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Abstrakt 

The number of political parties in Sweden that are identifying themselves as 

caring for the labour politics and labour workers is increasing. Due to that and 

the upcoming Swedish parliamentary election in September 2018, I have 

investigated fulfillment of election pledges within the field of labour politics 

during two mandate periods seen to four cases. The questions that binds this 

thesis together is which of the four cases that have fulfilled the highest number 

and the highest percentage of the studied election pledges, and to what extent, 

during the mandate periods of 2006 to 2010 and 2014 to the 1st of May 2018. 

This is being made through a quantitative literature study which applies theory 

consuming methods of the responsible party model and the rational choice 

theory.  

 

This study concludes that the socialist party, Socialdemokraterna, is the party 

that have fulfilled and started the highest percentage of the studied election 

pledges. Seen to the number, the socialist and environmental friendly coalition, 

de rödgröna, had the highest full fulfillment of pledges. However, the liberal 

conservative coalition, Alliansen, had the highest number of half fulfilled 

pledges. They also had the highest number of pledges with no fullfillmet, 

wherease the environmental friendly party, Miljöpartiet, had the highest 

percentage of election pledges with no fullfillment.  

 

Nyckelord 
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1 Inledning 

 

Arbetarparti är ett begrepp som allt fler riksdagspartier i Sverige har börjat identifiera 

sig själva som. Arbetarrörelsen startades i socialistiska banor och Socialdemokraterna 

har identifiera sig som ett arbetarparti sedan 1912. Moderaterna började inför valet 

2006 att lansera sig som ett nytt, modernt arbetarparti (Pettersson, 2012, s. 66, 285). 

Sverigedemokraterna började tilltala sig själva som ett arbetarparti sedan 

Almedalsveckan 2017 där de hade texten “Arbetarpartiet - på riktigt” på sin banderoll 

(Samtiden, 10/3 2018). 

 

Den tidiga arbetarrörelsen uppstod i samband med industrialiseringen och 

folkrörelsen i slutet på 1800-talet. Socialistiska idéer började föras inom 

arbetarklassen och de organiserade sig kollektivt för att påverka sina livsvillkor. 

Under 1880-talet framträdde de socialistiska dragen tydligt i den fackliga och 

politiska sammanslagningen i bildningscirklar, samtidigt som liberala 

arbetarföreningar uppstod. År 1889 bildades Sveriges socialdemokratiska arbetarparti 

och år 1912 bildades Arbetarnas Bildnings Förbund (ABF) (Pettersson, 2012, s. 19-

29, 37-39, 65). I och med bildandet av ABF ansågs det fram till 1950-talet att 

arbetarrörelsen skulle “uppträda som ett socialt och kulturellt alternativ till det 

borgerliga samhället” (Pettersson, 2012, s. 66).   

 

Enligt Svenska Akademins Ordbok hänvisar termen ‘arbetarparti’ till ett “politiskt 

parti som uppställer… sitt mål för att verka för arbetarklassens intressen” (SAOB, 

2017). Partier lägger fram ‘vallöften’ för att locka väljare (SAOB, 2009). Valet är en 

viktig del av den representativa demokratin, då folket väljer den politiska inriktningen 

som de vill se under den kommande mandatperioden (Johansson, Kumlin, Naurin, 

Wängerud, 2014, s. 14-15). Henry Pettersson anser dock att grupperingarna mellan 

arbetar- och medelklassens intressen allt mer flyter samman. Därav blir den tidigare 

motsättningen mellan tjänstemän och arbetare i dag snarare motsättningen mellan 

företagare och yrkesarbetare (2012, s. 287).  
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Riksdagens öppna undersökning Ungdomar, politiken och valet visar dock att ungas 

deltagande i valen har minskat. En av orsakerna till detta är att unga upplever att 

vallöftena inte uppfylls. I undersökningen svarade exempelvis en respondent att ”Det 

är ju ingen av dom som håller vad dom lovar i stort sett” (Bruhn, 1999, s. 13). Detta 

visar på en misstro till politikens uppfyllande av sina vallöften vilket på sikt kan 

urholka den svenska representativa demokratin.   

 

Den här studien kommer att undersöka vallöften i förhållande till två delar av 

beslutskedjan i den svenska lagstiftningsprocessen. Nämligen propositioner och 

riksdagsbeslut. Mellan de studerade delarna av kedjan finns dock flera instanser som 

kan påverka utfallet från proposition och riksdagsbeslut. Valet att endast studera 

propositioner och riksdagsbeslut görs dock för att avgränsa studiens omfattning av 

material. Studien kommer därav se till de förslag som kommer från regeringen, i form 

av en proposition, samt när propositionen har gått igenom de olika instanserna i den 

svenska lagstiftningsprocessen och ett riksdagsbeslut tas på regeringens framlagda 

proposition (Regeringen, 10/3 2018).  

 

1.1 Problemformulering  
 

Sverige är en representativ demokrati. Detta kallas ibland också för valdemokrati. I 

en demokrati finns det vissa värden, så kallade demokrativärden, som uppger 

normativa ideal. Bland dessa framkommer bland annat politiskt deltagande och 

folkviljans förverkligande  (Johansson, m.fl. , 2014, s. 14-18). 

 

Det politiska deltagandet utgör en grund i den representativa demokratin. Genom att 

delta i exempelvis valen ger medborgarna uttryck för den gemensamma viljan, 

folkviljan (Johansson, m.fl., 2014, s. 15). Folkviljans förverkligande är beroende av 

medborgarnas val av politisk representation. De valda politikerna förväntas sedan 

representera de intressen som de gått till val på (Johansson, m.fl. 2014, s. 14-15). 

Därav spelar vallöften en viktig roll i den representativa demokratin. Detta med 

anledning av att medborgarna kan påverka vilken politik som ska föras under den 
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följande mandatperioden (Johansson, m.fl., 2014, s. 87). I den representativa 

demokratin finns aktörer som medborgare, politiker men även medier sin påverkar 

den politiska spelplanen tillsammans med den övriga kontexten. Detta kan ibland 

liknas med metaforen om det politiska spelet (Johansson, m.fl. 2014, s. 12) 

 

Det politiska spelet märks exempelvis i den retoriska kampen som förs mellan 

Sveriges riksdagspartier. Ett ämne som har blivit allt mer förekommande är om vilket 

parti som är mest arbetarvänligt med hänvisning till det ökade användandet av termen 

‘arbetarparti’. Fråga kan tänkas eskalera inom de närmaste månaderna med anledning 

av det stundande riksdagsvalet hösten 2018. En politiskt oberoende kartläggning av 

vilket riksdagsparti som vid sin tid i regeringsmakten har genomfört störst antal och 

andel av sina arbetsmarknadspolitiska vallöften är därav en högst aktuell och 

statsvetenskapligt relevant frågeställning. Genom att kartlägga uppfyllnaden av 

vallöften under sin tid i regeringsställning kan man urskilja vilket parti som har haft 

störst stöd i användandet av termen arbetarparti. Med anledning av denna 

utgångspunkt kommer följande studie att undersöka måluppfyllelsen av 

arbetsmarknadspolitiska vallöften snarare än retoriken hos de valda riksdagspartierna.  

 

Tidigare forskning på ämnet måluppfyllnad av vallöften är relativt begränsat. 

Generellt har tidigare studier gjorts på samtliga vallöften och inte till ett avgränsat 

område av politiken. Likaså har tidigare studier ofta gjorts kring utvärdering och 

måluppfyllnad i en internationell kontext även om det förekommer studier på ämnet 

också i fallet Sverige. Därav ökar den här studiens relevans, då det fyller ett relativt 

outforskat område med ytterligare forskning.   

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera måluppfyllelsen av vallöften hos valda 

riksdagspartier och koalitioner som har haft regeringsmakt i koalition under två 

separata mandatperioder. Den första mandatperioden som kommer att studeras är 

mandatperioden 2006 till 2010 då Alliansen, bestående av Moderaterna, 
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Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet, hade regeringsmakten och lade 

fram ett gemensamt valmanifest. Folkpartiet har sedan den studerande 

mandatperioden bytt namn till Liberalerna. I den här studien kommer dock partiet att 

tilltalas vid det namn de hade under den studerade mandatperioden, nämligen 

Folkpartiet. Den andra mandatperioden som kommer att studeras är mandatperioden 

2014 till 1 maj 2018 då de rödgröna, bestående av Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet, hade regeringsmakten och lade fram varsitt valmanifest. 

Måluppfyllnaden av vallöften kommer att studeras och beräknas i olika grader av 

uppfyllnad för att göra resultatet rättvisande. Den andra mandatperioden, 2014 till 1 

maj 2018, kommer också att studeras utifrån en sammanslagning av uppfyllnaden av 

Socialdemokraternas och Miljöpartiets vallöften tillsammans. Därigenom kommer 

uppfyllnaden av vallöften hos den rödgröna koalitionsregeringen också att 

undersökas i sin helhet.  

 

Frågeställningarna i den här undersökningen är därmed 

 Vilket riksdagsparti har under sin mandatperiod införlivat störst andel (i 

procent) av sina arbetsmarknadspolitiska vallöften i form av propositioner 

och riksdagsbeslut? Och till vilken grad? 

 Vilket riksdagsparti har under sin mandatperiod införlivat störst totala antal 

(nummer) av sina arbetsmarknadspolitiska vallöften i form av propositioner 

och riksdagsbeslut? Och till vilken grad? 

 Vilken av de två studerade regeringarna har införlivat störst andel (i procent) 

och störst totala antal (nummer) av sina arbetsmarknadspolitiska vallöften i 

form av propositioner och riksdagsbeslut? Och till vilken grad?  

 

1.3 Disposition 
 

Den här uppsatsen är upplagd på följande sätt. I Avsnitt 1 introduceras 

forskningsområdet, forskningsproblemet, samt syfte och frågeställning för den här 

studien. I Avsnitt 2 ges en översikt kring de valda teorierna och tidigare forskning. I 

Avsnitt 3 ges en översikt kring det material och metod som den här uppsatsen kommer 

att använda. I samma avsnitt redogörs uppsatsens operationalisering av de relevanta 
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vallöftena, hos de partier som suttit i regering under de två valda mandatperioderna, 

2006 till 2010 och 2014 till 1 maj 2018. I Avsnitt 4 presenteras resultatet av 

operationaliseringen utifrån den politiska beslutskedjan samt drar kopplingar till 

studiens tidigare lyfta empiri. I Avsnitt 5 redovisas uppsatsens slutsatser utifrån den 

här uppsatsens frågeställningar. I samma avsnitt kommer också förslag på vidare 

studier att presenteras.    
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2 Teori och tidigare forskning 

 

2.1 Tidigare forskning 
 

2.1.1 Medborgerlig uppfattning och den faktiska uppfyllnaden av vallöften 

 

Medborgare uppfattar ofta att uppfyllnaden av vallöften hos de valda politiska 

partierna är lägre än vad den faktiskt är. I de länder där forskning kring uppfyllnad av 

vallöften har gjorts, har man funnit att mellan 50 % till 80 % av de framlagda 

vallöftena har, åtminstone delvis, genomförts. Uppfyllnaden av vallöften påverkas 

dels av maktdelning vid regeringsmakten, samt på den ekonomiska situationen i 

landet. Roberth Thomson genomförde med anledning av denna statistik en studie av 

den upplevda uppfyllnaden av vallöften hos den irländska befolkningen gällande fyra 

vallöften. Löftena handlade om ökat antal poliser, borttagande av inkomstskatten för 

de med minimilöner, borttagande av vårdköerna och att skolklasser för barn under 9 

år ska vara under 20 elever per klass (Thomson, 2011). 

 

I sin studie fann Thomson en positiv relation mellan ett uppfyllt vallöfte och den 

generella uppfattningen hos medborgarna att vallöftet var uppfyllt. Samt att en 

majoritet uppfattar ett icke uppfyllt vallöfte som just ett icke uppfyllt vallöfte. Det 

vallöfte som var fullt uppfyllt hade det högsta procenttalet av respondenter som 

uppfattade vallöftet som just uppfyllt. Trots det uppfattade en majoritet att vallöftet 

inte alls eller endast delvis var uppfyllt. Det vallöfte som var delvis uppfyllt 

uppfattades av majoriteten som att vallöftet inte var uppfyllt. Utifrån resultatet 

resonerar Thomson att uppfattningen om uppfyllnaden av vallöften beror på tre saker. 

Dels varierar uppfattningen beroende på hur väl informerad personen är, på personens 

egen partiidentifikation, men även deras tillit till politiska partier. Thomsons studie 

visar att de som identifierar sig med regeringspartiet i högre utsträckning uppfattar 

vallöften som uppfyllda jämfört med de som identifierade sig med ett parti i 

opposition. Likaså framgick att de som uppgav sig ha en större tilltro till politiska 

partier i större utsträckning uppfattar ett vallöfte som uppfyllt (Thomson, 2011).  
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2.1.2 Maktdelningens påverkan på uppfyllnad av vallöften 

 

De vallöften som partierna lägger fram har en stor betydelse för såväl medlemmarna 

i det egna partiet men även i förhållande till andra partier. För det egna partiet skapar 

de framlagda vallöftena en tydlighet kring vart partiet vill. Vallöftena är också viktiga 

för andra partier. Särskilt i de länder där det finns en norm kring att ha maktdelning 

av regeringsmakten. Ofta förekommer maktdelning av regeringsmakten i länder som 

har en konsensusdemokrati där det ofta bildas koalitionsregeringar i minoritet 

(Thomson, Royned, Naurin, Artés, Costello, Ennser-Jedenastik, Fergison, 

Kostadinova, Moury, Praprotnik, 2017).  

 

I en studie gjord på totalt tolv (12) stycken länder framgår att uppfyllnaden av 

vallöften är större hos enpartiregeringar, i såväl minoritet och majoritet, jämfört med 

koalitionsregeringar. Trots det påverkas inte uppfyllnaden av vallöften om partiet 

regerar i minoritet eller majoritet. En enpartiregering i majoritet överträffar inte 

nödvändigtvis en enpartiregering i minoritet när det kommer till uppfyllnaden av 

vallöften. Snarare framgår av studien på tolv stycken länder att uppfyllnaden av 

vallöften är högre hos enpartiregeringar i minoritet, jämfört med enpartiregeringar i 

majoritet. Uppfyllnaden av vallöften påverkas dock i viss mån av den ekonomiska 

situationen i landet. I tider med ekonomisk tillväxt är uppfyllnaden av vallöften högre 

(Thomson, m.fl., 2017). 

 

2.1.3 Vallöftesuppfyllnad i Sverige kring millennieskiftet  

 

“Election promises specify parties’ intentions for the future, they guide parties’ 

actions between elections, and they serve as benchmarks at the end of the election 

period”, skriver Elin Naurin i sin avhandling (2009, s. 17). Hon menar att det finns 

flera viktiga aspekter att se till när det gäller vallöften. För det egna partiet visar 

vallöftena på den riktning som partiet vill gå och vilka handlingar de vill genomföra 

mellan valen. För medborgarna, tillika väljarna, ger vallöftena en mer informerad bild 
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om vilken politisk riktningen som ett parti vill ta om de kommer till makten. 

Därigenom kan medborgarna bilda ett rationellt beslut kring vart de vill lägga sin röst 

(Naurin, 2009, s.18).  

 

Medborgarnas uppfattning av politikers agerande på sina vallöften har visat sig vara 

lägre än vad den faktiska uppfyllnaden är. En majoritet av regeringar agerar, som 

minst, på en majoritet av sina vallöften. Medborgarnas ser dock ofta vallöften utifrån 

när det är fullständigt uppfyllt, vilket sällan är möjligt. De flesta partier försöker att 

uppfylla sina vallöften. Dock är de inte egenmäktiga då demokratiska system är 

gjorda för att balansera ut de olika makterna. Makten delas i antingen en koalition 

eller med oppositionspartier. De partier som ingår i ett parlamentariska system har en 

högre uppfyllnad av sina vallöften. Vidare anser Naurin att i en koalitionsregering 

påverkar ministerns partitillhörighet på vilka vallöften som implementeras i 

departementen. Samt att koalitioner som är eniga kommer med större sannolikhet att 

uppfylla fler vallöften, jämfört med koalitioner där partierna inte är eniga (Naurin, 

2009, s. 60-61, 64-69).  

 

Naurin studerade uppfyllnaden av vallöften i den Socialdemokratiska regeringen 

1994-1998 och 1998-2002. Hon fann att den Socialdemokratiska regeringen under 

mandatperioden 1994-1998 hade uppfyllt 73 % av sina vallöften, delvis uppfyllt 16 

% av sina vallöften och brutit 11 % av sina vallöften. Under mandatperioden 1998-

2002 uppfyllde den Socialdemokratiska regeringen 65 % av sina vallöften, delvis 

uppfyllt 24 % av sina vallöften, och brutit 11 % av sina vallöften (Naurin, 2009, s. 

86-88). Vid en sammanslagning av uppfyllnaden av vallöften under de två 

mandatperioderna, 1994-1998 och 1998-2002, framgår att 89 % av alla vallöften var 

delvis eller helt uppfyllda. Jämfört med andra regeringar i internationell jämförelse är 

det i toppen (Naurin, 2009, s. 58, 89). 

 

Sammanfattningsvis kan man sammanfatta den tidigare forskningen med att 

uppfyllnaden av vallöften generellt görs i högre grad än vad medborgarna uppskattar. 

De flesta partier försöker att uppfylla sina vallöften men kan hindras i det 
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demokratiska systemet där de inte är egenmäktiga. Uppfyllnaden av vallöften är större 

i enpartiregeringar jämfört med koalitionsregeringar, men uppfyllnaden av vallöften 

påverkas också positivt av parlamentarism och av ekonomisk tillväxten.  

 

2.2 Teoridiskussion  
 

Vid studerande av vallöften och dess uppfyllnad kommer den här studien att lägga 

fokus på två teorier: rational choice theory och mandatmodellen. Dessa redogörs 

nedan efter genomgång av en motivering till valet av teorier. 

 

Rational choice theory är en teori som har fördelen av att bidra till ökad förståelse av 

det som ses som viktigt. Genom att teorin är en förenkling av verkligheten som 

utelämnar övrig, och enligt teorin, oviktig information, bidrar den till att skapa 

förståelse och därigenom till att förklara olika studerade situationer. Teorin har dock 

kritiserats från olika perspektiv. Bland annat har den fått kritik ur det 

statsvetenskapliga perspektivet med motiveringen att teorins modell är svår att mäta. 

Detta genom att preferenser inte är direkt mätbara om de inte är väldefinierade (Hugh 

Ward, 2002, s. 69, 82-83). Utifrån att rational choice theory bidrar till att ge en 

förenkling av verkligheten och därav kan skapa förståelse för situationen, har jag valt 

att använda denna teori i min studie. För att ta hänsyn till kritiken som getts till 

rational choice theory har den här studien endast valt att studera de vallöften som är 

tydliga och väldefinierade.  

 

Mandatmodellen är en teori som har kritiserats för att folkstyret verkar under en 

begränsning. Detta genom att inget parti i en demokratisk stat verkar egenmäktigt. 

Likaså har den fått kritik för sitt upplysningsideal. Detta för att medborgarnas 

upplysta förståelse anses kunna misslyckas i en mandatorienterad demokrati. Teorin 

lägger dock vikt vid det offentliga samtalet. Genom det kan medborgarna öka sin 

förståelse för den politik som förs och även påverka medborgarnas beslut kring vad 

de ska rösta på vid val (Johansson, m.fl., s. 21, 213).  
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I den här studien har jag dock utgått från att studera måluppfyllelse av vallöften, 

snarare än hur medborgarna väljer hur de ska rösta. Därav är kritiken mot rational 

choice theory mest relevant till den här studien. Att folkstyret verkar under 

begränsning, såsom gamla vanor inom politiken som partilojalitet, är dock, i min 

mening, ett eget demokratiskt val som den egna individen gör. Nämligen att antingen 

gå på partilojalitet och följa tidigare vägval, eller att följa den åsikt som den egna 

individen besitter och genom den överväga vart individen vill lägga sin röst. Oavsett 

bör valet av vart individen lägger sin röst accepteras som ett uttryck för individens 

vilja, som tillsammans med övriga medborgare utgör folkviljan. Utifrån det anser jag 

att teorin mandatmodellen är relevant att använda i den här studien.     

 

2.2.1 Rational choice theory  

 

Rational choice Theory har rötter från Anthony Downs under 1950-talet. Han menade 

att beteendet hos politiker utgick ifrån rational choice theory och därigenom tanken 

om nyttomaximering. Politiker strävar efter att få mandat, vilket enligt teorin utgör 

deras enda mål. Därav kommer de att ändra sin politiska plattform för att få så många 

röster som möjligt. Anpassningen av ett partiets politiska plattform i syfte att ge 

partiet fler röster anser teorin är en del av människans nyttomaximering. Vid valet av 

handling strävar människor efter att maximera sin egennytta. Därigenom kommer 

människor, tillika politiker, att genomföra den handling, tillika vallöfte, som de tror 

kommer bidra mest till sin egennytta. Utifrån det anpassar de sin politik för att 

maximera röster och vinna mandat. När ett eller flera partier sedan får mandat 

förväntas de att ge störst nytta till de medborgare som har röstat på dem (Ward, 2002, 

s. 65).     

 

Rational choice theory har ett antal grundläggande huvudpunkter. Teorin anser att 

människor har ett egenintresse, vilket också kallas egennyttan. Människan anses 

också vara en rationell varelse som, oavsett komplexiteten, kan fatta beslut om vilken 

handling som är bäst. Handlingarna som en människa tar ses som en del av en strategi 

som grundar sig i antaganden, men även personens egna preferenser och intressen. 
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Tanken om att människans val av handling utgår från ett strategiskt spel betonas 

särskilt i inriktningen game theory. Där betonar man att det finns ett strategiskt spel i 

den kollektiva sfären. Spelet påverkar vilket val en människa tar. Påverkan på valet 

uppstår genom att människan är nyttomaximrad och strävar efter att göra det valet 

som gynnar människan själv bäst (Ward, 2002, s. 66-71). 

 

2.2.2 Mandatmodellen 

 

Mandatmodellen, som på engelska kallas responsible party model, beskriver den 

relation som finns mellan partier och väljare inom en representativ demokrati. Teorin 

anser att man kan förstå det politiska spelet som att det finns flera politiska partier att 

rösta på och som ger olika alternativ på vilken politik som kan föras. De politiska 

partierna lägger fram tydliga förslag på policy inför ett val. Vid ett val utgår väljaren 

från såväl partiernas förslag på policy inför ett val som sin egen åsikt. Utifrån detta 

fattar väljaren ett beslut om vart den kommer lägga sin röst (Johansson, m.fl., 2014, 

s. 73-74).  

 

Mandatmodellen utgår alltså från att väljarna väljer det parti, ergo program, som 

överensstämmer bäst med väljarens egna åsikter genom att mandatmodellen lägger 

stort fokus på den åsiktsrepresentation som utgår från valen av politiska partier i en 

representativ demokrati. Genom att väljarna antas välja representanter utifrån 

partiernas program och sin egen åsikt tar de ställning för det parti de delar mest 

värderingar med. Därigenom uttrycks folkviljan och vilken riktning väljarna vill se 

på politiken. Utifrån valresultatet får partierna mandat till att genomföra det som de 

uttryckt i sina program. Då folkviljan uttryckts anser mandatmodellen att partierna 

har tilldelats mandat att genomföra de föreslagna policys som partierna lagt fram inför 

ett val. Genom att folkviljan uttryckts utgår mandatmodellen från att de politiker som 

blir valda bistår sitt program som väljarna har röstat på (Johansson, m.fl. 2014, s. 19). 

Teorin ser alltså “en rak linje från väljaråsikter över programförverkligande till 

offentlig politik” (Johansson, m.fl. 2014, s. 185). Rational choice theory lägger också 
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större vikt vid den ideologiska riktningen, snarare än vem som företräder partiet 

(Johansson, m.fl., 2014, s. 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

3 Material och metod 

 

Under följande rubrik kommer denna uppsats val av material och metod att redovisas. 

Uppsatsens begreppsram och operationalisering kommer också att redovisas här.  

 

3.1 Material  
 

Studien baseras på den data som riksdagspartierna har lagt fram i form av valmanifest 

inför de studerade mandatperioderna. Efter att ha läst igenom valmanifesten 

genomförs ett urval av vallöften i två steg. Dels sett till de vallöften som hade en 

arbetsmarknadspolitisk karaktär ut och dels till de konkret formulerade vallöftena. 

Detta för att kunna utvärdera måluppfyllelsen av vallöftena.  

 

Efter att ha genomfört urvalet sammanställs de valda vallöftena i ett excellark. För att 

se materialinsamlingen av propositioner och dess grad av uppfyllnad, se bilaga 1. I 

sammanställningen ingår valmanifesten för två mandatperioderna, 2006-2010 och 

2014 till 1 maj 2018, sett till fyra fall.   

 

 

Andel studerade vallöften i procent sett till samtliga av de framlagda vallöftena 

(Alliansen 2006; Socialdemokraterna 2014; Miljöpartiet 2014 – med egen 

uträkning). Tabell 1. 
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För mandatperioden 2006-2010 studeras Alliansens gemensamt framlagda 

valmanifest inför valet 2006. De vallöftena som den här studien undersöker utgör 

cirka 33,3 % av de totala antalet vallöften som urskilts i valmanifestet (Alliansen, 

2006). För mandatperioden 2014 till 1 maj 2018 studeras tre fall. Det första fallet är 

Socialdemokraternas valmanifest inför valet 2014. De vallöften som den här studien 

undersöker utgör cirka 28,3 % av det totala antalet vallöften som urskilts i 

valmanifestet (Socialdemokraterna, 2014). Det andra fallet är Miljöpartiets 

valmanifest inför valet 2014. De vallöften som den här studien undersöker utgör cirka 

18,2 % av det totala antalet vallöften som urskilts ur valmanifestet (Miljöpartiet, 

2014). Det tredje fallet är den rödgröna koalitionens sammanslagna valmanifest. De 

vallöften som den här studien kommer att undersöka i det fallet utgör cirka 22,8 % av 

de totala antalet vallöften som urskilts ur valmanifestet.  

 

För att kontrollera utfallet av de studerade vallöftena används riksdagens 

dokumentdatabas (Riksdagen, 2018). Efter att ha genomgått samtliga propositioner 

för de två mandatperioderna två gånger sammanställs resultatet. För att säkerställa 

resultatet har Moderaterna, som representant för Allianspartierna, 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet kontaktats med ett kontrollmail. I kontrollmailet 

framgår de vallöften som valts att studera där ingen proposition eller beslut hade 

hittats på. Därefter fick partierna möjlighet att påpeka om någon eller några av de 

vallöften som framgick i kontrollmailet hade behandlats under den studerade 

mandatperioden i beslutskedjan. Utöver kontrollmailen till partierna har också 

kontakt med riksdagsförvaltningen, riksdagsbiblioteket och statsrådsberedningen 

hållits under studiens gång.   

 

I studien består litteraturen av teoriböckerna Theory and Methods in Political Science 

(2002) av David Marsh och Gerry Stoker, och mer specifikt kapitlet Rational Choice 

av Hugh Ward som används för att beskriva rational choice theory. Likaså används 

boken Det politiska spelet: medborgare, medier och politiker i den representativa 

demokratin (2014) av Bengt Johansson, Staffan Kumlin, Elin Naurin och Lena 

Wängnerud för att beskriva bland annat teorin mandatmodellen.  
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3.2 Metod  
 

3.2.1 Design 

 

Den här uppsatsen utgår från en teorikonsumerande textanalys som använder 

jämförande metod och innehållsanalys. Detta då valmanifesten från Alliansen 2006, 

Miljöpartiet 2014 och Socialdemokraterna 2014 jämförs med varandra i aspekterna 

hur många (i antal) arbetsmarknadspolitiska vallöften som förekommer. Samt hur 

många (i andel) av respektive valmanifests arbetsmarknadspolitiska vallöften har 

genomförts under respektives mandatperiod. Uppsatsens karaktär är därför till största 

del kvantitativ, även om den står på en kvalitativ grund.  

 

De två mandatperiodernas valmanifest studeras och jämförs med varandra. Först 

identifieras respektive valmanifests vallöften och avgränsas utifrån de fastställda 

kriterierna. Nämligen att de vallöften som är av konkret formulerad karaktär och är 

inom området arbetsmarknadspolitik är föremål för studien. Därefter granskas hur 

långt respektive vallöfte har kommit utifrån framlagd proposition och 

riksdagsbeslutet på propositionen. Genom att granska hur många av de 

arbetsmarknadspolitiska vallöften från respektive valmanifest som har lyfts eller inte 

lyfts, samt riksdagsbeslutet på vallöftet, sammanställs ett resultat. Resultatet 

sammanslås till två nivåer av en framlagd proposition. Nämligen som ‘fullständig 

proposition’ och ‘delvis proposition’. Samt tre nivåer på riksdagsbeslutet ‘fullständigt 

bifallen’, ‘delvis bifallen’ och ‘avslagen’. En sista nivå läggs till för de vallöften som 

inte har lyfts under den studerade mandatperioden. Denna kategori kallas ‘ingen 

uppfyllnad’.  

 

3.2.2 Studiens avgränsning  

 

Den här uppsatsen undersöker en del av den retoriska kamp som pågår mellan en del 

av Sveriges riksdagspartier. Studien undersöker dock inte den retorik som förs, 

snarare undersöka de politiska handlingarna som tas i form av framlagda 
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propositioner inom området för den retoriska kampen. Därigenom studeras 

beslutstagandet på riksnivå gällande de arbetsmarknadspolitiska vallöften som 

respektive parti har innehaft under sin mandatperiod i de två studerade perioderna. 

Uppsatsens frågeställning avgränsas därav i flera segment för att ge ett relevant 

resultat utifrån frågeställningarna.   

 

För det första kommer frågeställningen endast kartlägga uppfyllnad av de berörda 

riksdagspartiernas valmanifest inför den mandatperiod då de bildade regering. Endast 

de vallöften som framgår i valmanifestet som har en tydlig koppling till 

arbetsmarknadspolitik och som uttrycks konstruktivt kommer att studeras.  

 

För det andra kommer den här studien inte att vara en traditionell 

implementeringsstudie vilket fokuserar på genomförandet av själva 

implementeringen av vallöften. Studie kommer istället att fokusera på 

måluppfyllelsen av vallöften. Därav kommer den här studien fokusera på riksdagens 

maskineri snarare än den faktiska tillämpningen av vallöftet som sker ute i 

myndigheterna. Uppsatsen kommer därför genomföras likt en utvärderingsstudie av 

de valda arbetsmarknadspolitiska vallöftena. Studien kommer alltså att fokusera på 

de politiska besluten på riksnivå, snarare än det praktiska genomförandet av vallöften. 

Uppfyllnaden av vallöften kommer sammanställas till att ha uppnått ‘ingen 

uppfyllnad’, ‘halv uppfyllnad’ eller ‘hel uppfyllnad’.  

 

För det tredje kommer studien endast att undersöka propositioner och riksdagsbeslut. 

Andra instanser i beslutskedjan kommer att uteslutas vid sammanställningen av 

resultat. Exempelvis kommer direktiv och statligt offentliga utredningar att uteslutas 

ur sammanställningen av resultat, med hänvisning till den avgränsning som är 

relevant för att genomföra studien.  

 

För det fjärde kommer frågeställningen endast kartlägga de riksdagspartier som har 

befunnit sig i en regering under de två valda mandatperioderna. Nämligen, Alliansen, 

den borgerliga regeringen bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet 
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och Centerpartiet under mandatperioden 2006-2010. Samt den nuvarande rödgröna 

regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet under mandatperioden 

2014 fram till och med 1 maj 2018. Övriga riksdagspartier kommer inte att studeras 

med anledning av att de inte har lika höga förväntningar från folket, eller lika stora 

möjligheter, att införliva de vallöften de går till val med. De resterande månaderna av 

2018 inför riksdagsvalet kommer inte att studeras, med anledning av tidsramen för 

den här studien.   

 

Valet att studera just de två valda mandatperioderna görs utifrån dess samtid, dess 

likhet i form av regeringsbildning och att Moderaterna började uttrycka sig i enlighet 

med att vara ett arbetarparti. Utifrån det är de två valda mandatperioder mest relevant 

att studera.  

 

Inför valet 2006 började Moderaterna att lansera sig själva som det nya arbetarpartiet. 

Moderaterna är det parti som fick störst andel röster och mandat efter riksdagsvalet 

2006 och retoriken inför valet bidrar till relevansen att studera just denna 

mandatperiod och inte de som varit tidigare. Likaså är mandatperioden 2006-2010 

ändå relativt nära i samtiden och bidrar till att det kan bidra till förståelse för den 

samtida situationen i svensk politik. Därav ger det den här studien mer relevans i och 

med det stundande riksdagsvalet hösten 2018. Det finns också en befäst åsikt om att 

regeringspartier är mest handlingskraftiga vid ett regeringsskifte. Därav valdes 

mandatperioden 2006 -2010 med anledning av att det resulterade i ett regeringsskifte. 

Likaså består båda mandatperioderna av koalitionsregeringar. Detta påverkar 

möjligheten hos de partier som ingår i en koalition att införliva sina val. Skillnaden 

är dock att i fallet Alliansen 2006-2010 lades ett gemensamt valmanifest fram, medan 

fallet den rödgröna regeringen 2014-2018 fanns två valmanifest.  
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Valresultat i riksdagsvalet 2006, i procent (Val 2006: röster i riket, 7/4 2018). Tabell 

2. 

 

Här ovan (tab. 2) redogörs fördelningen av röster vid riksdagsvalet 2006. 

Riksdagsvalet 2006 gav Alliansen totalt 178 mandat, då Moderaterna fick 97 mandat, 

Centerpartiet fick 29 mandat, Folkpartiet fick 28 mandat och Kristdemokraterna fick 

24 mandat. Då Sverige har en riksdag på 349 mandat, innebär detta att Alliansen hade 

en majoritetsregering i koalition under mandatperioden 2006-2010 (Val 2006: röster 

i riket, 7/4 2018).  
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Valresultat i riksdagsvalet 2014, i procent (Val 2014: Slutresultat i riket, 7/4 2018). 

Tabell 3. 

 

Här ovan (tab. 3) redogörs fördelningen av röster i riksdagsvalet 2014. Riksdagsvalet 

2014 gav den rödgröna regeringen 138 mandat, då Socialdemokraterna fick 113 

mandat och Miljöpartiet 25 mandat (Valresultat 2014, 24/5 2018). Detta gav den 

rödgröna regeringen under mandatperioden 2014-2018 en minoritet i koalition. 

Utifrån detta kan likheten mellan de två valda fallen som studeras att båda 

regeringarna hade en regering i koalition i de studerade fallen.  

 

Valet att inkludera den rödgröna regeringen som innehar mandat under denna period 

görs med anledning av att det är mest relevant att genomföra en studie av politiken i 

en så nära samtid som möjligt. Socialdemokraterna, som har den största andelen 

mandat i den rödgröna regeringen under mandatperioden 2014-2018, grundades 

genom arbetarrörelsen. Därav är det mest relevant att studera samtiden, snarare än 

historiska fall, då studien rör nutiden. Valet görs också med hänvisning till den 

politiska beslutskedjans tröghet. Den här studien kommer att undersöka 

riksdagspartiernas uppfyllnad av vallöften med två infall i beslutskedjan i Sveriges 

lagstiftningsprocess. Det är en process som ofta tar flera månader från beslutskedjans 

början till slut. Likaså kommer valrörelserna påbörjas och därav kan tänkas bidra till 

en ytterligare tröghet i att initiera fler vallöften. Med anledning av främst den politiska 
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beslutskedjans tröghet kan den här studien genomföras, trots att den rödgröna 

regeringen har drygt fyra månader kvar. 

  

3.2.3 Kodschema och begreppsram och operationalisering  

 

Den här studien kommer att undersöka vallöften och dess utfall. Detta görs för de två 

valda mandatperioderna: Alliansens valmanifest 2006 och valmanifesten för 2014 års 

riksdagsval för de två rödgröna partierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Dessa 

tre valmanifest utgör den här studiens analysenheter. Operationalisering av de tre 

valmanifesten, tillika analysenheter, genomförs genom ett kodschema och 

begreppsram. Studiens variabelvärde är arbetsmarknadspolitik.  

 

3.2.3.1 Kodschema av vallöften 

 

För att underlätta genomförandet av studien kommer ett kodschema användas för att 

avgränsa de arbetsmarknadspolitiska vallöften som kommer att studeras. Då studien 

endast kommer att undersöka uppfyllnadsgrad av arbetsmarknadspolitiska vallöften 

väljs de vallöften inom området arbetsmarknadspolitik med en konkret karaktär ut. 

Detta för att underlätta operationaliseringen. Ett tydligt exempel på ett konkret 

vallöfte är: 

 

“Införa Extratjänster för långtidsarbetslösa – avskaffa Fas 3” (Socialdemokraterna 

valmanifest, 25/3 2018).   

 

I citatet ovan uttrycks en klar handling till det vallöfte Socialdemokraterna ger i sitt 

valmanifest för valet 2014. Detta underlättar vid operationalisering och införande av 

vallöftet i begreppsramen för studien. Därav kommer citat som är konkret 

formulerade, likt citatet ovan, att inkluderas i studien.  
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I citatet nedan nämns en vilja till ett vallöfte men inte en klar handling. Med anledning 

av att vallöftet saknar en klar handling problematiserar det operationaliseringen av 

vallöftet då det är för vagt uttryckt. Med anledning av detta kommer följande vallöfte, 

och citat som liknar dessa, att utelämnas vid urval av studerade vallöften i denna 

studie.  

 

“Stärk arbetsmiljöarbetet” 

(Socialdemokraternas valmanifest, 25/3 2018).   

 

3.2.3.2 Begreppsram  

 

För att underlätta operationalisering av uppfyllnadsgrad av vallöften används en 

begreppsram. Begreppsramen utgör en klassificering av uppfyllnaden av respektive 

analysenhets vallöftesuppfyllnad. Uppsatsens begreppsram som används för att 

genomföra operationaliseringen utgör ‘ingen uppfyllnad’, ‘halv uppfyllnad’ och ‘hel 

uppfyllnad’ av vallöften. Jag kommer i min studie om uppfyllnad av vallöften under 

mandatperioden 2006-2010 och 2014-2018 utgå från Elin Naurin definition av olika 

grader av uppfyllnad, eller avsaknad av sådana, på vallöften. Samt en utvecklad 

version av Naurins modell.  

 

Definitionen av vallöften kan variera mellan olika forskningar. I Naurins avhandling 

utgick hon från att det finns en skillnad mellan ‘vallöften’ och ‘möjliga vallöften’. 

Skillnaden mellan de två är formuleringen. I ett ‘vallöfte’ framträder det tydligt att 

det är något som de kommer genomföra, medan ett ‘möjligt vallöfte’ är mer löst 

formulerat. Om det däremot förekommer en redogörelse för hur det ‘möjliga vallöftet’ 

ska genomföras räknas det som ett vallöfte. Detta för att uppfyllnaden av ett vallöfte 

ska vara testbara. Vagt formulerade löften lämnar ett utrymme för forskaren att själv 

skapa kriterium för vallöften. Vissa forskare väljer att studera antingen hårda eller 

mjuka vallöften, eller båda. Att inkludera både hårda och mjuka vallöften kan vara 

viktigare vid parlamentarism där det ofta förekommer koalitioner. Detta påverkar 

formuleringen av vallöften. Anledningen är att partierna är medvetna om att de 
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troligtvis inte kommer kunna få egen majoritet och sannolikt kommer behöva ingå i 

en koalition (Naurin, 2009, s. 51-53).  

 

I Naurins studie definierar hon ‘uppfyllt vallöfte’ som att ett beslut tagits i riksdagen 

på vallöftet (Naurin, 2009, s. 80). Ett ‘delvis uppfyllt vallöfte’ definieras som ett 

vallöfte som partiet har försökt att uppfylla men vilket kan ha hindrats vid 

uppfyllandet. Exempelvis då andra partier utanför regeringsmakten kan hindra 

vallöften från att bifallas (Naurin, 2009, s. 83). De löften som klassas som ‘brutna 

vallöften’ i Naurins studie är vallöften där ingen särskild handling har tagits av det 

parti eller partier vid regeringsmakten för att uppfylla vallöftet (Naurin, 2009, 85). I 

den här studien kommer handlingen dock att begränsas till framlagda propositioner 

och riksdagsbeslut, inte övriga instanser av beslutskedjan.  

 

Ingen uppfyllnad Halv uppfyllnad Hel uppfyllnad 

Vallöftet har ej 

lyfts och ej 

påbörjats 

i beslutskedjan 

Vallöftet har 

lyfts men har 

inte bifallits i riksdagen 

Vallöftet har 

bifallits i 

riksdagen 

Modell för mätning av uppfyllnad av vallöften i den här uppsatsen. Tabell 4.   

 

För att ge en djupare insyn i uppfyllnaden av vallöften har jag också valt att dela in 

uppfyllnaden i en ännu mera ingående begreppsram än den som förekommer i 

Naurins studie. I begreppsramen delas de framlagda propositionerna in i de två 

kategorierna ‘fullständig proposition’ och ‘delvis proposition’. En ‘fullständig 

proposition’ är en proposition som är framlagd helt i anda med det givna vallöftet. En 

‘delvis proposition’ är framlagd i enlighet med det givna vallöftet. Dock har det 

ändrats i form av specificeringen av vallöftet. Exempelvis i form av omfattningen av 

ekonomisk storlek. Jag har också i den här begreppsramen kvar Naurins ‘ingen 

uppfyllnad’ för de vallöften där ingen proposition har lagts fram.  
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De framlagda propositionerna granskas sedan i riksdagsbeslutet. Där kan regeringens 

proposition ‘bifallas’, ‘delvis bifallas’ eller få ‘avslag’. Ett ‘bifall’ innebär att 

propositionen i sin helhet har bifallits. En proposition som får ‘delvis bifall’ har till 

viss del bifallits i riksdagen. Här hamnar också de propositioner som endast lagts som 

‘delvis proposition’. Propositionen kan också få ‘avslag’. Då har riksdagen röstat nej 

till propositionen.  

     

3.2.4 Metodkritik 

 

Valet att studera uppfyllnad av vallöften utifrån en teorikonsumerande, jämförande 

och kvantitativ innehållsmässig analys görs med anledning av att det är det tydligaste 

tillvägagångssätt att kartlägga och försöka förstå uppfyllnad av vallöften. Detta främst 

beroende på att uppfyllnad av vallöften grundas på faktiskt genomförande på något 

plan i den lagstiftande processen, snarare än en uppfattning om uppfyllnad av 

vallöften.   

 

Valet att göra teorikonsumerande design grundas på studiens strävan efter att försöka 

förklara och förstå måluppfyllnaden av vallöften inom arbetsmarknadspolitik under 

de två valda mandatperioderna. Fokus läggs på måluppfyllnad av 

arbetsmarknadspolitiska vallöften på de två fallen: mandatperioden 2006 till 2010 och 

2014 fram till 1 maj 2018.  Teorierna kommer därför användas som ett hjälpmedel 

för att kunna förklara det resultat som studien mynnar ut i (Essaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Wängerud, 2012, s. 41). 

 

Valet att göra en jämförande, kvantitativ innehållsanalys grundar sig i viljan att se 

frekvensen av uppfyllnaden av arbetsmarknadspolitiska vallöften under de två valda 

fallen. Dels i form av antal vallöften, men också i procent (Esaiasson, m.fl., 2012, 

s.197). Denna vilja ämnar att se den faktiska uppfyllnaden av vallöften, snarare än 

den retorik som förs mellan partierna.   
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En brist i undersökningen är att kodschemat som ämnar att underlätta urvalet av vilka 

arbetsmarknadspolitiska vallöften som väljs för att studera kommer att utesluta vissa 

arbetsmarknadspolitiska vallöften. Detta med anledning av att vissa vallöften är 

otydliga och icke konkreta till sin karaktär och därav inte går att undersöka uppfyllnad 

av.  

 

Genom att vissa vallöften uteslöts utifrån att det inte var arbetsmarknadspolitiska 

skapades ett bortfall i studien. Trots att avgränsningen var nödvändig för att 

genomföra studien skulle en större kartläggning kunna bidragit till en mer välgrundad 

slutsats än vad denna studie ger. Därav hade den här studiens reliabilitet och validitet 

kunnat vara högre då bortfallet av vissa vallöften skulle kunna påverkat resultatets 

utfall.     
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4 Resultatredovisning 

 

I den här delen redogörs resultatet av de studerade vallöftena under mandatperioderna 

2006-2010 och 2014 till och med 1 maj 2018 på frågeställningarna: 

 Vilket riksdagsparti har under sin mandatperiod införlivat störst andel (i 

procent) av sina arbetsmarknadspolitiska vallöften i form av propositioner 

och riksdagsbeslut? Och till vilken grad? 

 Vilket riksdagsparti har under sin mandatperiod införlivat störst totala antal 

(nummer) av sina arbetsmarknadspolitiska vallöften i form av propositioner 

och riksdagsbeslut? Och till vilken grad? 

 Vilken av de två studerade regeringarna har införlivat störst andel (i procent) 

och störst totala antal (nummer) av sina arbetsmarknadspolitiska vallöften i 

form av propositioner och riksdagsbeslut? Och till vilken grad?  

Först redogörs statistiken för uppfyllnad av vallöften för Alliansen under 

mandatperioden 2006-2010. Därefter redogörs statistiken för uppfyllandet av 

vallöften för den rödgröna regeringen under mandatperioden 2014 fram till 1 maj 

2018. Efter det följer en analys av resultatet i förhållande till teorier och tidigare 

forskning.  

 

4.1 Vallöftesuppfyllnad: Alliansen 2006-2010 
 

Ur Alliansens valmanifest inför valet 2006 uppfyller 27 vallöften kriteriet att vara 

konkret formulerade och inom det arbetsmarknadspolitiska området (Alliansen, 

2006). Vid granskningen av vallöften fanns 969 propositioner och skrivelser under 

mandatperioden 17/9 2006 till 19/9 2010. Bland de propositioner som lagts fram 

under mandatperioden har de som berör de studerade vallöftena inkluderats i tabellen 

nedan.  

 

Tabellen (tab. 4) nedan visar antal och andel påbörjade vallöften inom området för 

arbetsmarknadspolitik. Det totala antalet vallöften, i urval, som den här studien har 

granskat utgör 27 stycken konkret formulerade och arbetsmarknadspolitiska 
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vallöften. Bland dessa har 13 stycken, 48,1 %, vallöften påbörjats och 6 stycken under 

mandatperioden 2006-2010.  

 

 Fullständig proposition Delvis proposition Ingen uppfyllnad 

Antal 9 4 14 

Andel i procent 33,3 14,8 48,1 

Totalt antal 27 27 27 

Alliansens påbörjade vallöften, i urval, under mandatperioden 2006 till 2010 

(Alliansen 2006; riksdagen, 2018,- med egen uträkning). Tabell 5. 

 

Av de 13 stycken påbörjade har 9 propositioner, cirka 33,3 %, lagts fram som en 

fullständig proposition som helt överensstämmer med det framlagda vallöftet i 

valmanifestet. Likaså har 4 stycken, cirka 14,8 procent, av de påbörjade vallöftena 

lagts fram som en delvis proposition. Detta innebär att en justering av vallöftet har 

skett när propositionen har lagts fram. Likaså visar sammanställningen att 14 stycken, 

48,1 %, av de studerade vallöftena inte har lyfts under den studerade mandatperioden.  

 

 
Fullständigt 
bifallen 

Delvis 
bifallen Avslagen 

Antal 6 7 0 

Andel i 
procent 46,2 53,8 0 

Totalt antal 13 13 13 

Alliansens genomförda vallöften, i urval, under mandatperioden 2006 till 2010 

(Alliansen 2006; riksdagen, 2018,- med egen uträkning). Tabell 6. 

 

Alliansen lyfte 13 av de 27 studerade vallöftena under mandatperioden 2006-2010. 

Bland de 13 påbörjade vallöftena har en proposition lagts som riksdagen fattat beslut 

om enligt tabellen ovan (tab. 6). Av de 13 framlagda propositionerna har 6 stycken, 

46,2 %, blivit fullständigt bifallna, och 7 stycken, 53,8 %, blivit delvis bifallna. Inga 

av de lyfta propositionerna som gått i linje med de studerade vallöftena. De 

propositioner som endast har lyfts som delvis proposition i förhållande till vallöftet 

räknas in bland de delvis bifallna propositionerna i den här studien.  
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4.2 Vallöftesuppfyllnad: Socialdemokraterna 2014 till 1 maj 2018 
 

Ur Socialdemokraternas valmanifest inför mandatperioden 2014 till 2018 har 

arbetsmarknadspolitiska 13 vallöften lyfts ut (Socialdemokraterna, 2014). Under den 

mandatperioden 14/9 2014 fram till 1 maj 2018 fanns 920 dokument bland 

propositioner och skrivelser på riksdagens hemsida.  

 

Tabellen (tab. 7) nedan visar uppfyllnaden av arbetsmarknadspolitiska vallöften av 

Socialdemokraterna under mandatperioden 2014-2018. Det totala antalet vallöften, i 

urval, som den här studien har granskat utgör 13 stycken konkret formulerade och 

arbetsmarknadspolitiska vallöften. Bland dessa har 8 stycken, 61,5 %, vallöften 

påbörjats i form av en proposition under mandatperioden 2014-2018.   

 

 Fullständig proposition Delvis proposition Ingen uppfyllnad 

Antal 7 1 5 

Andel i procent 53,8 7,7 38,5 

Totalt antal 13 13 13 

Socialdemokraternas påbörjade vallöften, i urval, under mandatperioden 2014 till 1 

maj 2018 (Socialdemokraterna 2014; riksdagen, 2018, – med egen uträkning). Tabell 

7. 

 

Av de 13 studerade vallöftena under mandatperioden 2014-2018 har 8 stycken 

propositioner påbörjats, cirka 61,5 %. Bland de har 7 stycken, 53,8 %, lagts fram som 

en fullständig proposition som helt överensstämmer med det framlagda vallöftet. 

Likaså har 1 stycken, cirka 7,7 %, av de påbörjade vallöftena lagts fram som en delvis 

proposition. Detta innebär att en justering av vallöftet har skett vid framläggandet av 

propositionen. Likaså visar tabellen ovan (tab. 7) att 5 av de angivna vallöften inte 

har lyfts som en proposition under mandatperioden. Det utgör cirka 38,5 % av de 

totala antalet studerade vallöften.  
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 Fullständigt bifallen Delvis bifallen Avslagen 

Antal 6 1 1 

Andel i procent 75 12,5 12,5 

Totalt antal 8 8 8 

Socialdemokraternas genomförda vallöften, i urval, under mandatperioden 2014 till 

1 maj 2018 (Socialdemokraterna 2014; riksdagen, 2018,-med egen uträkning). Tabell 

8. 

 

Socialdemokraterna lyfte 9 av de 13 studerade vallöftena under mandatperioden 

2014-2018. Bland de 9 stycken påbörjade propositionerna har 6 stycken, 75 %, 

fullständigt bifallits, och 1 proposition, 12,5 %, blev delvis bifallen. Likaså har 1 

proposition, 12,5 %, fått avslag på förslaget vid beslutet om propositionen i riksdagen.  

 

4.3  Vallöftesuppfyllnad: Miljöpartiet 2014 till 1 maj 2018 
 

Ur Miljöpartiets valmanifest inför mandatperioden 2014 till 2018 har 10 stycken 

arbetsmarknadspolitiska vallöften valts ut (Miljöpartiet, 2014). Under den studerade 

mandatperioden riksdagsvalet 14/9 2014 fram till 1 maj 2018 fanns 920 dokument 

bland propositioner och skrivelser på riksdagens hemsida.  

 

Tabellen (tab. 9) nedan visar uppfyllnaden av arbetsmarknadspolitiska vallöften. Det 

totala antalet vallöften, i urval, som den här studien har granskat utgör 10 stycken 

konkret formulerade och arbetsmarknadspolitiska vallöften. Bland dessa har 4 

stycken, 40 %, vallöften påbörjats i form av en proposition under mandatperioden 

2014 till 1 maj 2018.   
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 Fullständig propositioner Delvis proposition Ingen uppfyllnad 

Antal 3 1 6 

Andel i procent 30 10 60 

Totalt antal 10 10 10 

Miljöpartiets påbörjade vallöften, i urval, under mandatperioden 2014 till 1 maj 2018 

(Miljöpartiet 2014; riksdagen, 2018,- med egen uträkning). Tabell 9. 

 

Av de 4 stycken påbörjade har 3 stycken, 30 % lagts fram som en fullständig 

proposition som helt överensstämmer med det framlagda vallöftet. Likaså har 1 

proposition, 10 %, av de påbörjade vallöftena lagts fram som en delvis proposition. 

Detta innebär att en justering av vallöftet har skett vid framläggandet av 

propositionen. Likaså visar tabellen ovan (tab. 9) att 6 stycken av de angivna vallöften 

inte har lyfts som en proposition under den studerade mandatperioden. Det utgör cirka 

60 % av de totala antalet studerade vallöften.  

 

 

Fullständigt 
bifallen 

Delvis 
bifallen Avslagen 

Antal 2 0 1 

Andel i 
procent 66,6 0 33,3 

Totalt antal 3 3 3 

Miljöpartiets genomförda vallöften, i urval, under mandatperioden 2014 till 1 maj 

2018 (Miljöpartiet 2014; riksdagen, 2018,- med egen uträkning). Tabell 10.  

 

Miljöpartiet lyfte 4 stycken av de 10 studerade vallöften under mandatperioden 2014-

2018. Av de 4 påbörjade propositionerna har 2 stycken, 20 %, blivit fullständigt 

bifallna.  Likaså har 1 stycken propositioner, cirka 10 %, fått avslag på förslaget. Den 

fjärde studerade propositionen kommer behandlas i riksdagen utanför tidsramen för 

den här studien och räknas därmed bort i tabellen av genomförda vallöften, men 

räknas in i tabellen av påbörjade vallöften.  
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4.4 Vallöftesuppfyllnad: Den rödgröna koalitionsregeringen 
 

Ur de två separata valmanifest som Socialdemokraterna och Miljöpartiet lade fram 

inför riksdagsvalet 2014 har totalt 23 av dessa varit inom området för 

arbetsmarknadspolitik och varit konkret formulerade. Under mandatperioden 14/9 

2014 fram till 1 maj 2018 fanns 920 dokument bland propositioner och betänkanden 

på riksdagens hemsida.   

 

Tabellen (tab. 11) nedan visar uppfyllnaden av arbetsmarknadspolitiska vallöften för 

den rödgröna koalitionsregeringen. Det totala antalet vallöften, i urval, för den 

rödgröna regeringen utgör i den här studien 23 stycken konkret formulerade och 

arbetsmarknadspolitiska vallöften. Bland dessa har 12 stycken, 52,2 %, vallöften 

påbörjats i form av en proposition under mandatperioden 2014 till 1 maj 2018.  

 

 Fullständig proposition Delvis proposition Ingen uppfyllnad 

Antal 10 2 11 

Andel i procent  43,5 8,7 47,8 

Totalt antal 23 23 23 

Den rödgröna koalitionens påbörjade vallöften, i urval, under mandatperioden 2014 

till 1 maj 2018 (Socialdemokraterna 2014; Miljöpartiet 2014; riksdagen, 2018,- med 

egen uträkning). Tabell 11. 

 

Av de 12 stycken påbörjade har 10 stycken, 43,5 % lagts fram som en fullständig 

proposition som helt överensstämmer med det framlagda vallöftet. Likaså har 2 

propositioner, 8,7 %, av de påbörjade vallöftena lagts fram som en delvis proposition. 

Detta innebär att en justering av vallöftet har skett vid framläggandet av 

propositionen. Likaså visar tabellen ovan (tab. 11) att 11 stycken av de angivna 

vallöften inte har lyfts som en proposition under den studerade mandatperioden. Det 

utgör cirka 47,8 % av de totala antalet studerade vallöften.  
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 Fullständigt bifallen Delvis bifallen Avslagen 

Antal 8 1 2 

Andel i procent  72,7 9,1 18,2 

Totalt antal 11 11 11 

Den rödgröna koalitionens genomförda vallöften, i urval, under mandatperioden 

2014 till 1 maj 2018 (Socialdemokraterna 2014; Miljöpartiet 2014; riksdagen, 2018,- 

med egen uträkning). Tabell 12.  

 

Den rödgröna koalitionen lyfte 12 stycken av de 23 studerade vallöften under 

mandatperioden 2014-2018. Av de 12 påbörjade propositionerna har 8 stycken, 72,7 

%, blivit fullständigt bifallna.  Likaså har 1 stycken propositioner, cirka 9,1 %, blivit 

delvis bifallen. Vidare har 2 stycken propositioner, 18,2 %, blivit avslagna i 

riksdagen. Totalt har därmed 11 av de lyfta propositionerna behandlats i riksdagen. 

Den sista studerade propositionen kommer dock behandlas i riksdagen utanför 

tidsramen för den här studien. Därmed räknas den bort i tabellen av genomförda 

vallöften, men räknas in i tabellen av påbörjade vallöften.  

 

En av de studerade vallöftena har en proposition lagts på. Propositionen kommer dock 

att behandlas i riksdagen utanför tidsramen för den här studien. Därmed räknas den 

bort i tabellen av genomförda vallöften, men räknas in i tabellen av påbörjade 

vallöften.  
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4.5 Sammanställning av de tre resultaten 
 

 

Uppfyllnad av vallöften i tre grader i antal (Alliansen 2006; Socialdemokraterna 

2014; Miljöpartiet 2014; riksdagen, 2018,- med egen uträkning). Tabell 13.  

 

Från tabellen ovan (tab 13) kan man avläsa antalet av de studerade vallöften som dels 

nått hel uppfyllnad och bifallits, halv uppfyllnad och lagts fram i riktningen av 

vallöftet och ingen uppfyllnad. Störst antal vallöften med ingen uppfyllnad har 

Alliansen, 14 stycken. Samma kategori uppnår 11 stycken hos den rödgröna 

koalitionsregeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Hos de 

enskilda partierna i den rödgröna koalitionen har 6 stycken av vallöftena hos 

Miljöpartiet och 4 stycken av vallöftena hos Socialdemokraterna inte lyfts i form av 

en proposition. Störst antal vallöften med halv uppfyllnad har Alliansen, 7 stycken. 

Samma kategori uppnår 4 stycken hos den rödgröna koalitionsregeringen. Sett till 

Socialdemokraterna har de uppnått halv uppfyllnad på 2 stycken av sina vallöften. 

Likaså har Miljöpartiet uppnått halv uppfyllnad på 2 stycken vallöften.  Störst antal 

vallöften med hel uppfyllnad har den rödgröna koalitionsregeringen med 8 stycken 

vallöften. Samma kategori uppnår 6 stycken hos Alliansen, 6 stycken hos 

Socialdemokraterna och 2 stycken hos Miljöpartiet.  
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Uppfyllnad av vallöften i tre grader i andel i procent (Alliansen 2006; 

Socialdemokraterna 2014; Miljöpartiet 2014; riksdagen, 2018,- med egen 

uträkning). Tabell 14.  

 

Från tabellen ovan (tab. 14) kan man avläsa andelen av de studerade vallöften som 

dels nått hel uppfyllnad och bifallits, halv uppfyllnad och lagts fram i riktningen av 

vallöftet och ingen uppfyllnad.  

 

Utifrån tabellen (tab. 14) kan vi utläsa att Miljöpartiet är störst andel vallöften som 

inte har lyfts som en proposition, 60 %. Samma kategori uppnår 51,9 % hos Alliansen 

och 47,8 % hos den rödgröna koalitionsregeringen. Socialdemokraterna har minst 

andel vallöften som inte har påbörjats. De har inte lyft en proposition på 30,8 % av 

de studerade vallöftena. Störst andel vallöften som är halvt uppfyllda har Alliansen, 

25,9 %. Samma kategori uppnår 17,4 % hos den rödgröna koalitionsregeringen. 

Miljöpartiet hade halv uppfyllnad på 20 % av sina vallöften och Socialdemokraterna 

hade 15,4 % vallöften med halv uppfyllnad. Störst andel vallöften som är helt 

uppfyllda har Socialdemokraterna, 53,8 %. Samma kategori uppnår 34,8 % hos den 

rödgröna koalitionsregeringen, 22,2 % hos Alliansen och 20 % hos Miljöpartiet.   
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Sammanfattningsvis visar statistiken ovan att bland de tre studerade fallen - Alliansen 

2006-2010, Socialdemokraterna 2014 till 1 maj 2018, Miljöpartiet 2014 till 1 maj 

2018, den rödgröna koalitionsregeringen 2014 till 1 maj 2018 - en viss variation i 

antal och andel framlagda, uppfyllda vallöften samt de vallöften som inte har lyfts i 

form av en proposition. Sett till antalet vallöften har den rödgröna 

koalitionsregeringen uppfyllt störst antal vallöften. Dock har Alliansen störst antal 

vallöften som uppfyller halv uppfyllnad men de har samtidigt störst antal vallöften 

som de inte har påbörjat i form av en proposition. Sett till andelen vallöften är 

Socialdemokraterna det parti som uppfyllt högst andel vallöften genom att de bifallits 

i riksdagen. Alliansen har fått störst andel vallöften med halv uppfyllnad, följt av 

Miljöpartiet. Sett till de vallöften som inte lyfts i form av en proposition har 

Miljöpartiet högst andel vallöften som hamnar i kategorin ingen uppfyllnad, följt av 

Alliansen.  

 

4.6 Analys 
 

Studien visar att det finns en viss skillnad i resultatet beroende på om man ser till 

antalet eller andelen påbörjade, uppfyllda och icke påbörjade vallöften. Sett till den 

tidigare forskningen på området kan vi föra en analys kring skillnaden mellan antal 

och andelen av vallöften.  

 

I fallen Socialdemokraterna och Miljöpartiet har de lagt varsitt valmanifest. I de två 

fallen kan man, som Naurin påpekade, anta att de två partiernas framställning av 

vallöften påverkas i den mån att de uttrycks i en mjukare form för att underlätta en 

eventuell koalitionsregering efter valet. I fallet Alliansen lades ett gemensamt 

valmanifest fram inför valet. Därav kan antas att ett större antal av de uttryckta 

vallöftena kan uttryckas i en hårdare form. Genom att den här studien tillämpar 

principen om konkret formulerade vallöften kan antalet studerade vallöften ha 

påverkats. Med anledning av de tre fallens olika utgångspunkt inför valet kan ett 

större antal vallöften finnas i Alliansens valmanifest, jämfört med 

Socialdemokraternas och Miljöpartiets. Dock uppgår antalet vallöften för den 
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rödgröna regeringen, vilket består av en sammanslagning av Socialdemokraternas och 

Miljöpartiets separata valmanifest, till att vara ungefärligen lika många som 

Alliansen, sett till antalet.  

 

Om man ser till andelen vallöften som uppfyllts under mandatperioden kan man 

resonera att jämförande mellan olika fall och grader av uppfyllnad av vallöften blir 

mer rättvist, jämfört med studier kring antalet vallöften. Genom att statistiken för 

andelen av vallöften och grad av uppfyllnad blir tydligare och enklare att jämföra. 

Dock kan uppfyllnaden påverkas av andra faktorer som inte syns i undersökningen 

och som kan variera mellan de två studerade mandatperioderna. Dels kan det 

ekonomiska läget i omvärlden påverka, men även fördelningen av ministerposter 

utifrån partitillhörighet, likt Naurin betonade.  

 

Likaså lade Alliansen ett gemensamt valmanifest där partierna på förhand hade fört 

en dialog kring vad som ska inkluderas och hur det ska framställas i valmanifestet. 

Därav kan Naurins påpekande av partitillhörigheten på ministerposter ses som mindre 

relevant i fallet Alliansen under mandatperioden 2006-2010 trots de olika politiska 

ideologierna. Under mandatperioden 2014-2018 förekommer dock en rödgrön 

koalitionsregering där de två partierna lade varsitt valmanifest och sedan ingick i en 

koalition. I det fallet kan valet av minister till ministerposten antas påverka utfallet av 

uppfyllnad av vallöften i högre grad än fallet Alliansen. Under mandatperioden 2014-

2018 är ministern för arbetsmarknadsdepartementet socialdemokrat. Det är 

departementet där en stor del av de studerade vallöftena går igenom. Genom 

ministerns partitillhörighet kan utfallet av uppfyllda vallöften vara till 

Socialdemokraternas fördel. I linje med resonemanget ovan visar resultatet från den 

här studien att störst andel vallöften har blivit uppfyllda av Socialdemokraterna, och 

minst andel vallöften har blivit uppfyllda av Miljöpartiet, under deras tid i en 

koalition.   
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4.6.1 Rational choice theory 

 

Rational choice theory betonar att politiker är nyttomaximerade och eftersträvar att 

maximera antalet röster och därigenom antalet mandat. Människan är också en 

rationell varelse som handlar strategiskt för att gynna sitt egenintresse. Utifrån de 

betonade karaktäristiska dragen hos en människa, tillika politiker, kan man analysera 

den här studiens resultat genom rational choice theory.  

 

Utifrån rational choice theorys betoning på att politiker är nyttomaximerade och 

eftersträvar maximering av antalet röster röster kan man anta att de olika politiska 

partiernas agerande grundas i det tänket.  I de fyra studerade fallen kan man se att 

Alliansens valmanifest innehåller störst antal vallöften inom arbetsmarknadspolitik 

jämfört med den rödgröna koalitionsregeringen, samt Socialdemokraternas och 

Miljöpartiets separata valmanifest. Utifrån det kan man anta att samtliga partier i 

Alliansen ville belysa sin åsikt och ideologi på området även om det lade fram ett 

gemensamt valmanifest inför valet 2006. Genom det kan partierna, likt rational choice 

theory anser, belysa sin politik och därigenom maximera antalet röster i 

nästkommande val. Därav är det tänkbart att partierna håller kvar vid vissa av sina 

åsikter och ideologiska skillnader trots att ett gemensamt valmanifest läggs fram för 

att behålla partiets egna väljare och attrahera så många röster som möjligt. När det 

gemensamma valmanifestet skrevs kan man förutsätta att antalet vallöften som lyfts 

ökar i antal, genom att det är fler åsikter som ska belysas. Utifrån det är det tänkbart 

att de studerade vallöftena hos Alliansen utgör ett större antal jämfört med 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet.  

 

Rational choice theory betonar också att människan är en rationell varelse som 

handlar strategiskt. Detta belyses särskilt inom inriktningen game theory. Genom att 

försöka förstå politikernas agerande utifrån rational choice theorys antagande om ett 

strategiskt agerande kan vi skapa en större förståelse för den studerade situationen. 

Exempelvis kan Alliansens gemensamt lagda valmanifest ses som en politisk strategi. 

De fyra partierna gick samman och bildade ett gemensamt valmanifest utifrån tanken 
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att det skulle gynna dem och maximera sannolikheten att de skulle bilda regering 

under den följande mandatperioden. Ett gemensamt valmanifest skulle utifrån rational 

choice theory alltså grundas på ett rationellt, strategiskt handlande som gynnar det 

egna intresset att bli omvald av folket. Genom att gå samman och bilda ett gemensamt 

valmanifest försökte de fyra partierna locka fler väljare för att maximera 

sannolikheten att få tillräckligt många mandat för att bilda regering. Exempelvis kan 

de locka väljare från de egna partiet till att stödrösta på mindre partier i den 

förutbestämda koalitionen och att väljaren fortsatt kunde vara trygg att en stödröst till 

ett annat parti än det som de vanligtvis röstar på inte skulle ändra den politiska 

inriktningen märkvärt. I den andra studerade mandatperioden har dock två separata 

vallöften lagts. Eventuellt är det likaså en del av det strategiska spelet som politikerna 

för. Utifrån rational choice theory skulle man kunna anta att Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet såg större sannolikhet i att få större antal röster och därigenom mandat 

om de lade separata valmanifest.  

 

Likaså kan man utifrån rational choice theorys betoning på att människan är strategisk 

och drivs av egennytta kan man anta att politikerna försöker genomföra så mycket 

som möjligt som kan gynna dem inför nästa val. För att maximera genomförandet kan 

ett vallöfte som ges inför ett val justeras under mandatperioden. Genom att justera 

och anpassa utformningen av ett vallöfte kan politikerna öka sannolikheten att 

propositionen kommer att bifallas i riksdagen. Dock kan anpassningen av vallöftet för 

att få det bifallet i riksdagen vara till en nackdel sett till nästkommande val. Likt 

Thomsons studie visade uppfattar störst andel av medborgarna ett fullt uppfyllt 

vallöfte som just uppfyllt. Samtidigt uppfattas ett delvis uppfyllt vallöfte av en 

majoritet av medborgarna som att vallöftet inte är uppfyllt. Därav kan det vara mer 

strategiskt av partierna att inte anpassa vallöftena för att på sikt gynna sitt eget parti. 

Dock skulle det minska det totala antalet vallöften som lyfts från samtliga partier och 

skulle kunna öka trögheten i det politiska systemet.   

 

Med Alliansens gemensamt framlagda valmanifest hade det varit tänkbart att 

Alliansen skulle uppnå högst antal och andel uppfyllnad av vallöften. Dels genom att 

vallöftena redan innan bildandet av koalitionsregering genomgått diskussion. Dels 
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genom att de bildade en majoritetsregering i koalition. Utifrån sett kan möjligheten 

för Alliansen att uppfylla vallöftena under den studerade mandatperioden ses som 

goda. Trots det visar den här studien att högst antal och andel av hel uppfyllnad av de 

studerade vallöftena finns hos Socialdemokraterna, inte Alliansen.   

 

Sett till de vallöftena som uppfyllt halv uppfyllnad har Alliansen uppnått högst andel, 

25,9 %, under mandatperioden 2006-2010. Socialdemokraterna hade 15,4 % vallöften 

med halv uppfyllnad bland de studerade vallöftena under mandatperioden 2014 till 1 

maj 2018. Det är en skillnad på 10,5 procentenheter. Dock har Socialdemokraterna 

en högre andel på de vallöften som uppnått hel uppfyllnad, vilka drar ner värdet för 

dem i tabellen halv uppfyllnad. Sett till det totalt påbörjade antalet vallöften har 

Socialdemokraterna också påbörjat störst andel vallöften, följt av den rödgröna 

koalitionsregeringen. 

 

Skillnaderna i uppfyllnad av vallöften inom det studerade området bör dock ses i ett 

större perspektiv för att rättvist jämföras.  

 

Thomson fastslog i sin studie att regeringar oftast åtminstone delvis uppfyller mellan 

50 % och 80 % av sina vallöften. Jämfört med Thomsons studie har dock endast två 

av de fyra studerade fallen hamnat inom den generella uppfyllnaden. Nämligen 

Socialdemokraterna med 69,2 % och den rödgröna koalitionsregeringen med 52,2 %. 

Miljöpartiet och Alliansen hamnar under den generella uppfyllnaden med värden på 

40 % respektive 48,1 %. Skillnaderna i uppfyllnad mellan Thomsons studie och den 

här studien bör dock ses i ett större perspektiv. Främst då han studerat samtliga 

vallöften och den här studien endast har tagit en del av vallöftena i beaktning. Men 

även att i de fallen som studeras i den här studien består av koalitionsregeringar. 

Enligt tidigare forskning har koalitionsregeringar en generellt lägre 

vallöftesuppfyllnad jämfört med enpartiregeringar.  

 

Det politiska agerandet inom olika områden kan genom urvalet av studerade vallöften 

också påverka resultatet. Politiker är enligt rational choice theory röstmaximerade och 

kommer därigenom anpassa sitt agerade för att maximera antalet röster vid 
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nästkommande val. Utifrån det kan andra vallöften och andra politiska områden 

prioriteras framför de studerade vallöftena och områdets arbetsmarknadspolitik som 

den här studien har granskat. Genom att prioritera andra områden hoppas partiet 

kommer att gynna dem mer i form av ökat antal röster vid nästkommande val. Det 

kan antas vara en del av det strategiska spelet som förs inom politiken för att 

maximera röster och därigenom antalet mandat.  

 

Utifrån rational choice theory och studiens empiri kan man sammanfatta att 

Socialdemokraterna, följt av den rödgröna koalitionsregeringen, har lagt störst vikt 

vid sina vallöften inom det arbetsmarknadspolitiska området jämfört med Alliansen 

och Miljöpartiet sett till framlagda propositioner på vallöftena. Socialdemokraterna 

är det parti som har störst andel vallöften med hel uppfyllnad i jämförelse med 

Alliansen och Miljöpartiet. De har sedan 1912 identifierat sig som ett arbetarparti som 

värnar om arbetarnas intressen. De har också haft regeringsmakten vid flera tillfällen 

sedan dess. Utifrån det kan det antas vara rationellt och strategiskt av 

Socialdemokraterna att hålla kvar vid framställandet av partiet som ett arbetarparti 

för att maximera antalet väljare och därigenom mandat, då det har gynnat dem tidigare 

i historien.  Dock har Alliansen störst antal vallöften med halv uppfyllnad av de 

studerade antalet vallöften, men inte fullföljt. Likt tidigare nämnt kan det högre 

antalet totala vallöften förklaras med det gemensamt framlagda valmanifestet. Det 

borde dock logiskt sett ha bidragit till en högre full uppfyllnad av vallöften. Utifrån 

resultatet kan man fastslå att den rödgröna koalitionsregeringen har uppfyllt störst 

antal vallöften till full grad. Sett till andelen har störst andel vallöften nått full 

uppfyllnad hos Socialdemokraterna. Utifrån det kan man anta att Socialdemokraterna 

troligtvis agerar mer aktivt på arbetsmarknadspolitiken genom att de antar att det 

kommer gynna antalet röster från folket.  

 

4.6.2 Mandatmodellen  

 

Mandatmodellen anser att det finns ett politiskt spel där medborgarna i ett land väljer 

det politiska parti vars valmanifest stämmer bäst överens med väljarens egen åsikt. 
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Utifrån valresultatet har folkviljan uttryckts och ger de politiska partierna mandat att 

införliva de policyförslag som de gick till val på.  

 

Enligt mandatmodellen utgår valen från att medborgarna, tillika väljarna, röstar på 

det parti som ligger närmast sin egen åsikt. Valresultatet ska, enligt mandatmodellen, 

ge uttryck för folkviljan i landet och därigenom ge politikerna möjlighet att agera på 

det valmanifest som fick dem valda.  

 

Sett till mandatmodellens syn på att valresultatet ska ge politikerna mandat att 

införliva sina valmanifest kan ses som problematiskt, exempelvis i riksdagsvalet 

2006. Det parti som fick störst antal röster blev inte det partiet som fick 

regeringsmakten i Sverige. Socialdemokraterna fick 34,99 % av rösterna i 

riksdagsvalet följt av Moderaterna med 26,23 %. Moderaterna bildade tillsammans 

med tre andra partier regering som inför valet lagt fram ett gemensamt valmanifest.  

Utifrån det kan man diskutera kring hur folkviljan faktiskt styr vilken politisk riktning 

som ett land får under en given mandatperiod i och med förekomsten av 

koalitionsregeringar. Partierna som bildar en koalition förespråkar inte en gemensam 

ideologisk riktning men har gått samman för att öka chansen att bilda regering och 

föra den gemensamt lagda politiska riktningen. Genom deras gemensamt lagda 

valmanifest borde förutsättningarna att införliva vallöftena vara större än om de lagt 

separata valmanifest. Det kan därav diskuteras hur mandatmodellens åsikt gällande 

den raka linjen mellan politiker och väljare i ett politiskt system där 

koalitionsregeringar är vanliga normativt borde fungera. Samt att föra en diskussion 

hur vad som är den faktiska folkviljan. Sett till det här fallet lades ett gemensamt 

valmanifest trots att det var fyra partier bakom valmanifestet.  

 

Likaså anser mandatmodellen att politiker ska bistå och hålla fast vid de vallöften de 

gett inför ett val. Genom att hålla fast vid sina vallöften anser mandatmodellen att 

sannolikheten att bli omvald ökar. Trots det skulle en politik där alla partier håller fast 

vid alla sina vallöften skapa en situation där politiken står handfallen i det fall 

förhandlingar över partigränserna inte förs. I ett sådant fall anser jag att det behövs 

kompromisser till en viss grad för att politiken ska fungera. 
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Kompromisserna kan dock missgynna partier som ingår i en koalition men har mindre 

mandat än övriga partier i koalitionen. Likt Thomsons studie visar också på att 

kompromisser och justerande av sina vallöften inte gör att medborgarna uppfattar 

vallöftet som uppfyllt. Under de studerade mandatperioderna hade Miljöpartiet störst 

andel vallöften som de inte påbörjat under mandatperioden i form av en proposition. 

De ingår i den rödgröna regeringen för mandatperioden 2014-2018 och fick 6,88 % 

av rösterna i riksdagsvalet 2014, jämfört med 31,01 % för Socialdemokraterna. Därav 

kan man utifrån mandatmodellen anse att trots att Miljöpartiet ingick i en regering har 

de inte nödvändigtvis den faktiska makten att genomföra de vallöften de lyft i sitt 

valmanifest.  

 

Utifrån mandatmodellen och empirin kan man sammanfatta att mandatmodellens syn 

på folkviljan och dess förverkligande genom antalet mandat som tilldelas ett parti kan 

behöva uppdateras utifrån de två studerade fallen. Likaså kan man fastslå att 

Miljöpartiet är det parti som har påbörjat minst andel av sina vallöften jämfört med 

Socialdemokraterna och Alliansen. En anledning till det kan dock vara att Miljöpartiet 

hade färre mandat än Socialdemokraterna i koalitionsregeringen. Samt att två separata 

valmanifest lades fram.   
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5 Slutsatser 

 

Avslutningsvis kan den här studien fastslå att det finns en spridning hos de fyra 

studerade fallen - Alliansen 2006-2010, Socialdemokraterna 2014 till 1 maj 2018 och 

Miljöpartiet 2014 till 1 maj 2018, samt den rödgröna koalitionsregeringen 2014 till 1 

maj 2018 – sett till framlagda propositioner. Det parti som har nått hel uppfyllnad på 

störst antal av de studerade vallöftena är den rödgröna koalitionsregeringen. 

Socialdemokraterna har uppnått högst andel på helt uppfyllda vallöften i den här 

studien. Alliansen har flest vallöften som har blivit halvt uppfyllda. De har också 

störst antal vallöften som inte blivit påbörjade under mandatperioden. Samtidigt har 

Miljöpartiet störst andel vallöften som inte blivit påbörjat i form av en proposition 

under mandatperioden.  

 

I likhet med rational choice theory kan resultatet av uppfyllnaden av vallöften ses som 

en del av det strategiska politiska spelet och politikernas eftersträvan att bli omvalda. 

Politiker agerar under mandatperioden på det sätt som de tror kommer gynna dem 

inför nästkommande val. De agerar därigenom på de vallöften där de tror sig vinna 

flest röster på och därigenom mer mandat.  

 

Sett till området för arbetsmarknadspolitik kan man se att Alliansen är det parti som 

under de fyra studerade fallen har lagt störst vikt vid att påbörja vallöften, sett till 

antal. Dock har Socialdemokraterna påbörjat störst andel vallöften. Likaså har 

Socialdemokraterna fått störst andel av de studerade vallöftena bifallna i riksdagen. 

Man kan därav dra slutsatsen att partiet, som sedan 1912 har ansett sig värna om 

arbetsmarknadspolitik, än idag värnar om arbetsmarknadspolitiken.  

 

För vidare studier på ämnet vallöften och dess uppfyllnad hade en studie som mer 

ingående undersöker ekonomins påverkan på uppfyllnad av vallöften i Sverige kunna 

göras. Studien skulle kunna göras i form av en förklarande studie som undersöker hur 

den ekonomiska konjunkturens variation påverkar uppfyllnaden av vallöften, sett till 

exempelvis den ekonomiska regressionen under 2008-2009 och dagsläget. Fortsatta 
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studier på området skulle också kunna göras i form av en utvärderingsstudie av 

tillämpningen av offentlighetsprincipen på olika förvaltningsnivåer i Sverige. Likaså 

skulle en teoriutvecklande studie kunna göras på mandatmodellen där vidare 

forskning kring hur man ska tolka folkviljan i ett parlamentariskt system där 

koalitionsregeringar är förekommande.  
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Bilaga 1 
 

 

Mandat- 
period Parti Vallöfte 

Fullständig 
proposition 

Delvis 
proposition 

Fullständigt 
bifallen 

Delvis 
bifallen Avslag 

Propositions-
nummer 

2006-
2010 Alliansen Återupprätta arbetslinjen Ja - Ja - - 2006/07:15 

2006-
2010 Alliansen 

Öppna arbetsförmedlar-
uppdraget till fler aktörer Ja - Ja - - 2009/10:146 

2006-
2010 Alliansen 

Avbyråkratisera EU:s 
strukturfond - - - - - - 

2006-
2010 Alliansen 

Införliva 
inkomstskattereform Ja - Ja - - 2008/09:39 

2006-
2010 Alliansen 

Införliva 
jobbskatteavdrag Ja - - Ja - 2007/08:22 

2006-
2010 Alliansen 

Vidga möjligheten till 
visstidsanställning Ja - Ja - - 2006/07:111 

2006-
2010 Alliansen Införa nystartsjobb Ja - Ja - - 2006/07:1 

2006-
2010 Alliansen 

Avskaffa 
arbetsgivaravgift på 
tjänstesektorn - Ja - Ja - 2006/07:1 

2006-
2010 Alliansen 

Införa skattereduktion 
på hushållsnära tjänster Ja - Ja - - 2007/08:13 

2006-
2010 Alliansen 

Reformera beskattning 
av fåmansbolag - Ja - Ja - 2006/07:1 

2006-
2010 Alliansen 

Avskaffa 
förmögenhetsskatt Ja - - Ja - 2007/08:13 

2006-
2010 Alliansen 

Införa uppskjuten 
reavinst - - - - - - 

2006-
2010 Alliansen 

Införa uppskjuten 
riskkapitalavdrag - - - - - - 

2006-
2010 Alliansen 

Avskaffa arbetsgivarens 
sjuklöneansvar efter 
vecka 2 - - - - - - 

2006-
2010 Alliansen 

Införa statligt 
kreditagarantisystem för 
små och medelstora 
företag - - - - - - 

2006-
2010 Alliansen 

Avskaffa F-skattesedel 
hos flera 
uppdragsgivare - - - - - - 

2006-
2010 Alliansen Avskaffa värnskatt Ja - - Ja - 2006/07:1 
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2006-
2010 Alliansen 

Halvera 
arbetsgivaravgift vid 
anställande av unga - Ja - Ja - 2007/08:1 

2006-
2010 Alliansen 

Personlig coach till unga 
arbetssökande - - - - - - 

2006-
2010 Alliansen 50 dagars jobbgaranti - Ja - Ja - 2006/07:118 

2006-
2010 Alliansen 

Införa praktikpeng på 
gymnasium - - - - - - 

2006-
2010 Alliansen 

Införa etableringskonto 
för kvinnors företagande - - - - - - 

2006-
2010 Alliansen 

Införa mikrolån för 
kvinnors företagande - - - - - - 

2006-
2010 Alliansen 

Införa 
etableringsstipendium 
för kvinnors företagande - - - - - - 

2006-
2010 Alliansen 

Införa 
lärlingsintroduktion för 
nyanlända - - - - - - 

2006-
2010 Alliansen 

Införa gemensam 
ombudsmanna-
organisation - - - - - - 

2006-
2010 Alliansen 

Initiera anonymt 
anställningsförfarande i 
offentlig sektor - - - - - - 

         

Mandat- 
period Parti Vallöfte 

Fullständig 
proposition 

Delvis 
proposition 

Fullständigt 
bifallen 

Delvis 
bifallen Avslag 

Propositions-
nummer 

2014-
2018 

Miljö-
partiet 

Upprätta startcentraler 
för ungas väg till 
arbetsmarknaden - - - - - - 

2014-
2018 

Miljö-
partiet 

Sänka 
arbetsgivaravgiften - - - - - - 

2014-
2018 

Miljö-
partiet 

Bygga ut Komvux för att 
möjliggöra 
kompetensutveckling Ja - Ja - - 2016/17:5 

2014-
2018 

Miljö-
partiet Införa möjlighet till friår - - - - - - 

2014-
2018 

Miljö-
partiet Utvidga ROT-avdraget - - - - - - 

2014-
2018 

Miljö-
partiet 

Ge alla i 
gymnasieåldern 
möjlighet till 
sommarjobb - Ja X X X 2017/18:100 
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2014-
2018 

Miljö-
partiet Avskaffa fas 3 Ja - Ja - - 

2015/16:1 
utg.14 

2014-
2018 

Miljö-
partiet 

Höja golvet och taket i 
A-kassan Ja - - - Ja 2014/15:1 

2014-
2018 

Miljö-
partiet 

Allomfattande sjuk- och 
arbetslöshetsföräkring - - - - - - 

2014-
2018 

Miljö-
partiet 

Minska 
normalarbetstiden till 35 
timmar i veckan - - - - - - 

         

Mandat-
period Parti Vallöfte 

Fullständig 
proposition 

Delvis 
proposition 

Fullständigt 
bifallen 

Delvis 
bifallen Avslag 

Propositions
nummer 

2014-
2018 

Social-
demo-
kraterna 

Grunda ett nationellt 
innovationsråd - - - - -  

2014-
2018 

Social-
demo-
kraterna Avskaffa fas 3 Ja - Ja - - 

2015/16:1 
utg.14 

2014-
2018 

Social-
demo-
kraterna Införa extratjänster Ja - Ja - . 2014/15:100 

2014-
2018 

Social-
demo-
kraterna 

Införa 90-dagars 
sysselsättningsgaranti 
för unga - - - - - - 

2014-
2018 

Social-
demo-
kraterna 

Införa ett moment där 
kontakt med 
arbetsgivare ges i varje 
universitetsprogram - - - - - - 

2014-
2018 

Social-
demo-
kraterna Införa heltid som norm - - - - - - 

2014-
2018 

Social-
demo-
kraterna 

Återupprätta LAS:s 
tillsvidareanställning Ja - Ja - - 2015/16:62 

2014-
2018 

Social-
demo-
kraterna Höja taket på A-kassan Ja - - - Ja 2014/15:1 

2014-
2018 

Social-
demo-
kraterna 

Skapa 32000 
traineejobb inom 
välfärden för unga - Ja - Ja - 2014/15:100 

2014-
2018 

Social-
demo-
kraterna 

Öka antalet 
utbildningsplatser inom 
bristyrken inom vård& 
omsorg Ja - Ja - - 

BP16 
(BP17,BP18) 
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2014-
2018 

Social-
demo-
kraterna 

Höja taket i 
sjukpenningen till 8 
prisbasbelopp Ja - Ja - - BP18 

2014-
2018 

Social-
demo-
kraterna 

Avskaffa bortre gräns 
för sjukpenningen Ja - Ja - - BP16 

2014-
2018 

Social-
demo-
kraterna 

Göra sjukersättningen 
till 80% av lönen för hela 
sjukdomsförloppet - - - - - - 

 

 

 


