenan. Därför är det viktigt att 

undersöka arenorna var för sig och inte dra allt för generella slutsatser vilket ofta sker.29  

 

2.3.1 Sammanfattning  
	
Den senaste forskningen om svenska partier och deras agerande har ofta utgått från partiernas 

röstningsbeteende i voteringar samt haft större fokus på Sverigedemokraterna än övriga 

partier. Att Sverigedemokraternas relation till övriga partier hamnat i fokus är inte förvånande 

eftersom partiet är kontroversiellt.  

 

Voteringsstudier tenderar att vara den mest använda metoden. Att en viss metod och empiri är 

vanligare än andra i ett forskningsfält är i sig inte problematiskt, det kan tvärtemot tyda på att 

en väldigt bra metod finns att tillgå. Problemet här är dock att en metod används mer frekvent 

än andra men huruvida den ger en rättvisande bild är inte undersökt. Det är problemet denna 

uppsats bland annat syftar till att undersöka.   

 

Studierna som presenterades i detta avsnitt har alla studerat svenska partiers relation till 

varandra, vissa genom att titta på hur opposition har bedrivits, andra har tittat på 

partiprogram. Även om inte alla studier haft som direkt syfte att studera opposition beskrivs 

en bild om hur relationen mellan partierna ser ut vilket indirekt kan visa på hur 

konfliktbenägenheten ser ut. Är partiernas valprogram exempelvis väldigt lika är det en högst 

rimlig tanke att de kommer samarbeta i många frågor och tvärtom ifall det är stora skillnader 

mellan programmen. En högst nämnvärd observation är också att de empiriska studiernas 

																																																								
29 Loxbo, Karl & Sjölin, Mats. (2016). S. 1, 19-23. 
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resultat inte enbart skiljer sig åt från teorin utan även mellan varandra. Resultatet från 

Oskarssons och Demkers studie visar på att det skett en konfliktförskjutning medan resultatet 

från Bergmans, Bolins och Sandströms studie visar på att partierna förhåller sig på samma sätt 

idag som för 30 år sedan (i princip). Lägg därtill Loxbos och Sjölins studie som pekar på att 

konflikten mellan svenska partier ökar med tiden.  

 

Denna observation resonerar och problematiserar även Loxbo och Sjölin om. De menar att det 

är viktigt att dela upp oppositionen utifrån vilken arena den återfinns. Denna studie tar vid på 

diskussionen som Loxbo och Sjölin för men problematiserar den lösning Loxbo och Sjölin 

föreslår. Det är nämligen inte klarlagt hur stora skillnaderna i resultaten är mellan olika 

metoder som undersöker samma arena. Finns det inga nämnvärda skillnader är Loxbos och 

Sjölins förslag till lösning högst gångbar. Men finns det skillnader beroende på vilken metod 

som används, även om samma arena undersöks, är det viktigt att klargöra. Det skulle belysa 

vikten av att inte dra alltför långtgående slutsatser av resultaten som framkommer i olika 

studier, ge ett bidrag till debatten om vart oppositionen är på väg och om det verkligen är 

lämpligt att utgå från generella antaganden och teorier som exempelvis Kirchheimer. Detta 

visar i sig på vikten av en metodologisk jämförelse för att på så vis kunna få en mer nyanserad 

debatt. Desto mer förståelse som kommer fram om vilka skillnader valet av metod innebär 

desto bättre kunskapsgrunder och därmed mer givande debatter kommer kunna föras. 

	

3. Val av fall och empiri 
 

Anledningarna till att den svenska politiken och de svenska partierna granskas är 

sammanfattningsvis följande. Det förefaller som om att det finns skillnader i resultaten 

beroende på vilken metod som används i studiet av de svenska partierna. Det är i denna 

observation som uppsatsen tog sitt avstamp. Däremot är det inte klarlagt hur dessa skillnader 

mer precist ser ut, vilket denna studie bland annat syftar till att undersöka. Den empiriska 

undersökningen inriktas på riksdagens utbildningsutskott. 

 

Valet av utbildningsutskottet föranleds av att studien undersöker konflikt i svensk politik. 

Detta utskott behandlar frågor vilka i hög grad regleras på nationell nivå. Även om det ska 

tilläggas att EU:s inverkan på medlemsländerna berör alla policyområden, dock i olika hög 
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grad.30 Svenska partier har med tiden fått mindre att säga till om i flertalet policyområden i 

och med inträdet i EU. Det finns en tes om att EU bidrar till ett mer konsensuspräglat politiskt 

klimat på nationell nivå. Denna tes testades i en egen pilotstudie och fick ett någorlunda 

motsägelsefullt resultat. Vid en jämförelse, i denna pilotstudie, av två utskott som i olika hög 

grad är influerade av EU, miljö- och jordbruksutskottet (mer influerat) och 

utbildningsutskottet (mindre influerat) urskildes en högre konfliktnivå i miljö-och 

jordbruksutskottet. Jämförelsen gjordes genom att räkna antalet reservationer som lämnats i 

respektive utskott under första halvåret 2011 och 2015. En starkt bidragande faktor till 

resultatet var de två EU-fientliga partiernas agerande. Både Sverigedemokraterna och 

Vänsterpartiet var väldigt aktiva i att bedriva opposition i miljö- och jordbruksutskottet och 

låg exempelvis bakom två tredjedelar av reservationerna i det utskottet 2015. Det är av stor 

vikt att påpeka att det var en liten studie med för lite empiri för att kunna dra några säkra 

slutsatser, men det tendenserna som framgick är ändå nämnvärda. Det verkar alltså finnas en 

skillnad i hur partierna agerar i olika utskott beroende på hur mycket ett utskott är influerat av 

EU. Denna studie fokuserar som nämnt på konflikt inom svensk politik och eftersom 

utbildningsutskottet behandlar frågor som i hög grad regleras på nationell nivå är det ett 

förmånligt utskott att undersöka.31 

 

Empirin består av två sorters dokument, utskottsbetänkanden och kammarprotokoll. Mer 

precist är det utbildningsutskottets betänkanden och kammarprotokoll från 

riksdagssammanträden där voteringar om förslag från utbildningsutskottet skett från åren 

2003, 2007, 2011 och 2015 som granskas. Valet av dokument föranleds av att det är 

parlamentarisk konflikt studien undersöker, därför är det enbart rimligt att dokumenten som 

granskas kommer från den svenska riksdagen.  

 

Ett utskottsbetänkande är en rapport från något av riksdagens utskott vilket innehåller ett 

motiverat förslag till hur riksdagen borde rösta i en viss fråga. Det är också i betänkandena 

partiernas eventuella reservationer registreras, vilket föranleder valet av att granska dessa.32 

En reservation lämnas av en eller flera ledamöter i utskottet om de inte instämmer med 

																																																								
30 EU-upplysningen. EU:s makt varierar mellan olika politikområden. 2015. 
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/EUs-makt-varierar-mellan-olika-
politikomraden/ (hämtad 2016-04-29) 
31Ibid. 
32 Sveriges riksdag. Ordbok-betänkande. År saknas. 
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/betankande/ (hämtad 2016-04-01) 
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förslaget och lämnar då ett motförslag. 33  De andra dokumenten som granskas är 

kammarprotokoll. I protokollen redogörs för vad som har sagts och beslutats i kammaren. 

Dessutom finns information om hur partierna har röstat i voteringarna som hållits.34 En 

votering i riksdagen sker om minst en av ledamöterna vill ha en votering. Eftersom voteringar 

i praktiken berör regeringens proposition är andelen ja-röster ett bra mått på hur stödet till 

regeringen ser ut.35 Formellt är det dock om utskottsbetänkanden voteringarna handlar om. 

 

Tidsaspekten finns det både styrkor och svagheter med, desto längre tidsperiod som studeras 

ju mer går att säga. Men även om tidsperioden är relativt kort innefattar den många händelser 

som har påverkat det politiska klimatet. Den valda perioden innehåller tre olika regeringar 

med olika ideologisk inriktning, majoritetsregeringar, starkare och svagare 

minoritetsregeringar, och ett nytt kontroversiellt riksdagsparti. Det finns alltså många 

händelser som påverkat den förda politiken och relationerna mellan partierna vilket gör 

tidsperioden intressant att studera.    

 

Avslutningsvis är det viktigt att ta upp övriga empiriska begränsningar. Vad gäller 

utskottsbetänkandena och reservationerna kan en reservation ha olika syften. Det kan vara 

alltifrån att yrka avslag på propositionen(utskottsbetänkandet formellt) till att yrka på en 

ändring i motiveringen om att rösta ”ja” för propositionen. Så länge det är en avvikande 

mening av något slag är det en reservation. Storleken på konflikten reservationen 

representerar kan alltså skilja sig någorlunda åt. Svagheter för att mäta konflikt genom 

voteringar finns också. Även om partierna fastslagit deras åsikt om en proposition finns risken 

att enskilda ledamöter inte håller med och röstar emot partilinjen vilket kan försvåra 

tolkningen av partiets agerande. Ponera att partiet officiellt är för en proposition men att 

nästan hälften av partiets ledamöter röstar emot den, det blir svårtolkat och ställer stora krav 

på forskaren att vara observant. Det ska dock tilläggas att de svenska partierna i hög 

utsträckning har en stark enhetlighet, ledamöterna röstar med partilinjen.36 Hur metoderna 

utförs och vad som karaktäriserar dem kommer redogöras mer ingående för härnäst. 

																																																								
33 Sveriges riksdag. Ordbok-reservation. År saknas. 
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/reservation/  (hämtad 2016-04-01) 
34 Sveriges riksdag. Ordbok-protokoll. År saknas. 
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/protokoll/ (hämtad 2016-04-01) 
35 Walther, Daniel. Hur röstar SD? Om makt och politik. 2016-02-01. 
https://maktochpolitik.wordpress.com/2016/02/01/hur-rostar-sd/ (hämtad 2016-04-28)	
36 Bergman, Torbjörn & Bolin, Niklas i Bergman(2011). S. 253. Walther, Daniel. Hur stark är egentligen 
partilinjen? Om makt och politik. 2016-03-09. https://maktochpolitik.wordpress.com/2016/03/09/hur-stark-ar-
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4 Metod  
 

Avsnittet inleds med en metoddiskussion och val av metoderna motiveras. Därefter sker en 

beskrivning av vad som karaktäriserar metoderna och fördelar och nackdelar med dem 

diskuteras också. Avsnittet avslutas med en operationalisering av metoderna. 

 

4.1 Val av metoder 
	
Det finns ett flertal metoder att använda för att mäta partipolitisk konflikt. Exempelvis kan 

intervjuer användas för att intervjua partiledare eller andra företrädare för partierna och 

undersöka hur de uppfattar hur stor konflikten mellan partierna är. Andra exempel är att 

undersöka olika partidokument och ställa dessa mot varandra, granska partiernas valmanifest, 

skicka ut enkäter till väljarna, räkna reservationer eller titta på hur partierna agerar i 

voteringar.  

 

En väldigt viktig aspekt att ta hänsyn till vid jämförande analys är att enheterna som jämförs 

verkligen är kompatibla att jämföra.37 I denna studie är enheterna som jämförs de två 

metoderna, att räkna reservationer och undersöka partiernas agerande i voteringar. Dessa två 

metoder avser att mäta partipolitisk konflikt, fast de gör detta på olika sätt. En ytterligare 

motivering till varför just dessa två metoder blev valda är här på sin plats. Vad som utmärker 

dessa två metoder är att de ämnar undersöka den partipolitiska konflikten på den 

parlamentariska arenan. Båda metoderna tittar på hur partierna agerar i riksdagen och 

beräknar konfliktgraden utifrån det. Metoderna har därmed mer gemensamt med varandra än 

med övriga metoder som använts för att mäta partipolitisk konflikt. En alternativ jämförelse 

av konflikter på olika arenor skulle riskera att i stället att påvisa skillnader som faktiskt beror 

på att det finns skillnader i konfliktnivå på olika arenor. 

 

4.2 Om beskrivande och kvantitativ metod 
 

Finns det en skillnad undersöker inte metoden varför den finns, utan metoden är framförallt 

beskrivande. Ofta används beskrivande metod i kombination med allmänna frågeställningar, 

																																																																																																																																																																													
egentligen-partilinjen/ (hämtad 2016-05-10). Davidsson, Lars. I linje med partiet?- maktspel och lojalitet i den 
svenska riksdagen, SNS förlag, Stockholm, 2006. S. 320. 
37 Bryman, Allan. Samhällsvetenskapliga metoder, 2 uppl, Liber, Stockholm, 2008. S. 81 
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exempelvis frågeställningarna denna uppsats utgår från. Detta gör metoden lämpad för studier 

som syftar till att göra någon form av översikt.38 Vad gäller tillvägagångssätt finns det många 

likheter i tänket mellan metoderna, den stora skillnaden är vad som faktiskt mäts. Båda 

metoderna utgår från en form av kvantitativ innehållsanalys, vari det kvantitativa består av att 

en kvantifiering används till att beskriva den partipolitiska konflikten, alltså en numerisk 

insamling av data.  

 

Studien präglas av ett samspel mellan det deduktiva och induktiva förhållningssättet, vilket i 

viss mån präglar i princip all forskning. 39  Att teorin är vägledande för hur 

datainsamlingsprocessen ska gå till och vilken data som ska studeras är det främsta deduktiva 

inslaget. Det induktiva inslaget framkommer när resultatet återkopplas till teorierna och den 

tidigare forskningen. Vilket konkret kommer ske genom att resultatet från studien ställs i 

kontrast mot teorierna och den tidigare forskningen.  

 

Enligt Alan Bryman är en potentiellt väldigt viktig skillnad att nämna mellan kvantitativ och 

kvalitativ forskning relationen till teorin studien utgår från. Inom kvantitativ forskning kan 

teorin fungera som en formulerad intresseinriktning utifrån vilken forskaren samlar in data, 

vilket är fallet här.40 Fördelarna med att använda kvantitativ metod är flera. Den numeriska 

mätningen bidrar med att skillnader mellan olika metoder och partier, i det här fallet, kan 

tydliggöras på ett enkelt sätt. Även olika variationer blir enklare att få fram och beskriva. Att 

beskriva och tydliggöra sådana skillnader innebär att förmågan hos forskare att verka på 

samma nivå som andra forskare ökar. Denna egenskap motiverar ensamt valet av en 

kvantitativ inriktning då det är relationen mellan metoder som är huvudfokusområdet i denna 

studie. För tredje ger numerisk mätning en precis bild av hur stora skillnaderna är mellan, i 

denna studie, två metoder och partier. Det är svårt att få en lika precis bild av relationen i mer 

kvalitativt inriktad forskning.41 En fjärde styrka med kvantitativ metod är att en större mängd 

material kan bearbetas vilket skapar bra möjligheter för jämförelser som i denna studie. Räkna 

reservationer och hur ofta ett oppositionsparti röstar med eller emot regeringen.       

 

Det är såklart viktigt att ta upp kritik mot kvantitativ forskning. Framförallt kritik som i 

synnerhet berör denna studie. En kritik är begränsningarna som uppstår i hur begrepp 
																																																								
38 Ejvegård, Rolf. Vetenskaplig metod, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009. S 34. 
39 Bryman, Allan(2008). S. 26, 40.  
40 Ibid. S. 151 
41 Ibid. S. 155-156. 
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definieras.42 I denna studie blir detta att alla reservationer bedöms likvärdiga samtidigt som de 

kan många olika innebörder. Att mäta reservationer anses av kritikerna då vara en förenkling 

av verkligheten istället för en avspegling. Att exempelvis titta på riksdagsdebatter vore bättre 

enligt kritikerna då dessa troligtvis ger en mer komplex men verklighetsförankrad bild. 

Motargumentet blir i det här fallet att syftet med reservationer är att visa på någon form av 

meningsskiljaktighet. Voteringar kan också påstås ge en förenklad bild av verkligheten då 

partierna exempelvis kan ha kompromissat bakom stängda dörrar om att stödja varandra i 

olika frågor som egentligen partiet inte står bakom. Dock kan denna strategi antas vara mer 

undantag än regel då partierna inte kan kompromissa alltför mycket utan att svika väljarna 

genom att inte föra politiken de utlovat.  

 

Nu när val av metoderna har motiverats och en generell redogörelse för fördelarna och 

nackdelarna med kvantitativ metod gjorts är det dags att mer konkret redogöra för hur 

mätningarna i de två metoderna genomförs. 

 

4.3 Operationalisering  
	
Operationaliseringen av metoderna är relativt enkel. För att räkna reservationer letas först 

utskottsbetänkanden från utbildningsutskottet upp på riksdagens hemsida. För att få med alla 

utskottsbetänkanden måste två sökningar i rutan ”riksdagsår” göras. Som exempel kan år 

2003 tas. För att få med alla utskottsbetänkanden från 2003 måste en sökning vara ”2002/03” 

och den andra ”2003/04”. Där den förstnämnda sökningen kommer ge alla betänkanden för 

vintern/våren och den andra hösten/vintern. I varje betänkande finns sedan olika antal 

förslagspunkter och till vissa av dessa följer reservationer från olika partier som på ett eller 

annat sätt inte håller med. Det är dessa reservationer som räknas för att mäta graden av 

konflikt.  

 

Tillvägagångssättet för att mäta hur partierna har röstat skiljer sig som nämnt inte mycket från 

att räkna reservationer. Varje utskottsbetänkande har ett namn (2015/16:UbU8 till exempel) 

vilket söks på under rubriken ”protokoll”. Då kommer ett fåtal protokoll komma upp och i ett 

av dessa finns en redogörelse för hur partierna röstat i de beslutspunkter som gått till votering 

från betänkandet sökningen baserades på. Alla beslutspunkter går alltså inte till votering, bara 

																																																								
42 Bryman, Allan(2008). 	
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de där något parti vill det. Därefter är undersöks hur partierna röstat, alternativen som finns är 

för, emot, avstår och frånvarande. Frånvarande innebär att ledamoten inte är närvarande, 

övriga alternativ är valen ledamöterna har att välja mellan.  

 

Det är nu på sin plats att föra en diskussion om reliabiliteten och validiteten. Reliabilitet kan 

något förenklat sägas handla om möjligheterna till att upprepa en studie.43 Reliabiliteten är 

således hög då andra studenter och forskare kan utföra denna studie utan större problem 

genom att följa beskrivningen som presenterades ovan. Validiteten handlar om i vilken grad 

man mäter det som faktiskt avses att mätas.44 Om en studie exempelvis avser mäta hur 

konservativa moderaterna är måste begreppen som mäts tydligt kopplas till konservatismen. 

Men i detta fall är det en numerisk mätning vilket gör diskussionen mindre relevant. Vad som 

kan sägas är dock att det är två etablerade metoder bland forskare världen över för att mäta 

partipolitisk konflikt.        

5. Analys  
 

Huvudsakligen är det oppositionspartiernas relation till regeringen som är i fokus. Men även 

andra relationer mellan partierna tas upp, exempelvis relationen stödparti-regering. Analysens 

upplägg är som sådant att det redogörs för en tidsperiod i taget. Först kommer således antal 

reservationer som lämnats och partiernas agerande i voteringar år 2003 redogöras för och 

kommenteras. Därefter presenteras övriga tidsperioder och avsnittet avslutas sedan med en 

sammanfattning där frågeställningarna mer konkret besvaras.45 

 

5.1 2003 
 

2003 utgjordes Sveriges regering av en minoritetsregering bestående av Socialdemokraterna, 

men med ett starkt stöd från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vilket i praktiken innebar att 

dessa tre partier utgjorde en majoritetsregering. Sett till antalet mandat i riksdagen var 

Moderaterna största oppositionsparti och övriga oppositionspartier utgjordes av Centerpartiet, 

Liberalerna och Kristdemokraterna.46   

																																																								
43 Bryman, Alan(2008). S. 160-161. 
44 Ibid. S. 163. 
45 Alla dokument som granskats och vilka analysen baserats på finns i referenslistan. 
46 Loxbo, Karl & Sjölin, Mats(2016). S. 9. 
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Diagram 1. (D1) 

	

N1=70	

N1=99	

N1=106	
N1=39	

N1=17	

N1=17	

N2=68	

N2=84	

N2=73	
N2=74	

N2=18	

N2=7	

N3=138	

N3=183	

N3=179	
N3=113	

N3=35	

N3=24	

0,00%	

10,00%	

20,00%	

30,00%	

40,00%	

50,00%	

60,00%	

70,00%	

80,00%	

90,00%	

100,00%	

Antal	reservationer	
i	procent	

Partier	

Antal	reservationer	partierna	lämnat	2003	

Ensamt	antal=N1	

Gemensamt	antal=N2	

Totalt	antal=N3	



	 26	

 

Diagram 1.1 (D1.1) 

 
 
 

År 2003 lämnades totalt 456 reservationer i 18 olika betänkanden från utbildningsutskottet 

och det hölls 86 voteringar gällande förslag därifrån. Vid en närmare anblick av diagrammen 

framkommer en likartad bild men med vissa tydliga skillnader. Liberalerna har totalt lämnat 

flest antal reservationer(D1, N3=183) men det är Kristdemokraterna som röstat emot 

regeringen flest gånger i voteringarna(D1.1, N2=40). Detta är den enda skillnaden som 
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reservationer är fjärde största(D1, N1=39). Denna skillnad kvarstår vid en jämförelse mellan 

totala mängden reservationer och voteringar.  

 

Den andra skillnaden som framträder vid en jämförelse med enbart partiernas enskilda 

agerande berör Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Partierna har enskilt lämnat lika många 

reservationer(D1, N1=17) men i voteringarna framträder en bild där Miljöpartiet(D1.1, 

N2=18) är mer kritiskt mot regeringen än vad Vänsterpartiet(D1.1, N2=14) är. En skillnad 

som dock försvinner om jämförelsen återigen baseras på totala mängden reservationer. Då är 

Miljöpartiet(D1, N3=35) femte största oppositionsparti i båda undersökningarna och 

Vänsterpartiet(D1, N3=24) sjätte största. Regeringspartiet Socialdemokraterna har lämnat noll 

reservationer och röstat för förslaget i alla voteringar. 	

En sista nämnvärd observation berör hur ofta oppositionspartierna röstar med regeringen, 

alltså för utskottsbetänkandet. Centerpartiet röstar med regeringen i lite drygt 50 procent av 

voteringarna(D1.1, N1), knappt följt av Moderaterna som ganska precis röstar med regeringen 

i 50 procent av dessa(D1.1, N1). Dessa två partier röstar oftare med regeringen än emot den. 

Kristdemokraterna och Liberalerna röstar däremot oftare emot regeringen än med, Liberalerna 

röstar i knappt 40 procent av voteringarna och Kristdemokraterna drygt 40 procent av dem 

med regeringen(D1.1, N1).         

 
Under 2003 framträder att antal tydliga skillnader i resultaten beroende på vilken metod som 

används. En ytterst viktig och intressant observation är att resultatet diffar på ett eller annat 

sätt för alla partier utom regeringspartiet socialdemokraterna.   

	

5.2 2007 
 

2007 hade Sverige en majoritetsregering bestående av Moderaterna, Liberalerna, 

Kristdemokraterna och Centerpartiet. Utifrån antalet mandat i riksdagen var 

Socialdemokraterna största oppositionsparti och övriga två partier var Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet.47 

																																																								
47 Loxbo, Karl & Sjölin, Mats (2016). S. 9. 
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Diagram 2. (D2) 
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Diagram 2.1 (D2.1) 
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Även 2007 framträder skillnader i resultaten beroende på vilken metods som används. 

Skillnaderna mot 2003 är att ett partis position(som inte är regeringsparti) är konstant 

oberoende metod, nämligen Vänsterpartiet. Men för Socialdemokraterna och Miljöpartiet är 

det dock skillnad i resultatet beroende på vilken metod som används. I övrigt är både antalet 

reservationer och voteringar mycket färre jämfört med 2003.    

 

5.3 2011 
 

2011 hade Sverige en minoritetsregering bestående av Moderaterna, Liberalerna, 

Centerpartiet och Kristdemokraterna. Återigen var Socialdemokraterna största 

oppositionsparti sett till antalet ledamöter i riksdagen följt av Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet.48  Vid riksdagsvalet 2010 hade ytterligare ett parti tagit sig in i riksdagen, 

nämligen Sverigedemokraterna. Då varken regeringen eller de övriga partierna inte ville ha 

något samarbete med Sverigedemokraterna kan partiet utan tvekan anses vara ett 

oppositionsparti. 

Diagram 3. (D3) 

	
	
																																																								
48 Loxbo, Karl & Sjölin, Mats (2016). S. 9. 
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Diagram 3.1 (D3.1) 

	
	
2011 lämnades totalt 118 reservationer i 11 utskottsbetänkanden från utbildningsutskottet och 

48 voteringar hölls vilka handlade om förslag därifrån. Utifrån antalet reservationer är 

Socialdemokraterna största oppositionsparti, både enskilt(D3, N1=31) och totalt(D3, N3=65). 
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oppositionsparti. I de fall de fyra regeringspartierna lämnat reservationer eller röstat emot 
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regeringens förslag. 

 

Miljöpartiet röstar i drygt 30 procent och Socialdemokraterna i knappt 30 procent med 
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2011 är första tidsperioden inget oppositionsparti röstar med regeringen fler gånger än emot. 

Antalet reservationer fortsätter att minska, som i föregående tidsperiod, medan antalet 

voteringar ökar. Även detta år finns det tydliga skillnader i resultaten beroende på vilken 

metod som används. Det nya partiet, Sverigedemokraterna, är det enda som ger samma 

resultat i båda studierna. För övriga partier spelar metoden roll för resultatet, detta år mer än 

de två föregående tidsperioderna. 

 

5.4 2015 
 

2015 hade Sverige en minoritetsregering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 

Utifrån antalet ledamotsplatser i riksdagen var Moderaterna största och Sverigedemokraterna 

näst största oppositionsparti. Övriga riksdagspartier var Vänsterpartiet, Centerpartiet, 

Liberalerna och Kristdemokraterna.49   

Diagram 4. (D4)

	
	

																																																								
49 Socialdemokraterna. Sveriges nya regering. 2014. 
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Sveriges-nya-regering/ (hämtad 2016-05-11) 
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Diagram 4.1 (D4.1) 

 
 
År 2015 lämnades totalt 84 reservationer i 15 olika betänkanden från utbildningsutskottet och 

antal voteringar vilka handlade om förslag från det var 38 stycken. Utifrån antalet 

reservationer är Centerpartiet totalt(D4, N3=30) största oppositionsparti men sett till 

partiernas röstningsbeteende är Sverigedemokraterna(D4.1, N2=16) största oppositionsparti. 
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Slutligen ska det nämnas att alla oppositionspartier med god marginal röstar med regeringen 

fler gånger än emot denna tidsperiod. Moderaterna röstar flest gånger med(D4.1, N1=27) 

regeringen, lika många gånger som Vänsterpartiet, och Sverigedemokraterna minst 

gånger(D4.1, N1=20) men ändå över 50 procent. Kristdemokraterna, Liberalerna och 

Centerpartiet röstar alla med(D4.1, N1) regeringen i ungefär 65 procent av voteringarna. 

 

Återigen minskar antalet reservationer och denna tidsperiod också antalet voteringar mot 

föregående period. Vad som utmärker denna period är att alla oppositionspartier röstar med 

regeringen fler gånger än för. Återigen spelar metoden roll för resultatet, denna tidsperiod 

finns det skillnader för alla partier beroende på metoden.  

	

 

5.5 Sammanfattning av resultaten 
	
I detta avsnitt görs en kort sammanfattning av den empiriska analysen och resultaten genom 

att konkret svara på uppsatsens frågeställningar. 

 

5.5.1 Hur ser skillnaderna i resultaten ut beroende på vilken metod som används? 
 

Som nämnt ovan ger resultaten från metoderna delvis liknande resultat, men även tydliga 

skillnader har framkommit. En klar skillnad är utvecklingen av den generella konfliktnivån. 

Exempelvis minskar antalet reservationer från 456 till 152 mellan 2003 och 2007 och antalet 

voteringar går från 86 till 44.  Antalet voteringar halveras nästan med antalet reservationer 

minskar trefaldigt. Sedan sker det som nämnt en ökning mellan 2007 och 2011 i antal 

voteringar medan reservationerna minskar konstant i antal. De viktigaste skillnaderna avser 

partiernas inbördes relation gällande vilket parti som är största oppositionsparti utifrån antalet 

voteringar och antalet reservationer, där har det uppstått skillnader vilka är redogjorda för i 

analysen.  

 

5.5.2 Hur varierar den partipolitiska konfliktnivån med tiden? 

	
Vad gäller konfliktnivåns utveckling finns det en tydligt avtagande tendens från 2003 till 

2015. Mellan dessa två tidsperioder har antalet reservationer och voteringar minskat kraftigt. 
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Samtidigt är det så att oppositionspartierna allt mer tenderar att rösta med regeringen än emot 

den. Resultaten i denna studie visar alltså på en konstant utveckling med ett undantag, mellan 

2007 och 2011 ökar antalet voteringar med fyra stycken, mellan alla andra år minskar både 

antalet voteringar och reservationer. Bilden av att den partipolitiska konflikten avtar förstärks 

av att partierna i allt högre grad röstar med varandra, inte minst 2015. Vänsterpartiet utmärker 

sig i hur sällan de röstar med allianspartierna när de sitter i regeringen. Denna relation är den 

tydligaste polariseringen mellan partierna som framgår under studiens gång och är relativt 

konstant under tidsperioderna då alliansen utgör regeringen. En ytterligare nämnvärd 

observation är att inget parti, utom då Vänsterpartiet, genomgår någon enskild större 

förändring i sitt agerande. Relationen mellan exempelvis Socialdemokraterna och 

Moderaterna är relativt konstant under alla fyra tidsperioder. Samma kan sägas om de andra 

partierna. När det väl sker någon förändring, som i partiernas agerande i slutvoteringar mellan 

2011 och 2015, förändrar i princip alla partier sitt agerande. 

 

5.5.3 Vad innebär studiens resultat för den statsvetenskapliga teoribildningen på detta 
forskningsområde? 
	
Svaret på frågan är att man ska akta sig för att bilda allomfattande teorier inom detta 

forskningsområde. Denna studie visar, trots ett litet empiriskt material, på tydliga skillnader 

beroende på metoden även om samma arena studeras. Med denna vetskap är det högst rimligt 

att anta att dessa skillnader är både större och fler vid en jämförelse av ett större material. 

Detta i sig är ett bra argument mot att inte bilda allomfattande teorier. Men dessutom har alla 

länder olika förutsättningar och drabbas av olika händelser vilka kan påverka relationen 

mellan partierna. Exempel på detta som framkommit i denna studie är Sverigedemokraternas 

inträde i riksdagen och starkare/ svagare regeringar.  Detta är faktorer som kan tänkas påverka 

konfliktnivån. Tidigare, när alliansregeringen hade en majoritet i riksdagen 2007 var 

exempelvis polariseringen mot Vänsterpartiet störst. Sådana händelser sker vid olika tidpunkt 

i olika länder och i olika grad. Därför borde rimligtvis konfliktnivån variera både med tiden i 

olika länder men också sinsemellan länder.  

 

Resultaten som presenterats här utgör en viktig grund för diskussionen som följer nedan.   



	 36	

 

6. Diskussion  
	
Som för alla studier har det under tidens gång uppstått utmaningar, funderingar, svagheter och 

styrkor vilka måste nämnas. För det första är det viktigt att inte alltför stora växlar dras av 

resultaten då det skulle kräva en större mängd empiri, något att ha i åtanke vid en läsning av 

dessa. Det finns som nämnt också åtskilliga andra plattformar för partierna att bedriva 

opposition vilket inte får glömmas bort. En annan begränsning är den empiriska avgränsning 

som gjordes i studien, vilket var valet av endast ett utskott. I en utopisk värld hade alla utskott 

ingått för att ge en bättre bild av hur det faktiskt ser ut. Utbildningsutskottet kan inte 

automatiskt anses vara representativt för hur den partipolitiska konflikten ser ut och en 

tänkbar anledning till att konflikten minskat är att andra frågor dominerat den politiska 

agendan. Hade då flera utskott ingått i studien hade det möjligtvis gått att observera en ökning 

av konflikten i andra utskott samtidigt som en minskning skett i utbildningsutskottet. Trots att 

tidsperioden som granskades var relativt kort framkom vissa tydliga tendenser. Dessutom har 

de händelser som skett under perioden, vilka presenterades i empiriavsnittet, till viss del haft 

en inverkan vad gäller partiernas agerande. Men oavsett vilka styrkor som tidsperioden har är 

det en begränsning att den inte är längre. Det är exempelvis möjligt att tendenserna över en 

längre tidsperiod inte är desamma som tendenserna vilka framkommit i denna studie. Detta är 

något som måste tas i beaktning vid en läsning av resultaten. 

 

En observation som framkommit under studiens gång berör voteringsmetoden. En majoritet 

av alla reservationer i denna undersökning går aldrig till votering utan riksdagen ”beslutar” 

utan votering. Ett parti kan exempelvis ha vetskap om att det kommer förlora en omröstning 

och känner att en viss konflikt inte är värd att ödsla allt för mycket tid på. I de fall partier vill 

ta konflikten och visa väljarna att de gör det kan partierna tänkas begära votering. Ett annat 

ytterst tänkbart alternativ är att ett parti som inte ligger bakom en viss reservation ändå begär 

votering, av strategiska skäl. Ett exempel på detta kan vara att de gånger Socialdemokraterna 

och Sverigedemokraterna röstar med varandra men Moderaterna röstar inte som dessa, då 

begär Moderaterna votering. För att på så sätt visa för väljarna att Socialdemokraterna och 

Sverigedemokraterna samarbetar. (Det omvända gäller förstås när Socialdemokraterna vill 

visa att Sverigedemokraterna röstar med Moderaterna.) Problemet är att detta riskerar ge en 
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väldigt missvisande bild av de egentliga konflikt- och samarbetsmönster som finns. Det kan 

se ut som att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har ett samarbete eller lika åsikter 

i en majoritet av frågorna vid studiet av voteringarna. Fast detta bara är en strategi av 

Moderaterna och den egentliga konfliktbilden kan vara ganska annorlunda.  

 

Om alla reservationer gick till votering skulle konfliktbilden med all säkerhet se annorlunda 

ut. Detta är en stor potentiell nackdel med voteringsstudier men samtidigt en aspekt som inte 

nämnts i de voteringsstudier som presenterats i uppsatsen. Att en sådan stor potentiell svaghet 

inte tas i beaktning eller omnämns skapar funderingar om varför inget nämns. Ett troligt skäl 

är att forskare inte vet hur många potentiella voteringar de missar eftersom reservationerna 

inte studeras. Men som nämnt visar resultaten från denna studie att en majoritet av 

reservationerna inte voteras. Att så många potentiella voteringar inte tas med eller justeras för 

blir problematiskt. Konfliktbilden som framställs kan vara resultatet av ett eller flera partiers 

strategier mer än något annat. Det skulle vara intressant och nödvändigt att undersöka ett 

mycket större material för att få en bättre bild av hur det ser ut och sedan diskutera vad detta 

faktiskt betyder och hur stor svaghet det är.  

 

Med tanke på att studierna vilka presenterades i avsnitt två och resultaten som framkommit i 

denna studie borde forskare akta sig för att försöka bilda allomfattande teorier inom detta 

område. Ett alternativ till lösning på dilemmat är att istället identifiera olika indikationer på 

konfliktnivån. Dessutom är det så att Kirchheimers teori är 50 år gammal. Ett inte allt för 

djärvt påstående är att de faktorer som påverkade konfliktnivån då inte är desamma som idag. 

Det vore alltså på sin plats att testa Kirchheimers faktorer och att identifiera andra faktorer 

vilka har betydelse idag.     

  

En nämnvärd styrka som framkom med empirin under analysens gång gäller agerandet i 

voteringar. Som nämndes i empiriavsnittet är partienigheten i Sverige stark. Vid 

genomförandet av analysen är detta något som utmärkt sig under tidens gång. Väldigt få, om i 

någon votering, har ledamöterna i något enskilt parti visat på ett splittrat agerande. Partierna 

har visat på en väldigt stark sammanhållning, vilket är en styrka för resultaten som 

framkommit. Men studiens och resultatens största styrka ligger i de två olika metoderna som 

använts. Då båda resultaten från metoderna visar på en minskning av den parlamentariska 

konflikten och oppositionen stärks de enskilda resultatens giltighet. Skillnaderna som uppkom 

under analysens gång visar också på att fler studier som denna behövs. Det är högst troligt att 
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skillnaderna skulle bli större och fler om mer empiri skulle granskas på detta vis. Oavsett hur 

stora skillnaderna visar sig vara är det viktigt att ta reda på det för att kunna debattera på ett 

konstruktivt sätt om vad som händer med den partipolitiska konflikten. Om då debattörerna 

och forskarna förstår skillnaderna från studierna de baserar sina argument på kommer de 

troligtvis öka förståelsen för motståndarens perspektiv. Sedan går det alltid att diskutera 

vilken metod som är mest lämpad att visa på och mäta partipolitisk opposition. Är det att 

räkna och undersöka vad reservationer innehåller eller titta på partiernas agerande i 

voteringar, det sista steget innan förslaget vunnit laga kraft.  

 

Nu när generella tankar och funderingar som framkommit under studiens gång presenterats är 

det dags att sätta resultaten som framkommit i relation med teorierna och forskningen som 

presenterades i avsnitt två. 

 

6.1 Återkoppling till tidigare forskning 
	

Hur ska då resultaten i studien tolkas i kontrast till de fakta och den forskning som 

presenterades i avsnitt två? Denna tolkning blir till viss del tvetydig, resultaten från denna 

studie både befäster och motsäger resultaten som presenterades då. När denna studies ställts i 

relation till tidigare studier av svensk partipolitik, de som redovisades under tidigare 

forskning, är det dock framförallt en observation som framträder. Denna är hur mycket 

Sverigedemokraterna dominerar den sentida partipolitiska forskningen om Sverige, vilket 

exempelvis gjort att resultaten från 2003 och 2007 inte alls får samma uppmärksamhet som 

resultaten från 2011 och 2015. Det må vara lite olyckligt men ger också en bra bild över hur 

centralt partiet verkar vara för svenska forskare. Sverigedemokraterna har ändrat den politiska 

spelplanen vilket säkert ligger till grund för den uppmärksamhet som partiet får. Ytterligare 

en nämnvärd observation är att studiens resultat befäster och motsäger de övriga studierna 

oberoende område. En indikation som visar på att det är ett ganska komplicerat 

forskningsområde och att metoder vilka undersöker andra arenor med fördel kan jämföras och 

diskuteras. 

 

Loxbo och Sjölin föreslog en lösning vilken gick ut på att dela upp forskningen utifrån olika 

arenor för att få en mer nyanserad debatt. Resultaten i denna studie visar på att skillnaderna i 

resultat inte (enbart) beror på att olika arenor undersöks, utan metoden spelar faktiskt roll. 
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Detta betyder dock inte att det är en dålig lösning. Däremot visar denna studies resultat på att 

det finns vissa svagheter med lösningen vilka borde diskuteras. Om det visar sig att 

skillnaderna inte är enorma på det stora hela är det en högst gångbar lösning. Problemet är 

dock att det inte är undersökt hur skillnaderna ser ut. Vilket måste undersöka närmare innan 

för att lösningen ska fungera.    

 

Vad gäller teorin om att konfliktnivån minskar med tiden befäster studiens resultat denna 

teori. Inte så förvånande då Sverige har många av de förutsättningar som förespråkare för 

teorin menar har en påverkan för att konfliktnivån ska minska. Samtidigt visar resultaten från 

olika studier upp stora skillnader mot varandra och denna. Studier som dessutom under sökt 

ett mycket mer omfattande empiriskt material. Därför kan inga större växlar dras av denna 

studies resultat satt i relation till teorin. Tvivelaktigheterna mot att bilda allomfattande teorier 

inom detta område finns fortfarande kvar. Att en majoritet av alla länder skulle följa samma 

mönster konstant över tiden förefaller som ganska otroligt. Därför kan med fördel olika 

indikatorer vilka har en påverkan på konfliktnivån istället identifieras för att underlätta 

forskningen och debatten.    

 

Uppsatsens främsta bidrag är som nämnt jämförelsen mellan två metoder. Vilket är ganska 

svårt att ställa i relation till den tidigare forskningen då den enbart haft fokus på konfliktnivån 

och inte metodens betydelse. Under studiens gång har olika funderingar och observationer 

uppkommit på grund av jämförelsen mellan två metoder. Men att det finns skillnader behöver 

inte vara problematiskt i sig. Det problematiska är att ingen vet hur stora skillnaderna och 

dessutom tas inte potentiella svagheter upp för att forskarna helt enkelt inte kan se dem. 

Resultaten i denna studie visar på att det finns potentiella svagheter vilka inte verkar ha 

uppmärksammats av andra forskare. Vilket visar på vikten av studier som denna. 

 

Allmänt sett har opposition varit och är en viktig funktion i den representativa demokratin. 

Därför är det också viktigt för statsvetare att studera det för att se utvecklingen av den och 

politiken i övrigt. För detta krävs bra metoder till att mäta graden av konflikt och opposition 

för att få en nyanserad debatt. Resultaten från denna studie visar att beroende metod skiljer sig 

resultaten åt vid en jämförelse på samma arena. Detta innebär att mer studier likt denna 

behövs för att utveckla metoderna och förstå skillnaderna mellan dem. På så vis kan 

forskningen och debatterna fokusera på att diskutera vad utvecklingen innebär för den 

representativa demokratin istället för att bråka om åt vilket håll utvecklingen går. 
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Under studiens gång har olika tankar och idéer till fortsatt forskning uppkommit. En idé är att 

genomföra samma studie men i mycket större omfång, som innefattar fler utskott under flera 

tidsperioder exempelvis. Detta för att få en bättre förståelse om hur stora skillnaderna är i 

resultaten mellan metoderna. En ytterligare idé som framkommit med studiens gång har varit 

att jämföra skillnaderna i graden av konflikt på olika arenor. Exempelvis jämföra valmanifest 

med reservationer eller voteringar för att skapa bättre förståelse hur bilden skiljer sig mellan 

de olika arenorna med. Att titta på partisamarbete är också en idé som framkommit under 

studiens gång. Titta på vilka partikonstellationer som ligger bakom reservationer och hur ofta 

olika konstellationers reservationer går till votering exempelvis.  Förslag på mer kvalitativt 

inriktad forskning finns också att ge. Ett är att undersöka vilka faktorer som ligger bakom 

utvecklingen av den partipolitiska konflikten Däremot känns det av större vikt att fortsätta 

med mer beskrivande empirisk forskning då ingen enhetlig bild framgår. Innan det går att 

säga något om varför utvecklingen är som den är måste först vetskap om vart den är på väg 

finnas. Även om båda metoderna i denna uppsats gav en någorlunda enhetlig bild är resultatet 

i det stora hela något motsägelsefullt i kontrast till den övriga forskningen som bedrivits och 

presenterats i denna studie.   
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Parti Res. voteras Res. ej voteras Totalt 
Moderaterna 7 63 70 
Liberalerna 14 85 99 
Centerpartiet 7 32 39 
Kristdemo. 19 87 106 
Sverigedemo.    
Socialdemo. 0 0 0 
Vänsterpartiet 8 9 17 
Miljöpartiet 4 13 17 
 

 
	 

Partier Res. voteras Res. ej voteras totalt 
M, L, Kd, C 7 23 30 
Kd, c  3 5 8 
V, mp 4 1 5 
M, L 2 12 14 
M, L, kd, c, mp 7 0 7 
L, kd, c 1 10 11 
M, c, kd 1 0 1 
V, c  1 1 2 
Mp, c 3 1 4 
M, L, c 1 6 7 
L, c 0 2 2 
L, kd 0 6 6 
M, L, kd 0 6 6 
M, c 0 1 1 
M, kd  0 2 2 
L, kd, c, mp 0 1 1 
Kd, mp 0 1 1 
 

 

2007 

 

parti Res. voteras Res. ej voteras Totalt 
Moderaterna 0 0 0 
Liberalerna 0 0 0 
centerpartiet 0 0 0 
Kristdemo. 0 0 0 
Socialdemo. 7 9 16 
Vänsterpartiet  16 47 63 
miljöpartiet 5 44 49 
 

partier Res. voteras Res. ej voteras totalt 
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S, v 6 1 7 
S, v, mp 5 0 5 
V, mp 1 6 7 
S, mp 4 1 5 
 

 

2011 

 

parti Res. voteras Res. ej voteras totalt 
Moderaterna 0 0 0 
Liberalerna 0 0 0 
Centerpartiet 0 0 0 
Kristdemo. 0 0 0 
Sverigedemo. 5 2 7 
Socialdemo 10 21 31 
vänsterpartiet 5 9 14 
miljöpartiet 7 12 19 
 

Partier Res. voteras Res. ej voteras total 
S, v 2 7 9 
V, mp 8 1 9 
S, sd 4 2 6 
S, mp, v 11 7 18 
Sd, mp 1 0 1 
S, sd, v 1 0 1 
Sd, v 0 1 1 
Mp, sd, v 0 1 1 
M, L, c, kd 0 1 1 
 

 

2015 

parti Res. voteras Res. ej voteras totalt 
Moderaterna  0 4 4 
Liberalerna 1 2 3 
Centerpartiet  0 12 12 
Kristdemo. 2 2 4 
Sverigedemo. 17 9 26 
Socialdemo. 0 0 0 
vänsterpartiet 8 3 11 
Miljöpartiet 0 0 0 
 

Partier Res. voteras Res. ej voteras Totalt 
M, c, L, kd 11 7 18 
S, mp, v 2 2 4 
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S, mp 0 1 1 
Sd, kd 0 1 1 
 

 

Slutvoteringar	
 

2003 

 

Parti M C L KD S MP V 

För 
utskottsbet. 

43 46 33 35 86 66 72 

Emot 
utskottsbet. 

29 35 37 40  18 14 

Avstår 14 5 16 11  2  

 

 

2007 

Parti M C L KD S MP V 
För 
utskottbet 

44 44 44 44 16 19 2 

Mot 
utskottbet. 

    24 17 33 

Avstår  
 

   4 8 9 

 

 

2011 

Parti M C L KD SD S MP V 
För 
utskottsbet. 

47 47 47 47 39 13 15 4 

Mot 
utskottsbet. 

1 1 1 1 9 27 28 32 

Avstår 
 

     8 5 12 

 

 

2015 

Parti M C L KD SD S MP V 
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För 
utskottsbet. 

27 25 26 24 20 35 35 27 

Mot 
utskottsbet. 

11 11 11 13 16 2 2 9 

Avstår 
 

 2 1 1 2 1 1 2 

 


