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Abstract 

  
This thesis aims at studying the development of the party cohesion in the Swedish national 

parliament, riksdagen, after the introduction of preference voting in the election of 1998. The 

party cohesion has been measured during parliamentary sessions before and after the reform. 

The result of the cohesion during each of the sessions has then been compared towards each 

other. The cohesion was measured between the members of parliament viewed as a whole, 

and within the party groups during the different sessions.   

 

The research method being used has been a quantified statistical voting analysis, making the 

comparisons of party cohesion during the different parliamentary sessions as easy as possible. 

The main findings show an increment of the cohesion after 1998, both among the 

parliamentary members as a whole, and within the political parties. The result rejected the 

originally stated hypothesis, saying the party cohesion would decrease after the 

implementation of preference voting to the Swedish parliament.  

 

Keywords: Partisammanhållning, Personvalsreform, Riksdagen, Votering         
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1. Inledning 

Den moderna demokratin och dess politiska system symboliseras och bygger på medborgares 

möjligheter att kunna välja bland olika partier vid allmänna val. Den grundläggande 

funktionen som politiska partier innehar i Sverige, beskrivs i 1963 års författningsutredning 

där ”den moderna folkstyrelsen är en folkstyrelse genom partier. En folkstyrelse utan 

konkurrerande partier kan vi idag icke föreställa oss”.1 Även den idag gällande 

regeringsform som dikterar hur Sverige styrs, betonar vikten av de politiska partiernas roller 

som aktörer inom politiken, dock med en skillnad från föregående citat: ”Riksdagen utses 

genom fria, hemliga och direkta val. Vid sådant val sker röstning på parti med möjlighet för 

väljaren att avge särskild personröst.”2 

 

Fram till 1998 hade Sverige ett valsystem som av forskare ansågs vara ett av de mest 

particentrerade i världen.3 Besluten om vilka personer som skulle företräda folket i riksdagen 

avgjordes internt inom partierna.4 När regeringsformen skrevs om och personval tillämpades 

för första gången vid 1998 års riksdagsval5, skapades ett alternativ för väljarna att avlägga 

frivilliga personröster på enskilda kandidater från ett parti. Personvalsreformen tillkom efter 

kompromisser mellan förespråkarna från den borgerliga sidan och de mer skeptiska från den 

socialistiska sidan. För att tillmötesgå de skilda åsikterna inom partierna blev följden den att 

procentspärren som varje enskild ledamot behövde uppnå för att bli invald i riksdagen genom 

personval, sattes till den internationellt sett höga åtta procent.6   

 

Skiljaktigheter i personvalsfrågan har sin grund i synen på lojalitet och sammanhållning till 

respektive parti, men också om en förtroendevald ledamot anses representera sin egen åsikt 

alternativt partiets åsikt. Överlag har de svenska riksdagsledamöterna uppfattats som 

företrädare för sina respektive partier där den representativa församlingen återspeglat 

fördelningen av partisympatier i väljarkåren. Genom att företräda sitt respektive partigrupp 

framför sin egen åsikt, har riksdagsledamöterna varit garanter för stabila åskådningsskillnader 

och intressekonglomerande bland väljarna.  

 
                                                 
1 SOU 1963:17, s. 45 
2 RF 3 kap, § 1 
3 Karvonen et al 2000, s. 15 
4 Petersson 1999, s. 101 
5 Dock genomfördes personvalsförsök i sju kommuner under 1994 års kommunfullmäktigeval. Personval 

tillämpades också i hela landet vid Europaparlamentsvalet 1995.  
6 Petersson 1999, s. 106 



 5 

Utifrån den överlag starka partisammanhållningen inom partigrupperna, har betydelsen av 

vem som suttit som ledamot i riksdagen, varit av mindre betydelse. Partierna har istället 

utgjort representationen för väljarna, medan de valda representanterna företrätt partiernas 

åsikter.7  

 

Personvalsreformen kan dock utgöra en lojalitetskonflikt för riksdagsledamöter där de kan 

välja att antingen företräda sig själva eller partiet de representerar i riksdagskammaren. 

Frågan om att följa partilinjen till vilket pris som helst, eller att följa sitt hjärta i frågor där den 

enskildes åsikt står i konflikt med partiets, aktualiseras när personval blir en 

påverkansmöjlighet för väljarna.  

 

När individuella riksdagsledamöter väljer att rösta efter hjärtat och inte partilinjen, minskar 

partisammanhållningen i riksdagspartierna.8 Sammanhållningen är central för väljarkåren då 

en minskning av denna, leder till ett minskat ansvarsutkrävande av partierna vid de allmänna 

valen då kollektivet har försvagats.9 Viktig är också sammanhållningen för de politiska 

partierna för att genom den maximera inflytandet på den parlamentariska arenan där 

partiinterna splittringar kan reducera inflytandet och makten i riksdagens kammare.10 När den 

interna sammanhållningen står i fokus hos partierna som kollektiv, riskerar enskilda 

ledamöter att hamna i konflikt med majoritetsintresset vid voteringar. En kamp mellan 

partiernas och de individuella aktörernas agerande kan då uppstå och partisammanhållningen 

med detta äventyras.  

 

Personvalsreformens introducerande i det svenska valsystemet, kan anses vara ett incitament 

för enskilda ledamöter att i högre utsträckning än före förändringen, välja att avvika från 

partilinjen och därmed minska partisammanhållningen.11 Frågan är dock om 

sammanhållningen i den svenska riksdagen faktiskt har försvagats sedan personvalsreformen 

introducerades eller om det är påståenden utan substantiell förankring.  

                                                 
7 Karvonen et al 2001, s. 24 
8 Davidsson 2007, s. 52 
9 Sjöblom 1968, s. 211 
10 Ibid, s. 185  
11 Katz 1980 s.54; SOU 2007:68, s. 105 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
Under följande avsnitt kommer ett utvecklande av inledningens resonemang att föras. 

Resonemanget utgår från en eventuell minskning av partisammanhållningen efter 

personvalsreformens införande. Baserat på den förda diskussionen kommer en hypotes att 

formuleras, som sedan ligger till grund för den empiriska undersökningen.  

  

2.1.1 Individualiseringen 
Forskning och utvecklade teorier hävdar att samhället i allt större utsträckning 

individualiseras. Med ”individualisering” åsyftas i sammanhanget en process där individens 

oberoende och självständighet blir allt viktigare på bekostnad av tidigare så viktiga kollektiva 

aktörer. De senare kan exempelvis karaktäriseras av kyrka, stat eller av, för den här 

undersökningens intresse, politiska partier.12 Individualiseringsprocessen tar sig uttryck i en 

försvagad identitet och tilltro till en specifik grupp, vilket reflekteras i en minskad 

klassröstning och en försvagad partiidentifikation.13 Det kan sägas ha skett en erodering av de 

politiska skiljelinjerna i Sverige – en så kallad dealignment, där de nu eroderade skiljelinjerna 

tidigare skapade bland annat en stark klassröstning. Dealignment innebär att banden mellan 

individerna (väljarna) och kollektivet (partierna) har försvagats som en konsekvens av 

individualiseringen.14 Istället har en realignment skett där nya skiljelinjer i samhället har 

skapats och stärkts mellan individ och kollektiv, vilket återspeglas av väljarnas alltmer 

växande tendens att välja parti baserat på sakfrågor.15 Fokuseringen på viktiga sakfrågor 

innebär ett ökat tryck på partierna att på nya sätt mobilisera specifika grupper för att 

maximera valresultatet. 16 Utvecklingen understödjer benägenheten för väljare att 

personkryssa för en specifik kandidat som representerar och argumenterar för en sakfråga, 

som är av vikt för just den specifika väljaren. Den värdeförskjutning beskriven ovan har sin 

bakgrund i Ronald Ingleharts teori om den så kallade tysta revolutionen, även kallad 

moderniseringsteorin. Ingleharts ansats till att förklara varför individualiseringen har skett i 

samhället bygger på två hypoteser – knapphetshypotesen och socialisationshypotesen.  Den 

första hypotesen innebär att individens värdeprioriteringar är en återspegling av 

socioekonomiska omständigheter.  

                                                 
12 Bjereld et al 2005, s. 61 
13 Dalton 2006, s. 155 
14 Ibid, s. 197 
15 Ibid, s. 173 
16 Ibid, s. 215 
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Bristvaror under en individs uppväxt värderas högre av den enskilde, än det som den samme 

haft tillgång till. Socialisationshypotesen menar att individer bär med sig 

värderingsprioriteringar som de socialiserats in i under uppväxten. En värdeförskjutning sker 

därmed i samma takt som det inträffar ett generationsbyte i samhället.17 Inglehart visade i sin 

studie att den generation som tillhör efterkrigsgenerationen inte i samma utsträckning som 

tidigare generationer värdesätter materialistiska värderingar så som ekonomisk och fysisk 

säkerhet – något som kunde säkerställas genom att tillhöra olika kollektiva grupper. Istället 

tenderar den här generationen att prioritera postmaterialistiska värderingar såsom livskvalitet 

och självförverkligande. Värderingar som dessa är något som Inglehart ansåg vara 

individualistiskt orienterat.18  Ovanstående utveckling av ett samhälle allt mer präglat av 

individualistiska värderingar, skulle kunna avspeglas även i riksdagsledamöters 

voteringsbeteende. Ledamöterna som individer skulle kunna tänkas vara mer benägna att 

agera självständigt gentemot partiledningen i form av att avvika från partilinjen i högre 

utsträckning än under tidigare riksmöten, dels baserat på att deras egna värderingar förändrats, 

dels som en anpassning till den alltmer individualiserade väljarkåren.  

 

2.1.2 Katz teorier om personvalets effekter på part isammanhållningen 
Richard S. Katz formulerade en teori om den riktning som personvalsreformen förväntas ta 

gällande dess inverkan på partisammanhållning i parlamentariska församlingar. Katz 

argumenterar för att en sådan reform generellt skulle leda till lägre partisammanhållning än i 

ett system utan möjlighet till personval. Katz hävdar att anledningen till detta scenario skulle 

vara att intresset från enskilda ledamöter att avvika från partilinjen ökar. Konkurrensen 

hårdnar främst på väljararenan när fokus riktas, i såväl politiska kampanjer som i media, i allt 

högre utsträckning från partierna till enskilda kandidater. Oberoende av personvalssystemets 

utformande skulle det skapas en nödvändighet och möjlighet till konkurrens, inte enbart 

mellan partierna utan också partiinternt. Katz menar att den partiinterna stridigheten som då 

uppstår tar sig uttryck i en minskad partisammanhållning. Försvagningen skulle bero på 

främst två faktorer – enskilda ledamöter har i valsystem innehållandes möjlighet till 

personval, större anledningar att prioritera sina egna åsikter på bekostnad av partiet då den 

enskildes återvalsutsikter inte enbart beror på partiet utan också på ledamoten själv.  

                                                 
17 Bjereld et al 2005, s. 69 
18 Ibid, s. 70 
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Den andra faktorn är att en enskild ledamot har eller kan skapa en egen kampanjbas och med 

skapandet också inge ett löfte och utveckla en lojalitet gentemot en annan grupp än just 

partiet. Kampanjgruppen, bestående av väljare, kan ha andra målsättningar och prioriteringar 

än partigruppen, vilket skapar en lojalitetskonflikt för den enskilde ledamoten när dennes 

kampanjbas och partigrupp inte är överens.19 Ledamöter skulle enligt Katz då välja att vara 

lojal med kampanjgruppen då det är väljarna som i ett valsystem med personval, innehar den 

sista och slutgiltiga möjligheten att påverka ledamotens fortsatta framtid i en parlamentarisk 

församling. 20 Katz teori kan därmed anses utgå från att personvalsreformer har gjort att 

omvalsmålet för den enskilde ledamoten uppnås genom ett större individuellt ansvar istället 

för att inte kunna kan styra över omvalsprocessen som var faktumet före personvalsreformen. 

När ledamöterna tvingas att ta ett större personligt ansvar ökar också deras benägenhet att 

avvika från partilinjen, med en minskad partisammanhållning som följd.21  

 

Genom att koppla samman de ovanstående teorierna kan ett resonemang kring den svenska 

partisammanhållningen i riksdagen göras. Individualiseringen av det svenska samhället, 

karaktäriserat av exempelvis en minskad klassröstning och ökad väljarvolatilitet22, kan göra 

att både väljarkåren och enskilda riksdagsledamöter har större intresse av att prioritera 

specifika, strategiskt utvalda sakfrågor. Väljargruppen förändras till en grupp med 

postmaterialistiska värderingar som skulle kunna tänkas personvalskryssa på en specifik 

riksdagskandidat då partiidentifikationen inte är lika hög som för tidigare generationer. 

Samtidigt skulle ett ökat intresse från väljarkåren att personkryssa också öka antalet 

personvalskampanjer samt profileringsviljan i riksdagen från individer genom att exempelvis 

avvika från partilinjen baserat på Katz resonerande om lojalitetskonflikter och 

omvalsmöjligheter. För partigruppernas mål att maximera antalet väljare vid val, för att på så 

sätt tillskansa sig makt, är det också viktigt att hålla sig à jour med förändringar i 

väljarstrukturen.23 Värderingsförskjutningen mot de alltmer postmateriella värderingar kan 

utgöra ett nödvändigt incitament för partier som kollektiv att förändra valkampanjsmetoder 

för att nå ut till så många väljare som möjligt.  

 

                                                 
19 Katz 1980, s. 54 
20 Ibid, s. 52 
21 Ibid, s. 56 
22 Dalton 2006, s. 215 
23 Sjöblom 1968, s. 79 
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Nödvändigheten att profilera sig gentemot övriga partikandidater i kampanjer, skulle då 

tänkas avspeglas i riksdagsbeteendet genom att de i viktiga, principiella frågor för just de 

individuella ledamöterna och deras väljarkår, också väljer att avvika från partilinjen, med en 

negativ inverkan på partisammanhållningen som konsekvens. 

 

2.2.1 Hypotes 
Med den inledande teoretiska bakgrunden går det att finna antaganden om att 

personvalsreformen i det svenska valsystemet har inverkat på partisammanhållningen i 

riksdagen. Det finns samtidigt teorier som säger att personvalsreformen inte har försvagat 

sammanhållningen i just det svenska fallet, vilket kommer att redogöras för senare, men min 

bedömning är dock den att partisammanhållningen utifrån det teoretiskt förda resonemanget 

ändå kan tänkas ha försvagats efter reformens introducerande. Därmed kan en hypotes 

formuleras: 

 

Riksdagsledamöters avvikelser från partilinjen vid riksdagens voteringar har ökat 

under riksmötena 2005/06, 2006/07 och 2007/08 jämfört med riksmötena 1993/94, 

1994/95 och 1995/96   

 

En hypotes av ovannämnda slag bygger på generella teorier, som har avgränsats. Om en 

hypotes får stöd eller inte, beror på resultatet av de enskilda undersökningar.24  

I undersökning skulle den formulerade hypotesen få stöd om resultatet visar att 

riksdagsledamöter har valt att under riksmöten efter personvalsreformens introducerande, här 

representerade av riksmötena 2005/06, 2006/07 och 2007/08, i högre utsträckning än under 

riksmöten före reformen, 1993/94, 1994/95 och 1995/96, väljer att avvika från partilinjen, 

vilket skulle vara resultatet vid en uppvisad lägre partisammanhållning. Skulle resultatet 

föreligga som sådant att avvikelsegraden inte ökat under samtliga riksmöten måste hypotesen 

istället falsifieras.25  

 

                                                 
24 Esaiasson et al 2007, s. 38 
25 Ibid, s. 23 
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2.2.2 Teorier som talar mot hypotesen 
Det finns teorier som talar mot hypotesen, och som gör gällande att personvalsreformen inte 

har ökat riksdagsledamöternas avvikelsegrad från partilinjen i just det svenska fallet. Jag 

redovisar här den som jag finner starkast. 

 

Douglas Rae undersökte i sin bok ”The Political Consequences of Electoral Laws” bland 

annat olika valsystemseffekter på partisammanhållningen. Han kom fram till att länder med 

proportionella och flerpartisystem i lägre grad än länder med pluralitets- och tvåpartisystem, 

berörs av personvalens inverkan på partisammanhållningen. Rae menar att det förstnämnda 

partisystemet i sin natur är mindre personcentrerat än tvåpartisystem. I grunden utgår Raes 

teorier ifrån att de skiljelinjer som skapar ett flerpartisystem är ideologiskt förankrade, som i 

exemplet Sverige. Det blir därmed svårare för enskilda kandidater att uppvisa distinkta 

skillnader mellan dem och övriga partikandidater då ideologin, som skapat partiet, är djupt 

förankrade hos såväl kandidaterna som väljarna. Partiet blir därmed viktigare än enskilda 

kandidater och uppstår därmed inte någon intern konkurrens.26 Partisammanhållningen skulle 

därmed inte förändras av introducerandet av en personvalsreform i ett valsystem med 

proportionella val och flera parlamentariska partier, vilket är fallet med den svenska 

riksdagen.27   

 

2.3 Definitioner 
Centrala begrepp som är relevanta för min studie kommer att vara främst tre stycken – 

personval, votering och partisammanhållning. Då ett flertal närliggande begrepp också 

kommer att behöva användas i studien kommer jag att definiera dessa närmare för att på så 

sätt kunna göra en operationalisering.  

 

Med termen personval avses i denna studie vara när en väljare på valsedeln sätter ett kryss i 

rutan framför en specifik kandidat för att få denne invald i riksdagens församling.28 Mätning 

av personval kommer att kunna göras genom att ta del av röstsammanställningar, som mäter 

antalet kryss för en politiker i valet till riksdagen. Votering innebär en formell omröstning i 

en beslutande församling, i detta fall riksdagen, för att avgöra ett ärende.  

                                                 
26 Rae 1971, s. 67 
27 Ibid, s. 69 
28 http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/rostning/personrosta/index.html, 091216 
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Termen partisammanhållning kan i sig inneha flera olika innebörder beroende på vad termen 

syftar till att undersöka. I den här undersökningen kommer termen att definieras som graden 

av överensstämmelse med partigruppens ståndpunkt vid voteringar bland ett partis ledamöter 

under en given mandatperiod. Ordvalet partilinje definieras som den grad en ledamot agerar i 

enlighet med partigruppens ståndpunkt. Centralt i alla ovanstående definitioner är 

partigruppens ståndpunkt som i resultatet kommer att inneha betydelsen som den ståndpunkt 

i en fråga som partigruppens ledning bedömer kan få acceptans hos majoriteten av 

gruppmötet.  

 

Operationaliseringen kommer i den här undersökningen att utgå från voteringsbeteenden i 

riksdagen. Mätningen av partisammanhållning och partilinje kommer att kunna göras genom 

att undersöka voteringsprotokoll och studera riksdagsledamöters benägenhet att avvika från 

partigruppens huvudståndpunkt genom att räkna antalet ledamöter som tydligt röstar emot 

eller väljer att avstå från att rösta när det finns en utpekad partilinje.  

 

2.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att genomföra en teoriprövande studie i frågan om 

partisammanhållningen i riksdagen har förändrats sedan personvalsreformens introducerande 

1998, på såväl riksdagsnivå, som på partinivå.  

 

2.5 Preciserade frågeställningar 
För att uppfylla uppsatsens syfte och problematik är det nödvändigt att bryta ner studien i 

preciserade frågeställningar. Genom att besvara dessa frågor kommer jag att kunna få fram 

ett resultat som ger svar på uppsatsens problem. Följande frågeställningar ska besvaras:  

 

1) Har riksdagsledamöters benägenhet att avvika från partilinjen i riksdagen som helhet 

ökat sedan personvalsreformens introducerande 1998? 

 

2) Har de olika partigruppernas respektive partisammanhållning minskat i riksdagen 

sedan personvalsreformens introducerande 1998?29  

 

                                                 
29 Partisammanhållning definierat som respektive partiers ledamöters benägenhet att följa partilinjen 
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2.6 Analysmodell 
Utifrån de två preciserade frågeställningarna finns det ett flertal potentiella scenarion gällande 

riksdagsledamöternas benägenhet att avvika från partilinjen, och den effekt på 

partisammanhållningen som avvikelsegraden skulle få. Studiens syfte och frågeställningar 

behandlar avvikelsegraden på såväl riksdagsnivå, som på partinivå, vilket gör att 

riksdagsledamöternas ökade benägenhet att avvika från partilinjen efter personvalsreformen, 

jämfört med före, måste vara en genomgående tendens under samtliga riksmöten samt bland 

samtliga undersökta partier för att hypotesen ska få stöd. Skulle resultatet föreligga som 

sådant att det inte ökar hos samtliga partigrupper, måste hypotesen istället falsifieras.30 Att 

samtliga partier måste uppvisa en minskad partisammanhållning för att hypotesen ska 

verifieras, beror på studiens syfte att undersöka en generell utveckling av 

partisammanhållningen efter personvalsreformen. Om enbart något eller några partier 

uppvisar en minskad partisammanhållning, går det inte att uttala sig om någon generell 

utveckling bland riksdagspartierna som helhet, och uppsatsens syfte skulle då inte uppnås.  

 

Nedanstående redovisas de tänkbara utfallen av undersökningen i en analysmodell.      

 

Tabell 2.1 Analysmodell  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
30 Esaiasson et al 2007, s. 23 

På riksdagsnivå På partinivå Får hypotesen 
Har ökat Har ökat Inte stöd 
Har ökat Är oförändrad Inte stöd 
Har ökat Har minskat Inte stöd 
Har minskat Har ökat Inte stöd 
Har minskat Har minskat Stöd 
Har minskat Är oförändrat Inte stöd 
Är oförändrad Har ökat Inte stöd 
Är oförändrad Har minskat Inte stöd 

 
 
 
Om 
partisammanhållningen 
efter 1998… 

Är oförändrad Är oförändrad Inte stöd 

Kommentar: Hypotesen ” Riksdagsledamöters avvikelser från partilinjen vid riksdagens 
voteringar har ökat under riksmötena 2005/06, 2006/07 och 2007/08 jämfört med riksmötena 
1993/94, 1994/95 och 1995/96”  får tillsynes enbart stöd om partisammanhållningen har 
minskat både på riksdagsnivå samt partinivå. 
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2.7. Tidigare forskning 
Användbar tidigare forskning för att uppnå den här uppsatsens syfte, är Lars Davidsson 

doktorsavhandling ”I linje med partiet?- maktspel och lojalitet i den svenska riksdagen”. 

Davidsson syftar häri att studera eventuella förändringar i riksdagsledamöters subjektiva 

intresse att avvika från partilinjen före och efter personvalsreformens införande.31 Genom 

kvalitativa intervjuer och enkätundersökningar, har Davidssons studie behandlat 

riksdagsledamöternas attitydförändring gällande avvikande i motionsvoteringar under såväl 

kammar- som utskottsspelet.  

 

Några exempel på slutsatser som Davidsson presenterar, som är av intresse för min studie, är 

konklusionen om att intresset för att avvika från partilinjen efter reformens införande varierar 

mellan ledamöter beroende på partitillhörighet. Socialdemokratiska riksdagsledamöter 

uttrycker en åsikt om att reformen snarare har minskat deras intresse att profilera sig, medan 

centerpartistiska och kristdemokratiska ledamöter anser sig själva ha fått större intresse av att 

avvika. Övriga partier anser sig inte ha förändrat intresset nämnvärt.32 Av Davidssons 

slutsatser framkommer dock ett resultat om att främst yngre riksdagsledamöter känner ett 

ökat intresse för att avvika från partilinjen.33 Han konstaterar också att det inte råder någon 

intressedifferentiering mellan personvalda och icke-personvalda ledamöter i viljan att avvika 

från partilinjen – resultat som kan vara intressanta för undersökningens vidkommande.34  

 

I samma avhandling behandlas också förändringar i den statliga budgetprocessen från 1997, i 

relation till enskilda ledamöters möjligheter att avvika från partilinjen. Davidsson framhåller 

att budgetreformen av ledamöterna själva, upplevs ha minskat deras möjligheter till att 

avvika från partilinjen då behandlingen av den så viktiga budgetpropositionen numera 

behandlas efter en så kallad rambeslutsmodell. Modellen innebär en förändring i form av att 

riksdagen numera i ett första steg tar ställning till utgiftsramar för 27 olika områden och 

beräknar statens inkomster i form av skatter och avgifter. Därefter beslutar riksdagen om 

storleken på utgiftsområdenas anslag, vilket omöjliggör budgetförhandlingar mellan olika 

områden utan enbart diskussioner inom respektive område.35 

                                                 
31 Davidsson 2006, s. 86 
32 Ibid, s. 305 
33 Ibid, s. 312 
34 Ibid, s. 304 
35 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=53&ordID=515&sokord=&bokstav=B, 091219 
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Innan reformen gav budgetprocessen möjligheter för riksdagsledamöter att använda sig av 

avvikarstrategier för att kunna hota att fälla en eventuell budgetproposition.  

Genom denna strategi kunde en enskild ledamot få igenom budgetposter för just sitt specifika 

intresseområde.36 I och med budgetreformen har den här möjligheten för ledamöterna 

försvunnit.  

 

Budgetreformen skulle också, enligt Davidsson, leda till att grupp- eller partiledare, som 

representanter för ett partis kollektiv, skulle söka ett brett stöd för sina respektive 

budgetalternativ för att på så sätt vinna trovärdighet hos andra partier, men framförallt hos 

väljare och media.  

 

Att framställas som trovärdiga när media och väljare jämför budgetalternativ mellan varandra 

är av vikt för såväl regerings- som oppositionspartier och därmed blir fokus på partiintern 

sammanhållning viktigare än innan reformen.37 Det här resonemanget överensstämmer också 

med Davidssons kvalitativa undersökning där ledamöter från samtliga partier anser att 

budgetreformen har minskat deras möjligheter att avvika från partilinjen. 38 

 

En ministudie i boken ”Vägar förbi och igenom partiet” utförd och redogjord av statsvetaren 

Lauri Karvonen, behandlar hur de tolv riksdagsledamöter som i 1998-års val, som inte skulle 

ha blivit invalda i riksdagen utan personvalsreformen, har agerat under 1998/99 års riksmöte. 

Mätningen har skett genom att beräkna antalet avvikelser från partilinjen.39  Karvonen 

konstaterar att de personvalda, sedda som en homogen grupp, vid voteringar inte uppvisar 

tendenser att agera annorlunda än icke-personvalda ledamöter.40 Dock återfinns det en 

variation inom gruppen där vissa avviker i betydligt högre utsträckning än andra.41 Den 

avvikande gruppen tenderar att vara speciellt yngre ledamöter. Det begränsade materialet gör 

dock att Karvonen inte vill dra några generella slutsatser kring ett eventuellt samband mellan 

avvikelsegrad och yngre ledamöter. Dock anser Karvonen sig kunna dra konklusionen om att 

personvalda ledamöter inte avviker från partilinjen i högre utsträckning än icke-personvalda.42 

  

                                                 
36 Davidsson 2006, s. 95 
37 Davidsson 2006, s. 97 
38 Ibid, s. 305 
39 Karvonen et al 2001, s. 56 
40 Ibid, s. 57 
41 Ibid, s. 58 
42 Ibid, s. 58 
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I sin doktorsavhandling om partikulturer i riksdagens partigrupper, ”Partikulturer – kollektiva 

självbilder och normer i Sveriges riksdag” presenterar Katarina Barrling Hermansson de 

kollektiva uppfattningar som de olika partigrupperna i riksdagen har gällande normer, 

arbetssätt i riksdagen och det sociala samspelet inom och mellan partigrupperna.43  I det 

framkommande slutresultatet konstaterar Barrling Hermansson att de två största partierna – 

Socialdemokraterna och Moderaterna, båda präglas och karaktäriseras av kollektivism och 

hierarkier. Återspeglingen av dessa drag görs i riksdagsledamöters självutsagda åsikter om att 

Moderaterna anser sig företräda ett parti där de som individer har en svag ställning i 

förhållande till partiet.44   

 

Den socialdemokratiska partigruppen uppvisar också liknande egenskaper där lojaliteten 

gentemot partigruppen är viktigare än ledamöternas möjligheter att agera på egen hand.45 

Motsatt förhållande råder enligt Barrling Hermanssons undersökning, inom Folkpartiet och 

Vänsterpartiet.46 Det förstnämnda partiets ledamöter väljer att själva definiera sitt parti som 

individualistiskt, där varje riksdagsledamot, efter sin egen förmåga, tenderar att ha lika hög 

status inom partigruppen. Utrymme ges också för individen att själv kunna agera i 

samstämmighet med rådande normbeskrivning.47 Vänsterpartiet präglas också av den mer 

individualistiska normkulturen där dess ledamöter förhåller sig kritiska till auktoriteters makt 

inom partigruppen som kan formulera och diktera en hel grupps åsiktsvilja. Partiets 

företrädare uppfattar sig på så sätt vara mer ifrågasättande mot sin partiledning än övriga 

partigrupper. Ifrågasättningen av auktoriteters maktbefogenheter leder till att den partiinterna 

enigheten inom Vänsterpartiet splittras och att kollektivet får en förhållandevis svag ställning 

gentemot individen.48 Centerpartiet och Kristdemokraterna definieras i avhandlingen som 

någonstans mittemellan de kollektivistiska och de individualistiska partierna.49 Centerpartister 

upplever sig visserligen vara underordnade kollektivet, men det föreligger en attitydskillnad 

från de övriga kollektivistiska partierna, där individer inom centergruppen tillåts agera fritt så 

länge kollektivet är försäkrade om att den enskilda ledamoten är kontrollerad av partigruppen.  

 

                                                 
43 Barrling Hermansson 2004, s. 16 
44 Ibid, s. 109 
45 Ibid, s. 180 
46 Ibid, s. 299 
47 Ibid, s. 136 
48 Ibid, s. 220 
49 Ibid, s. 301 
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Individualistiska initiativ anses därmed vara mer acceptabelt inom Centerpartiet till skillnad 

från Moderaterna och Socialdemokraterna, men dock ej i den utsträckningen som tillåts inom 

Folkpartiet och Vänsterpartiet.50 Samma slutsats dras av Barrling Hermansson gällande 

Kristdemokraterna och deras normkultur. Uppfattningen och föreställningsbilden från de 

kristdemokratiska ledamöterna kretsar kring att synen är kollektivistisk, men att det därtill 

finns en lika utbredd uppfattning om att partiet inte är lika kollektivistiska som de två största 

partierna.51   Miljöpartiet, som är det sist undersökta partiet, uppfattar sig vara ett parti som i 

hög grad präglas av individualism med ett svagt kollektiv som konsekvens. Miljöpartiet 

skiljer sig även från Vänsterpartiet och Folkpartiet i att det uppfattningsvis verkar vara 

accepterat för enskilda ledamöter att profilera sig även om detta sker på bekostnad av det 

gemensamma bästa inom partigruppen.52   

 

Barrling Hermanssons tidigare forskning bidrar med material och slutsatser kring 

riksdagsledamöternas egna uppfattningar om förhållningssättet gentemot sig själva och 

lojaliteten till partigruppen och om den här lojaliteten utgår från ledamoten som individ eller 

som företrädare för ett kollektiv. Forskningsresultatet beskriver riksdagsledamöternas egna 

uppfattningar om sina möjligheter att agera individuellt, vilket skulle kunna omsättas i 

praktiken vid voteringar genom att individualistiska partier uppvisar lägre 

partisammanhållning än de som upplever sina partier vara kollektivistiska.  

 

Tidigare forskning om konkret partisammanhållning i Sverige under 90-talet och 00-talet 

råder det brist på. Närmast tillhands återfinns i material från år 2000 i form av Lennart 

Stabergs magisteruppsats framlagd vid Göteborgs universitet. Staberg undersöker 

partisammanhållningen i riksdagen under riksmötena 1990/91-1998/99.53  Resultatet 

konstaterade att sammanhållningen inte försvagats under denna tidsperiod, och att inte heller 

personvalsreformen, som tillämpats under ett av Stabergs undersökta riksmöten, haft någon 

inverkan på sammanhållningen.54 Dock har Staberg baserat sin undersökning på annat 

voteringsmaterial än vad denna undersökning utgår ifrån, vilket gör att de slutgiltiga 

beräkningarna kan komma att skilja sig åt. Stabergs uträkningar används därför inte i denna 

uppsats, utan enbart de generella slutsatserna.  

                                                 
50 Barrling Hermansson 2004, s. 154 
51 Ibid, s. 195 
52 Ibid, s. 232 
53 Staberg 2000, s. 14 
54 Ibid, s. 32 
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3. Metod och Material 

3.1. Design och val av fall 
Jag har valt att använda mig av en fallstudiedesign i undersökningen. Forskningsdesignen 

kommer att inledningsvis användas till besvarandet av frågeställningen om 

riksdagsledamöters avvikelsegrad från partilinjen har ökat efter personvalsreformens 

introducerande i det svenska valsystemet. Undersökningen behandlar därmed en jämförelse av 

samma analysenheter, riksdagsledamöternas voteringar, i samma kontext, närmare bestämt 

riksdagskammaren, men vid olika tidpunkter med olika förutsättningar för analysenheterna.55   

 

Genom att undersöka och räkna ut partisammanhållningen i riksdagskammaren under några 

strategiskt utvalda riksmöten före och efter personvalsreformens införande, kommer jag att 

kunna få fram generaliserbara resultat kring sammanhållningens utveckling i riksdagen sedan 

reformens introducerande. Undersökningen är en teoriprövande sådan56, i vilken hypotesen 

om att riksdagsledamöterna avvikelse från partilinjen har ökat efter 1998, kommer att prövas. 

Forskningsdesignen kommer därefter att användas till att bryta ner det aggregerade resultatet i 

den första undersökningen, till att undersöka det faktiska agerandet i att avvika från partilinjen 

inom respektive parti före och efter personvalsreformen.  

 

För att kunna konstatera om den uppställda hypotesen stämmer eller inte, hade det varit att 

föredra en totalundersökning av riksmöten före och efter personvalsreformens introducerande. 

En heltäckande studie skulle minska risken att göra ett urvalsfel vid valet av riksmöten, vilket 

i sin tur skulle minska risken för validitetsproblem.57  Ett urvalsfel skulle kunna göras i den 

bemärkelsen att de undersökta riksmötena valts för att passa in i hypotesen. De skulle då inte 

vara representativa för den respektive tidsperiod före och efter reformen, som de egentligen 

var menade att karaktärisera och resultatet skulle därmed bli missvisande.58   En 

totalundersökning skulle motverka ett sådant här scenario, men skulle samtidigt vara 

tidskrävande. Risken för att genomföra en alltför ytlig undersökning skulle vara överhängande 

där insamlingen av material stått i fokus istället för tolkningar av uppkomna resultat. Jag har 

därför ansett det vara mer väsentligt med en djupgående analys av ett urval av riksmöten, 

även om risken för urvalsfel föreligger.  

                                                 
55 Esaiasson et al 2007, s. 121 
56 Ibid, s. 99-100 
57 George & Bennett 2005, s. 22-23 
58 Ibid 
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För att undvika ovanstående scenario, har jag valt ut fall som uppvisar ett antal fastlagda 

kriterier för att på så sätt uppnå så stor variation mellan fallen som möjligt. För att 

överhuvudtaget kunna genomföra studien, är det viktigt att undersöka riksmöten både före och 

efter personvalreformens genomförande, men som annars har, på förhand, liknande 

förutsättningar. Främst har jag eftersträvat riksmöten som legat relativt sett nära varandra i 

tiden, då individualiseringen kan tänkas vara en pådrivande orsaksfaktor kring en eventuell 

försvagning av partisammanhållningen.  

 

Dock bör inte riksmötena efter 1998 ligga så pass nära detta år då reformen inte kan anses 

vara tillräckligt beprövad för att riksdagsledamöterna skulle kunna känna sig bekväma i 

reformens eventuella möjligheter för dem som individuella ledamöter. Jag ville även 

undersöka riksmöten på båda sidorna av reformen, som varit valår. Valår skulle kunna vara 

något som ökat ledamöternas benägenhet att avvika i och med reformen, för att på så sätt 

profilera sig gentemot väljare inför valet. Ett valårsriksmöte före reformen, skulle tvärtom 

innebära att ledamöter tenderat att hålla sig till partilinjen för att inte riskera att bli placerade 

på icke-valbar plats på den uppkommande riksdagslistan. Naturligt följt av föregående 

kriterium har jag också eftersträvat att undersöka riksmöten efter ett valår då inverkan på 

ledamöter att, efter reformen, avvika från partilinjen, ur omvalssynpunkt inte skulle vara lika 

central. Under tidigare riksmöte skulle det emellertid kunna uppvisas en högre grad av 

avvikelse än under valår. Som en följd av att jag velat undersöka riksmöten i direkt anslutning 

till riksdagsval, när många ledamöter byts ut, kommer också riksmöten året efter ett val att 

undersökas. Nya riksdagsledamöter kan då tänkas ha socialiserats in och anpassat sig till 

respektive partigrupps normer och regler, vilket i sin tur skulle innebära antingen högre eller 

lägre partisammanhållning än året dessförinnan beroende på partigruppstillhörighet.  Utöver 

de här uppställda kriterierna har jag också eftersträvat val av riksmöten som innehaft såväl 

borgerliga som socialdemokratiska regeringsinnehavare, då det kan tänkas påverka den 

interna sammanhållningen hos det regeringsinnehavande partiet. 

 

Variationsbredden bland de utvalda riksmötena baseras på möjligheten att uppnå en så stor 

generaliseringsbarhet som möjligt; något som inte skulle kunna uppnås om jag enbart valt 

riksmöten under år som inte uppfyllt något av kriterierna.  

Hänsyn till ständigt återkommande faktorer, så som val, är viktigt att visa för att på så sätt 

kunna göra generella bedömningar, men också för att lägga grunden till eventuella 

utformningar av nya hypoteser kring partisammanhållningen.  
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Baserat på ovanstående resonemang har mina val av riksmöten fallit på 1993/94 samt 2005/06 

då dessa var år före ett val, 1994/95 och 2006/07 har valts då de båda var valår. Därtill har 

riksmötena 1995/96 och 2007/08 valts då de båda var eftervalsår. Av de här riksmötena har 

tre stycken (1993/94, 2006/07 och 2007/08) innehaft borgerligt regeringsstyre, medan det 

under de övriga tre mötena varit socialdemokratiska regeringar. Utöver dessa valda 

mätpunkter kommer även riksmötet 1998/99 att behandlas. Anledningen till detta val har varit 

för att riksmötet kan ses som en brytpunkt i personvalsfrågan och kommer därför att användas 

som en jämförelsepunkt till de övriga sex mötena.  

 

Analysenheter i en undersökning är de objekt eller fall som undersöks för att få svar på ett 

ställt forskningsproblem.59 De aktiva aktörerna i min studie, som därmed också är studiens 

analysenheter, är riksdagsledamöters voteringar som analyseras vid varje utvalt riksmöte. 

Även om delar av resultatet vilar på ledamöternas agerande som individer vid 

voteringstillfällen, är det också viktigt att betona att dessa tillsammans utgör en kollektiv 

analysenhet, vilket kommer att möjliggöra en angripning av forskningsproblemet, där 

ledamöternas voteringar inte sker individiduellt utan som en kollektiv grupp.   

 

3.2 Material 
Materialet som kommer att utgöra grunden för besvarandet av studiens frågeställningar 

kommer att bestå av voteringsprotokoll från kammarens beslut på grundval av propositioner 

som regeringen lagt fram för riksdagen.60 Urvalet av voteringsprotokoll har gjorts utefter de 

valda fallen av riksmöten. Under varje valt riksmöte har dock en totalundersökning av 

propositionsbehandlingarna i kammaren gjorts, vilka ligger till grund för resultatet. En 

avgränsning har skett då det enbart kommer att vara de samtliga huvudvoteringarna som 

kommer att räknas in, där kontrapropositioner utesluts ur undersökningen. Anledningen till att 

bortse från kontrapropositioner har gjorts då syftet med studien är att undersöka 

partisammanhållningen i riksdagen.  

Av bekommen anledning har bedömningen gjorts att voteringar där det enbart funnits två 

förslag att ta ställning till, bäst återspeglar sammanhållningen inom partigrupperna. 

Kontrapropositioners ändamål är att vaska fram de två förslag som kan tänkas samla flest 

sympatisörer bland riksdagsledamöterna av ett flertal framlagda förslag.  

                                                 
59 Esaiasson  et al 2007,s. 51 
60  Voteringsprotokollen från riksmötena 1993/94-1995/96 samt 1998/99 har inhämtats från riksdagsbiblioteket         

Voteringsprotokoll till 2005/06-2007/08 års riksmöten har inhämtats från riksdagens hemsida 
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Ofta kan det tänkas ligga taktik bakom kontravoteringar där representanter från partier som 

inte har något intresse av ett förslag, väljer att avstå från att rösta. Ett avstående skulle då 

kunna ge ett missvisande resultat vid en eventuell inklusion i undersökningen.61  Valet att 

bortse från kontrapropositioner har också gjorts baserat på att många av riksdagens ärenden, 

även propositioner, avgörs genom acklamation och samstämmighet bland riksdagspartierna. 

Att räkna med kontrapropositioner skulle ge ett skevt materialval där skiljelinjer mellan 

partier skulle få större utrymme i studien än skiljelinjer inom partier, vilket är av intresse att 

undersöka för den här studien.  

 

Att använda just propositioner, och inte motioner eller interpellationer, beror på möjligheten 

att få ett helhetsperspektiv över antalet voteringar. Det sker betydligt färre antal voteringar 

med ursprung från propositioner än motionsvoteringar. Under propositionsvoteringar kan det 

också som helhet upplevas som viktigare att hålla samman partiet än under motionsvoteringar 

då det är betydligt fler propositionsvoteringar som vinner bifall av riksdagens kammare än 

motionsvoteringar, och som därmed omsätts till realpolitik. Det kan, baserat på ovanstående 

argument, upplevas som svårare för den enskilde ledamoten att avvika från partilinjen i en 

propositionsvotering än under en motionsvotering. Väljarna drabbas också hårdare av beslut 

som propositioner har syftat till att genomföra och kan därför tänkas granska sina 

riksdagsledamöter hårdare vid dessa voteringar än motionsvoteringar.  

 

Brister med det valda materialet kretsar kring vad underlaget rent empiriskt berättar. 

Voteringsprotokoll behandlar inte förhandlingar eller kompromisser mellan partigrupper, och 

inte heller framgår det vilka sakfrågor som voteringarna hanterar. Det blir en skevhet i 

trovärdighetsbedömandet då det ofta finns vissa sakområden som delar specifika partigrupper, 

som exempelvis EU-frågor inom Socialdemokraterna, där många från partigruppen avviker 

från partilinjen. Dock kan fallet vara som sådant att en sådan votering enbart behandlas under 

ett eller några av riksmöten, men inte övriga. Resultatet skulle då kunna anses vara 

missvisande då uppvisandet av en lägre partisammanhållning kommer att uppvisas.  

Det valda materialet uppvisar på så sätt en förändring av röstningsbeteendet mellan 

riksmötena, men ger inget förklarande svar till varför resultatet har uppkommit. Materialet 

säger inte heller något om varför riksdagsledamöter väljer att gå emot partilinjen.  

                                                 
61  Staberg 2000, s. 17 
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Bristen skulle kunna åtgärdas genom att komplettera med kvalitativa intervjuer för att få fram 

eventuella attitydskillnader hos ledamöter i frågan om partisammanhållningen efter 

personvalsreformen. Dock finns det inte tidsmässigt utrymme för att genomföra en sådan 

kompletterande materialinsamling, utan istället kommer användandet av tidigare forskning 

göras för att fylla i eventuella brister i undersökningen.   

 

3.3 Metod 
För att genomföra undersökningen har valet av forskningsmetod fallit på en statistisk 

voteringsanalys. Analysmetoden kommer att användas för att dela upp undersökningen i två 

delar – en heltäckande studie på riksdagsnivå där alla riksdagsledamöter oavsett 

partitillhörighet kommer att räknas samman som en grupp, samt en studie där data kommer att 

brytas ner till partigruppsnivå för att undersöka varje partigrupps sammanhållning. 

 

Den statistiska metoden har valts då analysenheterna, det vill säga riksdagsledamöternas 

voteringar, har en relativt låg insamlingskostnad. Den låga kostnaden gör att materialet är lätt 

att samla in och bearbeta, vilket medför att det totala antalet observationer blir många. Det 

massiva materialet kan lättast bearbetas och redovisas genom användandet av den här 

metoden.62 Undersökningen behandlar partisammanhållningen i riksdagen före och efter en 

reform som i enlighet med tidigare presenterade teorier kan tänkas ha haft en effekt på 

sammanhållningen. Det kan uppfattas som ett kausalt samband där personvalsreformen som 

en oberoende variabel påverkar den beroende, i detta fall partisammanhållningen. Att 

undersöka ett sådant här eventuellt kausalt samband är dock inte undersökningens syfte och 

kommer därmed inte att genomföras. Studien syftar istället till att göra en teoriprövande 

studie, där ett resonemang kring det uppstådda resultatet kommer att ske utifrån det tidigare 

presenterade teoretiska resonemanget.  

 

Ännu ett syfte med att genomföra statistisk voteringsanalys är att möjliggöra systematiska 

jämförelser genom att upprätta referensramar.  

Referensramarna hjälper till att tolka resultatet som nås genom att sätta dem i relation till 

varandra och att därigenom kunna dra slutsatser om partisammanhållningen har ökat efter 

personvalsreformens introducerande eller ej.   

 

                                                 
62 Djurfeldt et al 2003, s. 15 
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Bristen i materialvalet gällande voteringsprotokollens oförmåga att visa vilka specifika 

sakfrågor en votering berör, kan återspeglas även på bristen i metodvalet. Partiinterna 

stridsfrågor med många avvikare är något som får utslag i ett statistiskt metodval där 

beräkningarna påverkas och jämförelserna mellan de olika riksmötena kan bli skevt.63 En brist 

med den valda metoden kan också vara att tydliga tendenser hos en liten andel av 

riksdagsledamöter inte tas i beaktning av undersökningen som helhet, då andelen får 

begränsat med genomslagskraft i det totala materialet.  

 

Metodvalet säger inte heller något om överenskommelser i utskotten mellan partigrupperna, 

vilket kan vara av betydelse då det exempelvis vid minoritetsstyre, skulle kunna påverka 

oppositionella riksdagsledamöters benägenhet att avvika från partilinjen för att få igenom, för 

dem, viktiga beslut genom att stödja minoritetsregeringar, men inte sin egen partigrupp.64  

 

Den statistiska metoden besvarar inte sådana här förundringar utan svarar enbart på frågan om 

riksdagsledamöternas benägenhet att avvika från partilinjen har ökat efter 

personvalsreformen. Metodvalet säger dock inget om varför en eventuell ökning skulle ha 

skett eller varför vissa riksdagsledamöter valt att avvika, men inte andra.  

 

Bristen i metodvalet hade kunnat fyllas i med hjälp av kvalitativa metod- och materialval 

genom exempelvis intervjuer med riksdagsledamöter som har valt att avvika från partilinjen 

och be dem att motivera sina ställningstaganden. På så sätt skulle en förklaring till det faktiska 

agerandet uppnås. Övriga undersökningsmöjligheter skulle kunna vara användandet av en 

innehållsanalys för att studera reservationer, motioner och uttalanden gjorda av 

riksdagsledamöter för att studera deras motiv och ställningstaganden gentemot partigruppens 

beslut. Nackdelen med dessa kompletteranden metodval, är att de dock syftar till att 

undersöka partidisciplinen inom partigrupperna och eventuella stridigheter i åsikter.  

Undersökningen har dock sin utgångspunkt i ett faktiskt voteringsbeteende och en eventuell 

förändring i handlingssätt – faktorer som jag anser vara bäst lämpad att studera genom en 

statistisk voteringsanalys.65  

 

                                                 
63 Esaiasson et al 2007, s. 401 
64 Holmberg 1975, s. 214 
65 Esaiasson et al 2007, s. 408 
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Följande kodschematan har använts för att systematisera materialet, vilket gör det mer 

lättarbetat och metoden mer tillämpbar på frågeställningarna:  

 

Figur 3.1.  Riksmötet 2005/06, Proposition 1, huvudvotering 1 

Parti Avviker Avviker inte Antalet närvarande 

Socialdemokraterna  118 118 

Moderaterna  43 43 

Folkpartiet 2 35 37 

Kristdemokraterna  23 23 

Vänsterpartiet   21 21 

Miljöpartiet   11 11 

Centerpartiet 1 15 16 

N (Totala) 3 324 327 

Kommentar: Kodschemat används för att besvara frågeställningen: ” Har riksdagsledamöters benägenhet att 

avvika från partilinjen i riksdagen som helhet ökat sedan personvalsreformens introducerande 1998?”  

 

Figur 3.2. Socialdemokraterna 

Riksmöte Avviker Avviker inte Partisammanhållning (%) 

1993/94    

1994/95    

1995/96    

1998/99    

2005/06    

2006/07    

2007/08    

Kommentar: Kodschemat används för att besvara frågeställningen: ”Har de olika partigruppernas respektive 

partisammanhållning minskat i riksdagen sedan personvalsreformens introducerande 1998?” 
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Som tidigare påvisats under operationaliseringen kommer voteringarna i riksdagen, även om 

det finns tre reella alternativ att rösta på, att dikotomiseras till att vara antingen icke-

avvikande eller avvikande från partilinjen.66 Avvikande beteende från partilinjen kommer att 

inkludera dels de gånger en ledamot aktivt röstar mot partilinjen, dels de gånger en ledamot 

väljer att avstå från att rösta. En avstående röst kan anses vara likväl en så tydlig markering 

gentemot en partilinje som att aktivt rösta helt emot den samma. Riksdagsledamöters 

avstående kan samtidigt påverka utfallet av en votering. Fallet med Thure Königson under 

ATP-omröstningen, är ett exempel på hur ett avstående istället för ett helt avbrott mot 

partilinjen, ändå kan påverka utfallet av en votering.67     

 

Ytterligare faktorer att ta ställning till för att kunna tillämpa metoden korrekt, och uppnå så 

bra validitet och realibilitet som möjligt68 är betraktandet av frånvarande ledamöter vid 

voteringarna. Frånvaro anses inte idag vara ett aktivt ställningstagande utan de 

riksdagsledamöter som inte närvarar har allt som oftast fått sin närvaro godkänd och ersatts av 

kvittningsmän.69  Tidigare forskning har visat att personvalda riksdagsledamöter, några som 

kan upplevas ha större incitament än icke-personvalda att avvika från partilinjen, också har 

högre frånvaro än icke-personvalda riksdagsledamöter vid voteringar.70  Personvalda 

ledamöter kan därmed upplevas som oliktänkande inom en partigrupp och kvittas bort först.71 

Metodvalet upplever här en brist som visserligen inte går att bortse från, men som är svår att 

få bukt med. Att beräkna resultatet baserat på det absoluta antalet riksdagsledamöter, det vill 

säga 349 stycken, säger inget om hur många av ledamöterna som ställer sig bakom partilinjen 

– inte heller hur många som inte ställer sig bakom den. Ledamöter gör således inget aktivt val 

i att avvika från partilinjen genom att vara frånvarande. Då det är ledamöternas faktiska 

avvikande som är intressant för studiens syfte att få klarhet i, kommer därför inte frånvarande 

riksdagsledamöter att räknas med i studien.72 Med utgångspunkt från detta resonemang kan 

det konstateras att det alltså är andelen riksdagsledamöter och deras brott mot partilinjen, som 

kommer att utgöra måttet för partisammanhållningen.  

                                                 
66 Esaiasson et al 2007, s. 81 
67 Hadenius 2008, s. 118 
68 Esaiasson et al 2007, s. 65 
69  Kvittning tillämpas i riksdagen när ett av blocken har en mindre andel närvarande ledamöter än det andra. 

Motsvarande andel ledamöter från det andra blocket avstår då från att rösta. Systemet sköts av särskilt valda 
riksdagsledamöter, så kallade kvittningsmän.  

70 Karvonen et al 2001, s. 57 
71 Ibid, s. 57 
72 Holmberg 1975, s. 1  
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Metodanvändningen för att räkna ut partisammanhållningen på riksdagsnivå, men också på 

partigruppsnivå, kommer att ha sin utgångspunkt i procentberäkningar. Att räkna om 

frekvensen, det vill säga det absoluta talet som en beräkning kommer att ge, till procent gör 

att olika jämförelsetal kommer att utkristallisera sig. Jämförelsetalen kommer att göra 

beräkningarna lättöverskådliga och möjliggör en komparation av sammanhållningen före och 

efter personvalsreformen. Procentbasen kommer att vara det totala antalet analysenheterna, 

det vill säga antalet voteringar gjorda av riksdagsledamöter under varje enskilt riksmöte. 

Procentbasen kommer att utgöra grunden i det som kommer att bli de gemensamma 

jämförelsepunkterna som i sin tur ligger till grund för besvarandet av uppsatsens 

frågeställningar.  

 

Beräkningen av partisammanhållningen som sådan, kommer att genomföras utefter följande 

exempel: Partiet X har 50 närvarande riksdagsledamöter vid fyra olika voteringar. Vid den 

första voteringen frångår fem ledamöter partilinjen, i den andra avviker två stycken, i den 

tredje tre stycken och i den fjärde voteringen avviker 10 stycken ledamöter. 

Partisammanhållningen kalkyleras genom att addera samman samtliga avvikare från 

partilinjen och dividera denna summa med den totala summan av samtliga närvarande 

ledamöter:  

 

(5+2+3+10) / (4 x 50) = 0,1 = 10 % 

 

Resultatet av ovannämnda uträkning visar att 10 procent av ledamöterna avvek från 

partilinjen och att därmed 90 procent röstade i enlighet med den. Den senare procentsatsen 

utgör då partisammanhållningen som kommer att kunna jämföras med övriga uträkningar.73  

Valet av denna metodik grundar sig på partigruppernas olika storlekar, och att en avvikelse 

från partilinjen, beroende på partigruppsstorlek ger olika inverkan på slutresultaten. 

Kristdemokraterna hade under riksmötet 1994/95 15 mandat, medan Socialdemokraterna hade 

161 stycken74. Den valda beräkningsmetoden bidrar till att varje avvikande röst väger lika 

mycket i relation till partigruppens storlek. En avvikande röst från en kristdemokratisk 

ledamot leder till att partisammanhållningen i den voteringen blir 93,3 procent, medan en 

enskild avvikare från Socialdemokraterna gör att den samma blir 99,4 procent.  

 

                                                 
73 Staberg 2000, s. 18 
74 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____35863.aspx, 091223 
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4. Resultat 
Nedanstående resultatredovisning är uppdelad i två huvuddelar. Den första delen behandlar 

resultatet av den totala partisammanhållningsnivån i riksdagen där alla ledamöter utgör en 

homogen grupp. I den andra delen redovisas resultatet av varje partigrupps sammanhållning 

under de utvalda riksmötena.  

 

4.1 Riksdagsledamöters benägenhet att avvika från p artilinjen  
För att undersöka om riksdagsledamöters benägenhet att avvika från partilinjen har ökat efter 

personvalsreformens introducerande vid 1998 års riksdagsval, har en analys av 

voteringsprotokoll från riksdagens kammare genomförts. Partisammanhållningen har 

beräknats efter hur många av riksdagsledamöterna som valt att avvika från partilinjen – ju 

närmare 100 procent ett riksmötes resultat ligger, desto starkare är partisammanhållningen. En 

minskad partisammanhållning innebär att benägenheten att avvika från partilinjen har ökat 

efter personvalsreformen.   

 

Tabell 4.1. Partisammanhållning i Riksdagen. Samtliga partier (procent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående tabell redovisar den totala partisammanhållningen hos samtliga 

riksdagsledamöter under riksmötena 1993/94-1995/06, 1998/99 samt 2005/06-2007/08.  

Resultatet visar en generell ökning av partisammanhållning sedan reformens införande.  

Riksmöte N (Ledamöter) 

1993/94 98,14 

1994/95 98,87 

1995/96 98,43 

1998/99 99,08 

2005/06 98,64 

2006/07 99,50 

2007/08 99,21 

S:a 98,98 

  Källa: Riksdagens voteringsprotokoll 1993/94-1995/96, 1998/99 samt 2005/06-2007/08 
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Riksdagsledamöterna blir följaktligen mer benägna att följa partilinjen än före reformen, och 

att partierna blir därmed starkare på bekostnad av de individuella ledamöternas 

självständighet.75 Riksmötet där flest antalet ledamöter valt att avvika från partilinjen var 

under 1993/94-års möte, medan avvikelsegraden var som minst under året 2006/07. Likheter 

mellan 2006/07 års riksmöte och det påföljande år, 2007/08, går att finna i den höga 

partisammanhållningen i relation till de övriga riksmötena, såväl 2005/06 års möte, men också 

till riksmötena före reformen.1998/99 års sammanhållningssiffra på 99,08 procent kan också 

vara intressant att notera då det för första gången fanns riksdagsledamöter invalda på 

personliga mandat under det här mötet.  

 

Utgångspunkterna i undersökningens teoretiska resonemang om att benägenheten att avvika 

från partilinjen skulle ha ökat och att partisammanhållningen således också skulle ha minskat 

efter 1998, går det inte att finna belägg för i de redogjorda siffrorna. Förvisso pekar resultatet 

för 2005/06 års riksmöte på att sammanhållningen har minskat jämfört med ett av riksmötena 

innan reformen, nämligen 1994/95 års riksmöte. Det här stämmer överens med Richard S. 

Katz tidigare presenterade teori om att personvalssystem utövar negativ inverkan på 

partisammanhållningen då 2005/06 års riksmöte inföll efter reformens införande.76 Dock 

uppvisar såväl de två tidigare riksmötena från 1993/94 och 1995/96, tillsammans med 

indikationer från åren 2006/07 och 2007/08, att riksmötet 2005/06 inte är representativt för 

den generella utvecklingen av partisammanhållningen i riksdagen efter personvalsreformen. 

Under de två övrigt undersökta riksmötena efter reformen framgår en utveckling som går 

tvärtemot undersökningens hypotes. Partisammanhållningen stärktes under de här två 

verksamhetsår gentemot såväl 2005/06 års möte, som riksmötena före reformens 

introducerande.  

 

Att Katz teori om att partisammanhållningen skulle minska efter att personval börjat 

tillämpas, inte stämmer i de här undersökta riksmötena, kan eventuellt förklaras utifrån 

tidigare forskning. Lars Davidsson visar i sin studie från 2006, att det bara var 

riksdagsledamöter från två av riksdagspartierna - Kristdemokraterna och Centerpartiet som 

själva ansett sig ha fått ökade incitament att avvika från partilinjen i och med möjligheten till 

personval.77  

                                                 
75 Holmberg, 1974, s. 151 
76 Katz 1980, s. 54 
77 Davidsson, s. 305 
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En av de främsta anledningarna som ledamöterna i Davidssons studie lyfter fram som 

förklaringar till deras ambivalenta inställning till personval, är att möjligheterna till att bli 

personinvald i riksdagen är begränsat då procentspärren på åtta procent gör att reformen får en 

begränsad genomslagskraft.78 Davidsson presenterar också i sin studie, de potentiella 

konsekvenser som de förändrade budgetreglerna från 1997 kan ha haft på ledamöternas 

benägenhet att avvika från partilinjen. Att budgetreformen har försvårat ledamöternas 

avvikande från partilinjen efter dess tillkomst, är ett påstående som också intygas av 

ledamöter från samtliga partier. 79  Den negativa inställning till personvalsreformens 

möjligheter som uppvisas i det tidigare forskningsmaterialet, i kombination med den 

institutionella förändring som budgetreformen innebar för den svenska riksdagen, kan anses 

överlag ha försvårat för ledamöterna att avvika från partilinjen efter 1998. Det ligger väl i 

linje med det framkomna resultatet som redovisas i tabell 4.1. att riksdagsledamöternas 

benägenhet att avvika från partilinjen minskar, istället för att ökar. Personvalsreformen i 

Sverige har att inte utgjort den möjlighet för de svenska riksdagsledamöterna att avvika från 

partilinjen, som Katz teori redogjort för, vilket ligger i linje med såväl Davidssons 

presenterade slutsatser, som i den här studien då partisammanhållningen inte har minskat. 

Istället har det tillkommit en budgetreform som av riksdagsledamöterna själva uppfattas som 

en förändring som minskar deras möjligheter att avvika från partilinjen. Det här stöds av det 

häri presenterade resultatet där partisammanhållningen efter 1998 har stärks gentemot 

riksmöten som inträffat före både personvalsreformen och budgetreformen, det vill säga 

1993/94, 1994/95 samt 1995/96.       

 

Den svenska personvalsreformens möjligheter och svårigheter att få genomslagskraft vid 

kammarvoteringar, går inte att rent empiriskt bevisa i den här undersökningen, men ett 

resonemang kan ändå föras utifrån de framkomna siffrorna. Med utgångspunkt från 1998/99 

års riksmöte och resultatet från 1995/96, uppvisas en diskrepans i partisammanhållningen. 

1995/96 uppvisar en relativt låg partisammanhållning jämfört med året innan och riksmötet 

tre år senare, men också gentemot de tre senare riksmötena. Voteringsbeslutet om att införa 

personval i det svenska riksdagsvalsystemet fastslogs under den första månaden av 1995/96 

års möte.80  

                                                 
78 Davidsson 2006, s. 303 
79 Ibid, s. 256 
80 Nielsen 2007, s. 8 
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Den relativt sett höga avvikelsegraden för riksdagsledamöterna under detta riksmöte kan bero 

på ledamöternas vetskap om reformens introducerande vid nästkommande val, samtidigt som 

den nya budgetreformen inte hade tagits i bruk. Det skulle kunna ha utgjort ett incitament för 

ledamöterna att avvika i högre utsträckning än under tidigare riksmöten då förväntningarnas 

eventuella effekt från 1995/96, går i linje med Katz teori. Efter 1998-års riksdagsval kan den 

stärkta partisammanhållningen vara ett tecken på att riksdagsledamöterna istället insett 

personvalets begränsningar och fallit tillbaka in i partilinjen, 81  och som sedan håller i sig 

även under de efterkommande riksmötena.   

 

De riksdagsledamöter som förväntas uppvisa en högre avvikelsegrad från partilinjen och 

minska partisammanhållningen generellt efter 1998 års val, skulle vara de som inte hade blivit 

invalda i riksdagen om inte personvalsreformen funnits. De personvalda ledamöterna är i 

högre grad än icke-personvalda, utsätta för den lojalitetskonflikt Katz lyfte fram i sin teori. 

Lojalitetskonflikten för en personvald ledamot innebär en kamp om dennes lojalitet ska finnas 

hos de väljare som gjort det aktiva valet att kryssa för ledamoten, eller hos ledamotens 

partigrupp. Att vara personligt inkryssad i riksdagen skulle utgöra en övervikt gentemot 

väljarna och deras åsikter, vilket skulle öka ledamotens benägenhet att avvika från 

partilinjen.82 Tidigare forskning visar dock att de personvalda ledamöterna som en enhetlig 

grupp skådat, inte uppvisar en större benägenhet att avvika från partilinjen än icke-

personvalda. .83  Konstaterandet görs i såväl Lauri Karvonens studie över personvalda 

riksdagsledamöters agerande under 1998/99 års riksmöte, som i Lars Davidssons studie av 

samma grupp. 84  Materialmässigt utgår båda slutsatserna utifrån motionsvoteringar till 

skillnad från denna studiens materialval, men de generella resultaten av forskningen går ändå 

i linje med att partisammanhållningen inte har minskat då dessa personvalda ledamöter inte 

utifrån Davidssons och Karvonens resultat utgör något hot mot partisammanhållningen i 

riksdagen som helhet, eller inom sina partigrupper.  

 

Karvonen, tillsammans med en kompletterande studie från Lars Davidsson konstaterar också, 

sina begränsade material till trots, att det finns variation mellan de personvalda 

riksdagsledamöterna i voteringsbeteendet.85  

                                                 
81 Staberg 2000, s. 32 
82 Karvonen et al 2001, s. 52 
83 Davidsson 2006, s. 57 
84 Ibid, s. 272 
85 Ibid, s. 314; Karvonen et al 2001, s. 57 
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Karvonen finner belägg för att framhålla de yngre86 personvalda riksdagsledamöterna som en 

grupp som avviker från partilinjen i högre utsträckning än de äldre personvalda ledamöter. 87  

Samma utveckling framhåller också Davidsson där han i en undersökning finner belägg för att 

det bland samtliga riksdagsledamöter, finns en större benägenhet att avvika från partilinjen 

bland de yngre ledamöterna än hos de äldre.88 Slutsatserna som de två forskarna framhåller, 

ligger väl i fas med Ingleharts teorier om att samhället individualiserats och att de yngre 

generationerna, även i riksdagen, uppvisar tendenser till att inneha postmaterialistiska 

värderingar som tar sig uttryck i riksdagens voteringar där yngre ledamöter uppvisar en större 

självständighet jämfört med äldre generationer. 89  Att teorin får stöd av tidigare forskning, 

men inte återreflekteras i det här undersökningsresultatet kan tänkas ha sin grund i den 

begränsade andel yngre ledamöter som finns i riksdagen. Utifrån Lars Davidssons 

beräkningar från 2006 års val fanns det 81 ledamöter som definierats som yngre jämfört med 

268 stycken äldre.90 Den begränsade andelen avvikelsevoteringar de yngre ledamöterna avlagt 

under varje riksmöte, i relation till antalet totala voteringar som räknats med i den här studiens 

resultat, utgör en så pass reducerad del, att de i den här totalundersökningen inte har fått 

utslag på partisammanhållningen i riksdagen på totalnivå.  

 

4.2 Partiernas sammanhållning i riksdagen efter per sonvalsreformen  
Personvalsreformen har antagits vara ett incitament för riksdagsledamöter att avvika från 

partilinjen i kammarvoteringar, då ledamoten ansvarar personligt för att bli omvald i 

konkurrens med såväl andra partier, som med egna partikollegor. Förändringen i det svenska 

valsystemet skulle, baserat på tidigare presenterade teorier, innebära att partigrupperna i 

riksdagen skulle ha minskat sin partisammanhållning efter reformens införande 1998.91  För 

att ta reda på om det hypotetiska antagandet föreligger i den svenska riksdagen, har 

undersökningen grundats på voteringsavvikelser från partilinjen bland partiernas ledamöter. 

Partisammanhållningen har därefter beräknats.  

 

                                                 
86 Yngre riksdagsledamöter definieras av både Karvonen och Davidsson, som ledamöter födda 1960 eller senare.  
87 Karvonen et al 2001, s. 58 
88 Davidsson 2006, s. 311 
89 Bjereld et al 2005, s. 70 
90 Davidsson 2006, s. 183 
91 Katz 1980, s. 54 
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Det sammanlagda resultatet av partiernas partisammanhållning före och efter 

personvalsreformen redovisas i tabell 2 nedan. 

 

Tabell 4.2. Riksdagspartiernas partisammanhållning (procent)  

Partier 
Riksmöte V S Mp C Fp Kd M NyD S:a 
1993/94 98,21 99,32 - 99,24 98,66 99,13 99,74 98,21 98,14 
1994/95 98,01 99,79 97,74 98,12 97,68 97,83 98,61 - 98,87 
1995/96 97,62 99,84 98,02 98,82 97,69 98,60 98,43 - 98,43 
1998/99 98,58 99,78 98,57 98,37 96,79 98,80 98,89 - 99,08 
2005/06 99,50 99,12 97,61 98,28 98,83 98,82 98,33 - 98,64 
2006/07 99,15 99,24 98,27 99,67 99,87 99,57 99,89 - 99,50 
2007/08 98,86 99,15 97,97 99,30 99,85 99,42 99,87 - 99,21 
S:a 98,56 99,46 98,03 98,83 98,73 98,88 99,11 98,21 98,98 
Källa: Riksdagens voteringsprotokoll 1993/94-1995/96, 1998/99, 2005/06-2007/08 

 

Av tabellen kan utläsandet göras att partisammanhållningen inom partierna efter 1998/99 års 

riksmöte inte genomgående har minskat. Istället tenderar partisammanhållningen att gå åt 

motsatta håll – att den har stärkts inom ett flertal av partierna efter personvalsreformen.  

 

Vänsterpartiet uppvisar efter 1998 en ökad partisammanhållning jämfört med före 

personvalsreformen. Riksmötet 2005/06 förevisar den högsta siffran internt, 99,50 procent, 

vilket kan uppfattas som en avsevärd stor skillnad i jämförelse med den näst högst uppmätta 

sammanhållningen, 99,15 procent, från 2006/07 års riksmöte.  

 

Socialdemokraterna är det parti som företer sig ha den starkaste partisammanhållningen 

överlag i en komparation mellan samtliga partier. Partiet uppvisar också den högsta 

sammanhållningen under alla riksmöten sammantaget. Det går dock att konstatera att den 

interna sammanhållningen minskar efter personvalets införande. Siffrorna pekar på att 

sammanhållningen är fortsatt stark, även i jämförelse med övriga partigrupper, men att 

utvecklingen ändå pekar på att partiets sammanhållning avtar. Under tre av fyra riksmöten, 

när partiet har varit i regeringsställning, 1994/95, 1995/96 och 1998/99 uppvisar partiet en 

starkare partisammanhållning än i opposition. Undantaget är 2005/06 års riksmöte, när partiet 

istället uppvisade den lägsta sammanhållningen bland de totala undersökta fallen.    
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Miljöpartiet är det nyaste partiet i riksdagen, och kom in i den parlamentariska församlingen 

först 1988, men åkte ur den samma vid valet 1991.92  Efter partiets återkomst i riksdagen vid 

1994 års val, är partiets partisammanhållning en av de lägsta bland alla partier, såväl före som 

efter reformen. Riksmötet 1998/99 avviker dock från de övriga undersökta åren, då 

sammanhållningen är betydligt starkare än partiets övriga uppvisade resultat. Någon tydlig 

tendens gällande partisammanhållningens utveckling efter reformens införelse går ej att finna, 

utan ligger på en snarlik nivå både före och efter reformen.    

 

Centerpartiet visar upp en partisammanhållning som efter 1998, med undantag av 2005/06, är 

betydligt starkare än under riksmötena före reformen. Dock ska det tilläggas att siffran från 

1993/94 ligger i samma nivå med de resultaten från 2006/07 och 2007/08 som presenterats. 

Samtliga tre är riksmöten där Centerpartiet också har suttit i regeringsställning. Ökningen av 

partisammanhållning kan därmed sägas ha skett mellan åren 1994/95, 1995/96, 1998/99, 

2006/07 samt 2007/08.  

 

Folkpartiet är det parti i riksdagen som erfarit den kanske största förändring av den interna 

partisammanhållningen sedan personvalsreformens införande. Partiet uppvisade före 

personvalsreformen en allmänt lägre partisammanhållning än övriga partier. Även under 

1993/94 års möte, när partiet satt med i regeringen, uppvisade partiet en lägre 

sammanhållning än de övriga borgerliga partierna även om den var lite starkare än under möte 

i opposition. Av övriga partier är det bara Miljöpartiet som innehaft en sammanhållning på 

liknande, relativt sett, låga nivå. 1998/99 års riksmöte var partisammanhållningen 96,79 

procent, vilket är den lägsta sammanhållningen uppmätt i hela undersökningen.  Efter 

personvalsreformen har dock partiets sammanhållning ökat, där den under riksmötena 

2006/07 och 2007/08 var en av de starkaste bland samtliga partier. Dock ska det tilläggas att 

också resultatet från 2005/06 visar en ökad sammanhållning jämfört med riksmötena före 

reformen.  

 

 

 

 

                                                 
92 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____35863.aspx, 091223 
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Kristdemokraterna är ett parti vars interna sammanhållning stärkts efter 1998 med undantag 

från 1993/94 års riksmöte när partiet satt i koalitionsregering tillsammans med övriga 

borgerliga partier. Ökningen har främst skett under de två senaste riksmötena, men även 

2005/06 visar en liten ökning av sammanhållningen jämfört med de undersökta riksmötena 

före reformen.  

 

Den trend som Moderaterna uppvisar stämmer överens med många av de övriga partierna. 

Partisammanhållningen tenderar att stärkas efter personvalsreformens införande. 

Moderaternas sammanhållning under 1993/94 års riksmöte var emellertid också stark i 

jämförelse med de två övrigt undersökta riksmötena före reformens införande, men nämnas 

bör att partiet satt i regeringsställning under nyss nämnda riksmöte.  

 

Den roll som Ny Demokrati spelade i det svenska partisystemet, var begränsad till en 

mandatperiod, och har enbart berörts i ett av de undersökta riksmötena för att kunna beräkna 

den totala partisammanhållningen under 1993/94 års riksmöte. Dock kan det noteras att partiet 

under året uppvisat en partisammanhållning som inte nämnvärt skiljer sig från de övriga, mer 

etablerade partier. Resultatet kan upplevas som något överraskande då partiet internt ofta 

uppfattades som turbulent – något som i sig skulle kunna vara ett hot mot den partiinterna 

sammanhållningen.93     

 

Ovanstående uträkningar stödjer inte den tidigare uppställda hypotesen om att 

riksdagsledamöters benägenhet att avvika från partilinjen skulle ha ökat, vilket i den här 

undersökningen skulle ha fått stöd om partisammanhållningen inom samtliga partier skulle ha 

minskat. Socialdemokraterna är det enda parti vars uppvisade resultat kan relateras till det 

ursprungliga teoretiska resonemanget om personvalsreformens förväntade minskning av 

partisammanhållningen. Emellertid kan varken Katz eller Ingleharts teorier anses få stöd av 

utvecklingen inom majoriteten av partigrupperna. Istället kan Douglas Raes teoriframställan 

få ett visst stöd. Redan innan undersökningens genomförande talade hans teori mot en 

minskning av partisammanhållningen då Sverige är ett proportionellt valsystem, med flera 

ideologiskt baserade partier.  

 

                                                 
93 Staberg 2000, s. 31 



 34 

Flerpartisystemet talar mot att personvalsreformen skulle uppmuntra ledamöterna att avvika 

från partilinjen då det inte finns några stora stridsfrågor där ledamöterna själva kan profilera 

då ideologin förenar partigruppen.94  Dock kan inte Raes teori säga stödjas helt ut då 

partisammanhållningen i många partier tenderar att bli starkare istället för att befinna sig på 

samma nivå som före reformens införande, vilket Raes teoretiska resonemang gör gällande.95  

 

Kopplat till Lars Davidssons resonemang om ledamöters ökade svårigheter med att avvika 

från partilinjen i och med budgetreformens tillkomst, skulle en förklaring till den stärkta 

partisammanhållningen bland fem av de sju riksdagspartierna, vara den förändring som sket i 

den svenska riksdagspolitiken i och med riksmötet 2006/07.  Under riksmötets gång 

framställdes två klara regeringsalternativ – ”Alliansen” och ”De rödgröna”.96 En 

koalitionsregering bestående av de borgerliga partierna har också bildats efter valvinsten 

2006, men uppträdde redan under valkampanjen som ett enat regeringsalternativ. De 

borgerliga partierna uppvisar efter regeringsbildandet en stärkt partisammanhållning under 

riksmötet 2006/07, men också under 2007/08. Den starka sammanhållningen för dessa partier 

kan jämföras med siffrorna för 1993/94 års riksmöte, när de också satt i regeringsställning. 

Det är tydligt att de under regeringsinnehavande riksmöten uppvisar en starkare 

partisammanhållning än i opposition. Samma utveckling går att se hos Socialdemokraterna 

och det partisammanhållningsresultat partiet uppvisar under de riksmöten när de innehaft 

regeringsmakten. Partisammanhållningen för riksmötena 1994/95, 1995/96 och 1998/99 är 

alla starkare än under de år de suttit i opposition. Det enda undantaget är från året 2005/06 när 

partisammanhållningen var lägre än alla de övriga inbördes resultaten, trots 

regeringsinnehavandet.  

 

Att regeringspartier uppvisar högre partisammanhållning än oppositionspartier är något som 

stöds av resultat från Lennart Stabergs uträkningar där regeringspartier, oavsett 

partitillhörighet, under samtliga riksmöten under tidsperioden 1990/91-1998/99, hade en 

högre partisammanhållning än oppositionspartier.97  

 

 

                                                 
94 Rae 1971, s. 96 
95 Ibid, s. 95 
96 Kratz 2008, s. 12 
97 Staberg 2000, s. 36 
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Katarina Barrling Hermansson visar också i sin kvalitativa studie att anledningarna till 

Socialdemokraternas och Moderaternas kollektivistiska normer primärt förklaras av partiernas 

ledamöter själva, baseras på deras uppfattningar om att företräda partier sedda som 

presumtiva regeringsbärande partier. 98 Den normuppfattning som präglar de två största 

partierna i riksdagen, avspeglas också i partiernas respektive voteringsbeteende, där de under 

såväl regeringsinnehav, som i opposition uppvisar en högre sammanhållning än övriga partier. 

De två partierna upplever sig därmed inte enbart som kollektivistiska, utan omsätter också 

normerna till faktiska ageranden vid kammarvoteringar. Att en stark partisammanhållning kan 

kopplas till ett eventuellt regeringsinnehav är något som också bekräftas av Lars Davidssons 

undersökning om såväl personvalsreformen som budgetreformen.  

 

De negativa konsekvenserna av den senare, i hänseendet möjligheten att kunna avvika från 

partilinjen är visserligen en uppfattning som delas av ledamöter från samtliga partier, men 

betonas särskilt av ledamöter från regeringsinnehavande partier.99 De socialdemokratiska 

ledamöternas generellt negativa inställning till personvalsreformen, vid såväl tiden för dess 

tillkomst100, som efteråt, har också sin grund i att det skulle äventyra partisammanhållningen, 

som i sig skulle riskera regeringsstabiliteten.101 Undersökningens resultat ligger väl i linje 

med ovan förda forskningsresultat, där de borgerliga partierna i regeringsställning har stärkt 

sin partisammanhållning efter personvalsreformen. Det ger också en eventuell förklaring till 

varför Socialdemokraternas sammanhållning minskar, då partiet inte under 2006/07 och 

2007/08 års riksmöten, innehavde regeringsmakten. Resonemanget kan vidare utvecklas till 

att jämföra siffror för partier som inte ingått i en regeringskoalition med Socialdemokraterna, 

men likväl riksdagskoalitioner. Miljöpartiets jämförelsevis höga sammanhållningssiffra från 

riksmötet 1998/99 skulle kunna vara resultatet av den riksdagskoalition de ingått med 

Socialdemokraterna under det här mötet.102 Likaså skulle Centerpartiets ökning av 

sammanhållningen vid riksmötet 1995/96 kunna vara resultatet av det koalitionsskapande de 

gjort med den socialdemokratiska riksdagsgruppen.103  Av undersökningens klara resultat, 

som också ligger väl i linje med tidigare forskning, går det att konstatera att en stark 

partisammanhållning är viktig för att inte äventyra regeringsmakten, även om det hindrar 

riksdagsledamöternas självständighet.             

                                                 
98 Barrling Hermansson 2004, s. 109 
99 Davidsson 2006, s. 305 
100 Nielsen 
101 Davidsson 2006, s. 307 
102 SOU 2007:41, s. 31 
103 Ibid, s. 23 
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5. Slutsats 
I uppsatsens undersökning har det av resultatet framkommit att riksdagsledamöter inte avviker 

från partilinjen i högre utsträckning efter personvalsreformens introducerande 1998 jämfört 

med före, vilket var undersökningens hypotetiska antagande. Resultatet av riksdagspartiernas 

sammanhållning visar att det likaså, logiskt utifrån föregående resonemang, inte heller finns 

en minskning i partigruppernas sammanhållning efter reformens införande. Uppsatsens 

hypotes har därmed falsifierats av den teoriprövande undersökningen.  

 

Undersökningen av samtliga riksdagsledamöters benägenhet att avvika från partilinjen, visar 

att de har valt att avvika i lägre grad efter personvalsreformens införande än före.  

Att partisammanhållningen också blir starkare är en utveckling som bekräftas av de uppvisade 

sammanhållningssiffror som riksmötena efter reformens införande uppvisar. Främst gäller den 

här utvecklingen de två senaste riksmötena från 2006/07 och 2007/08.  

 

På partinivå framgår en tendens där utvecklingen av en allt starkare partisammanhållning efter 

1998 hos framförallt de fyra borgerliga partierna samt Vänsterpartiet gör sig gällande. 

Miljöpartiet visar ingen tydlig riktning gällande förändring i sammanhållning, medan 

Socialdemokraterna är det enda parti som uppvisar en minskning av sammanhållningen efter 

personvalsreformen.  

 

Etablerade teorier, som presenterats i kapitel två, har legat till grund för den hypotes som 

falsifierats av den teoriprövande undersökningen. Teorierna kan därmed inte anses få stöd av 

resultatredovisningen. Istället kan Raes teori, som inledningsvis talade mot att 

partisammanhållningen i riksdagen efter personvalsreformens införande, kunna sägas få ett 

visst stöd av undersökningen. Raes teori om att personvalsreformer i proportionella, 

flerpartisystem inte skulle inverka på partisammanhållningen i sådana parlamentariska 

församlingar kan dock inte sägas stödjas fullt ut av undersökningen, då teorin enbart gjort 

gällande att partisammanhållningen inte skulle ha minskat. Dock visar resultatet att 

partisammanhållningen har ökat, vilket inte går i linje med Raes teori.   
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Efter budgetreformen från 1997 har riksdagsledamöter i enlighet med tidigare forskning själva 

upplevt att möjligheten till avvikande från partilinjen försvårats – något som skulle kunna 

utgör en förklaring till utvecklandet av en allt starkare partisammanhållning i riksdagen efter 

1998. Det kan av resultatet utläsas att partier i regeringsställning uppvisar ett faktiskt beteende 

och en uttryckt vilja att hålla samman det regeringsbärande partiet, eller partierna vid 

koalitionsregeringar. Att regeringsinnehav ökar partiers sammanhållning vid voteringar skulle 

också kunna vara en av de potentiella förklaringarna till varför partisammanhållningen i 

riksdagen som helhet har ökat. Samtliga riksdagsledamöter ingår i partigrupper – partigrupper 

som i sin tur också efter 2006/07 års riksmöte ingått tillhör något av de två politiska blocken. 

Blocken utgör inför 2010 års val, två regeringsalternativ. Katz teori utgick från att 

riksdagsledamöter skulle hamna i lojalitetskonflikt i och med personvalsreformen gentemot 

väljare och partigrupp, vilket skulle resultera i lägre partisammanhållning. Utvecklingen med 

en allt starkare partisammanhållning, som belysts i den här undersökningen, kan eventuellt 

förklaras med att en riksdagsledamots lojalitet efter 2006/07 inte enbart är gentemot väljarna 

och partigruppen, utan har fått ytterligare en dimension. En ledamot kan ha utvecklat, eller 

förväntas uppvisa, en lojalitet inte enbart till sin egen partigrupp, utan också gentemot sitt 

respektive politiska block. Den individuella ledamotens utrymme att avvika från partilinjen 

skulle därmed begränsas ytterligare, med en ökad partisammanhållning som följd.  Det bör 

dock understrykas att de här förklaringarna endast utgör tänkbara förklaringar till varför 

partisammanhållningen ökar, som i sig själva behöver utsättas för empiriska undersökningar 

innan de kan godtas.    

 

Slutligen kan konstaterandet göras att vidare forskning inom ämnet partisammanhållning är 

nödvändig. De förklaringar som i undersökningen har framställts som tänkbara utifrån teorier 

och tidigare forskning är inte heltäckande, men kan utgöra underlag för ytterligare studier om 

partisammanhållningens utveckling i Sverige. Vidare forskning skulle behöva utvärdera vad 

som händer när andelen ledamöter tillhörande efterkrigsgenerationen i riksdagen ökar, då det 

påvisats att yngre ledamöter i högre utsträckning än äldre, avviker från partilinjen, men att 

den här gruppen utgör en alltför liten andel av samtliga riksdagsledamöter för att deras 

avvikande voteringsbeteende ska ha upplevts få en större inverkan på den här studiens 

totalresultat. De skulle dock i framtiden kunna utgöra en så pass stor andel av det totala 

antalet ledamöter att deras konstaterande, avvikande röstningsbeteende skulle utgöra ett hot 

mot partisammanhållningen.  
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