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Abstrakt 
 

This study aims to investigate the political coalitions in Swedish municipal councils. 

The investigation focus on municipal councils in Skåne County. The main questions is 

witch type of coalitions has been formed after the municipal elections 2014. One aspect 

that is investigated is if the Swedish democrats effects the formation and types of 

coalitions. The Swedish Democrats has been isolated and considered a Pariah Party by 

the political parties at a national level. The method used is a comparative study between 

the electoral support of the Swedish Democrats and the formation of coalitions in Skåne 

This study shows that the political parties at a subnational level not always view the 

Swedish Democrats as a Pariah Party even if they are not allowed in any coalition. The 

result is based on statements in Swedish press. The Swedish Democrats has an effect on 

forms a types of coalitions in the municipals of Skåne. Coalitions formed by parties 

from both left and right are more common after the election 2014 than before and it is 

possible that the Swedish Democrats are the main reason.  

 

Nyckelord 
Sverigedemokraterna, Skåne, koalitionsformer, koalitionstyper, Sverigedemokraterna, 

blocköverskridande koalitioner. 
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1 Inledning 
 

”Vi kan inte bara stänga ute dem och tycka att vi är bäst i klassen. Det är inte svårt att 

tänka sig att de får 15 procent, bortser vi från dem är det ett demokratiskt underskott” 

(Helsingborgsdagblad, 28 augusti 2014) 

 

Harald Noréus vice ordförande för Folkpartiet i Ljusdal var beredd att samarbeta med 

Sverigedemokraterna men fick hård kritik från partitoppen och inget samarbete med 

Sverigedemokraterna inleddes. 

 

I Riksdagsvalet 2006 fick Sverigedemokraterna 2,9 procent. Därmed kom partiet inte 

över spärren och Sverigedemokraterna fick inga mandat. Sverigedemokraternas 

väljarstöd har sen 2006 ökat stadigt och i valet 2014 fick partiet 12,9 procent av 

rösterna. Enligt prognoser kommer partiet att öka ännu mer till 2018 

(Dagenssamhälle:2014). Därmed är det ett faktum att Sverigedemokraterna är det parti 

som fått störst procentuellt ökning sen 2006.  

I Sverige på nationell nivå är en starkt cementerad blockpolitik, Alliansen skapades för 

att tydligt visa väljarna vilka partier som skulle komma att ingå i en borgerlig regering. 

Socialdemokraterna har inte varit lika tydliga i vilka partier utöver Miljöpartiet som 

skulle kunna ingå i en koalition men det finns en klar skillnad när det kommer till 

höger-vänster blocken. På kommunalnivå är inte blockpolitiken lika tydligt cementerad 

utan det förekommer ett allt mer flytande samarbete. (SvD:2013) 

 

Redan i kommunvalet 2006 tog Sverigedemokraterna mandat i 43 procent av Sveriges 

290 kommuner. I riksdagen har samtliga etablerade partier tagit starkt avstånd från all 

form av samarbete med partiet. Men hur ser det ut på kommunalnivå?  

 

Efter kommunvalet 2014 har nu Sverigedemokraterna mandat i 285 kommuner. Vid en 

närmare undersökning framgår det att Sverigedemokraterna har en starkare 

representation i flera kommuner än på riksdagsnivå. (Valmyndigheten). I Skåne fick 

Sverigedemokraterna 15 procent av rösterna och 18 procent av mandaten i 

kommunvalet. Utifrån detta resultat går det att ställa frågan om hur de etablerade 

partierna i kommuner valt att hantera Sverigedemokraterna. Har de agerat på ett 

liknande sätt som partitoppen gjort på nationell nivå?  
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Sverigedemokraternas väljarstöd borde påverka kommunal politik i det hänseende att 

blocköverskridande koalitioner bildas. Om kommunerna arbetar aktivt för att isolera 

Sverigedemokraterna borde detta avspeglas i hur koalitioner ser ut. Ett exempel skulle 

kunna vara en koalition bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna. Koalitioner 

leder till att partier kompromissar med varandra och försöker driva igenom politiska 

beslut även om ibland den politiska ideologin är oförenlig. De politiska besluten 

påverkar innevånare i kommunerna i sin vardag, det rör sig om allt från snöröjningen till 

skola och omsorgen. Det finns mycket forskat om hur koalitioner bildas och varför men 

det finns en vetenskaplig lucka när det kommer till koalitionsbildningar i svenska 

kommuner. 

 

Enligt teorier om valsystemets påverkan på antalet partier skulle Sverige idag kunna 

klassas som mycket fragmentiserat på kommunal nivå. Spärren som finns på 4 procent 

till riksdagen saknas helt i kommunala valen. Det finns i flera kommuner över åtta 

partier representerade i kommunfullmäktige. Detta visar att svensk kommunpolitik är 

mer fragmentiserad än på nationell nivå. Den traditionella uppdelningen genom 

blockpolitiken i Sverige utmanas av andra partier för de etablerade partierna när det 

kommer till kommunvalen. Det innebär också att det finns många fler möjligheter att 

bilda koalition än på nationell nivå. Många teorier stödjer hypotesen att ett 

proportionellt system genererar att fler partier bildas och får inflytande. Något som 

tydligt avspeglas vid en granskning av befintliga partier i svenska kommuner. 

 

Följande uppsats kommer att fokusera på hur koalitionsbildningar ser ut på kommunal 

nivå samt vilka konsekvenser detta kan få på den kommunala politiken. En del av 

uppsatsen kommer att beröra om det finns en möjlighet att tolka koalitionerna beroende 

på Sverigedemokraternas väljarstöd i kommunen. För att förstå varför koalitionerna 

bildas kommer jag att använda teorier om koalitionsbildningar och koppla dessa till hur 

de politiska partierna genom val få möjlighet att dels utöva sin politik och dels att 

långsiktigt behålla makten. 

 

2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att analysera hur politiska partier väljer att ingå koalitioner och 

vad som föranleder dem till att ingå dessa. Vidare syftar studien till att belysa de 

problem som kan uppstå när partier ingår ovanliga koalitioner så som 
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blocköverskridande koalitioner. En tänkbar anledning som motiverar etablerade partier 

att ingå blocköverskridande koalitioner kan vara hur starkt väljarstöd 

Sverigedemokraterna har i förhållande till de etablerade partierna  

 

En kommunpolitiker i Växjö skriver efter kommunvalet 2014 på sin blogg: 

”I vår län har olika allianspartier förespråkat kontakt med sd! Och haft det! I Växjö har 

vi aldrig förhandlat. Och kommer inte att göra under överskådlig tid. Medborgarna 

tycker dock att vi i de etablerade partierna dissar sd! Det får jag höra ofta! Det kan slå 

tillbaka! Blockpolitikens fördel är att man kan hålla tillbaka dessa variabler enligt 

ovan. I Växjö har vi haft blockpolitiken mer eller mindre cementerad sedan 1985. Nu 

har vi hamnat i ett läge då ett block faktiskt upphört. Alliansen har ersatts av en 

blågrön femklöver. 

Forskning och dokumentation kring majoritetsbidlningar på lokal nivå existerar 

knappt.”(Bo Frank 8 oktober 2014)1 

 

För alla partier är valen en tävlan om väljarnas röster. 2006 fick Sverigedemokraterna 

representation i 144 kommuner. (Loxbo:2008). Efter kommunvalet 2010 hade 

Sverigedemokraterna mandat i 246 kommuner och efter kommunvalet 2014 skedde en 

ytterligare ökning till mandat i 285 kommuner.  

Jag kommer inte fokusera på varför Sverigedemokraterna växer, det finns mycket 

forskat varför högerpopulistiska och främlingsfientliga partier växer. Utgångspunkten 

uppges vara ett ökat missnöje med etablerade partier och med 

invandrings/integrationspolitiken i Sverige. Detta är inte unikt för Sverige utan 

förekommer över hela Europa. (Loxbo:2008) 

 

Blocköverskridande samarbete utifrån politiska partiers inställning till 

Sverigedemokraterna är en aspekt som är intressant att undersöka. I kommuner där 

Sverigedemokraterna har över 20 procent av rösterna har väljarna uttryck en stark 

önskan att se partiet genomföra sin politiska målsättning och direkt påverka de politiska 

beslut som kommunerna ska fatta. Vid en eventuell isolering från övriga partier av 

Sverigedemokraterna leder det till en påverkan på demokratiaspekten.  

 

                                                 
1 Exakt citat med stavfel 
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Den representativa valdemokratin bygger på att väljarkåren genom val röstar fram de 

partier och representanter som väljarna önskar se vid makten. När det blir svårt att 

förutsäga hur partier kommer samarbeta leder det till att ansvarsutkrävandet blir svårt. 

Om den kommunala politiken blir allt mer komplicerade när det kommer till att förutse 

vilka samarbeten som kommer inledas finns en risk att väljarna förlorar förtroende för 

de politiska partier och politiker generellt.  

 

Politik utgår från att det finns en konfliktdimension. Olika partier har olika kärnfrågor 

och politiken riskerar att bli urvattnad när flertalet partier närmar sig mitten eller 

konstant måste kompromissa med varandra. Oppositionen blir därmed kraftigt 

reducerad om det är isoleringen av Sverigedemokraterna som är främsta målsättningen. 

Det kan även leda till blockeringar i politiken och att koalitionerna måste ändras flera 

gånger under en mandatperiod.  

 
2.1.1 Problemformulering 

 

SVT publicerade en artikel strax efter valet 2014 en artikel som förutsåg hur den 

kommunala politiken skulle komma att se ut framöver. Där konstaterades att 

blocköverskridande samarbete skulle öka och att anledningen var en önskan att isolera 

Sverigedemokraterna. (SVT:2014) 

Huvudfrågan utgår hur koalitionsbildningar ser ut på kommunal nivå. Då blockpolitiken 

inte är lika cementerad som på nationellnivå ökar möjligheterna till antalet 

koalitionsbildningar. En viktig aspekt för undersökningen är vilken påverkan 

Sverigedemokraterna har när det bildas blocköverskridande koalitioner. Min hypotes är 

att antalet blocköverskridande koalitioner ökat sen 2006 och detta för att motverka 

Sverigedemokraternas inflytande på den kommunala politikens beslutfattande. Då 

Sverigedemokraterna fått ett ökat antal mandat borde även påverkan vara att antalet 

blocköverskridande koalitioner ökat. Frågeställningen blir därmed. 

 Vilka former av koalitioner dominerar idag i svenska kommuner? 

 Vilken påverkan har Sverigedemokraterna beroende om de har en vågmästarroll 

eller inte på koalitionerna? 

För att svara på fråga nummer två behöver tydliggöras att reell vågmästarroll innebär att 

Sverigedemokraterna har så pass många mandat att koalitionen blir en majoritet 

medräknat Sverigedemokraterna. Potentiell vågmästare är när Sverigedemokraterna har 

så pass många mandat att om det minsta partiet i en koalition drar sig ur så blir 
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Sverigedemokraterna den avgörande vågmästaren. När det kommer till koalitioner avses 

koalitionstyper en klassificering beroende på storlek på koalition och koalitionsform 

avser vilka partier som ingår i koalitionen. En viktig detalj är att analysen av 

koalitionstyperna kommer att utgöras av valet 2014 och kommer inte kompareras över 

tid.  

 

2.1.2 Disposition 

 

I kapitel 3 kommer en begränsning av uppsatsen samt val av fall. Kapitel 4 presenterar 

metoden som kommer att ligga till grund för analysen. I figur 1 nedan presenteras 

dispositionen av analysen. Kapitel 5 redogör för tidigare forsknin och kapitel 6 utgörs 

av teorier kring koalitioner. Analysen i kapitel 7 presenterar de empiriska resultaten som 

följs av kapital 8 som avslutar med slutsats, diskussion och förslag på framtida 

forskning. 

Figur 1 disposition av analysen. 

 

 
 

2.1.3 Introduktion 

 

I Sverige finns det 290 kommuner som styrs av folkvalda representanter. Nu närmast 

kommer en kort presentation för att förstå hur kommunerna fungerar. Här förklaras 

likheter och skillnader mellan kommunvalet och riksdagsvalet. Syftet är för att förstå 

hur fler partier lyckas få mandat i kommunerna.  

 

Valet till kommunfullmäktige sker samma dag som valet till riskdagen. Det finns en del 

detaljer som skiljer riksdagsvalet och kommunvalet. I kommunvalet finns ingen 



  
 

6 

procentspärr utan ett jämförelsetal räknas fram för att fördela mandaten och mandaten är 

fasta, det används inte som till riksdagen utjämningsmandat. Avsaknaden av spärr ger 

möjlighet för mindre och lokala partier att kunna få mandat. 

Mandaten fördelas enligt jämkande uddatalsmetoden precis som till riksdagen men utan 

att applicera en procentspärr. Genom valkretsindelning uppnås emellertid en viss 

möjlighet till spärrfunktion. För att fördela mandaten tar man första jämförelsetalet och 

det tas fram genom att  dividera varje partis röstetal med 1,4. Därefter divideras det med 

3, 5, 7 tills alla mandat är fördelade. (Valmyndigheten) När det kommer till 

partifragmentiseringen från 2006 till efter valet 2014 finns det i cirka 46 procent av 

kommunerna fler partier representerade i kommunerna än i riksdagen.  

Regeringsformen slår fast att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket” i paragraf 

ett.(Regeringen). Regeringsformen gäller även för kommuner och landsting. Likt valen 

till riksdagen röstar svenska folket på de personer som ska företräda och styra i 

landsting och kommuner. (Petersson:2010) 

 

Det är intressant att undersöka kommunernas styre och koalitionsbildningar ur den 

aspekten att kommunerna har ett stort självbestämmande. Det vill säga det kommunala 

självstyret. I SOU 2007:11 sidan 128 beskrivs kommunernas självstyre som en del av 

relationen mellan stat och kommun. Kommunala angelägenheter bestämmer kommunen 

om och somliga regleras av staten. Här anges också att kommunerna har 

beskattningsrätt. (Norén Bretzer:2013) Det som blir intressant i förhållande till 

beskattningsrätten är när eventuella höjningar eller sänkningar ska ske vid 

blocköverskridande koalitioner Kommunerna ansvarar för den service som levereras 

dagligen. Det rör sig om allt från snöröjning till grundläggande service som barn och 

äldreomsorg, bostäder och skolor. Därmed är det viktigt att politiken i kommunen 

fungerar.  

 

Koalitioner som består av partier som befinner sig på helt olika sidor på höger-

vänsterskalan bör ha svårt att enas om både principfrågor och beskattningsfrågor. Partier 

som befinner sig på högerskalan är traditionellt mot skattehöjningar och partier på 

vänsterskalan önskar inte sällan finansiera välfärden med skattehöjningar. Efter valet till 

riksdagen så bildas regeringen av de partier som avser samarbeta i en regering. 

Regeringsbildningen går oftast fort och godkänns genom negativ majoritet. Negativ 
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majoritet innebär att om inte en majoritet är emot så godkänns den föreslagna 

regeringen med föreslagen statsminister (Norén Bretzer:2010). 

Kommunalstyrelsens tillsättande fungerar inte på samma sätt. Här påminner bildandet 

mer om en positiv majoritet där en majoritet måste rösta för ett godkännande. På 

nationell nivå går som tidigare nämnt bildandet av regeringen oftast fort, förhandlingen 

av politiska poster möter inte heller några större problem. Ministerposterna brukar 

spegla storleken på partierna och även de expertområden som kandidaterna har. De 

största partierna brukar tilldelas de tyngsta postern. På kommunal nivå sker inte 

tillsättanden på samma sätt. Förhandlingarna kan dra ut på tiden och det är inte alltid att 

fördelningen av politiska poster speglar partiernas storlek. Därmed blir fördelningen av 

politiska poster svårare att förutse för politiker och politiska partierna i förväg (Bäck: 

2003). 

 

3 Val av fall 
 

I uppsatsen har jag inte möjlighet att analysera alla Sveriges 290 kommuner. 

Anledningen är omfattningen av uppsatsen och begränsningen av tid. Jag kommer 

granska koalitionsbildningarna i Skånes 33 kommuner och hur kommunerna valt att 

agera när Sverigedemokraterna erhållit tillräckligt med mandat för att ha en direkt 

möjlighet att påverka den lokala politiken. 

Även om Sverigedemokraterna har gått fram i samtliga län sen kommunvalet 2006 men 

har ett av de starkaste väljarstödet i Skåne. I Skåne innehar Sverigedemokraterna i 

genomsnitt 18 procent av mandaten i 33 kommuner och 15 procent av röstantalet. 

Därmed är det Sverigedemokraternas starka väljarstöd som blir avgörande i valet av 

fall. 

 

3.1.1 Skillnader mellan riksdagsvalet och kommunvalet 

 

I tabell 1 som följer illustreras skillnaderna mellan resultatet av riksdagsvalet och 

kommunvalet i Skåne 2014. Både de borgerliga och rödgröna partierna gjorde ett sämre 

val i Skåne än på riksdagsnivå. Sverigedemokraterna gjorde även ett bättre val i Skåne i 

förhållande till tidigare valresultat. Anledningen till att de etablerade partierna gjorde ett 

sämre val är att de lokala partierna och Sverigedemokraterna tog röstandelar i större 

omfattning än vad som sker på nationell nivå. 
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Tabell 1, skillnader mellan riksdagsvalet och kommunvalet i Skåne. 

 

 

(Skillnaden avser röstantantalet i procent från Valmyndigheten 2014) 

 

I Skåne fick övriga partier 4,8 procent av rösterna vilket visar på att andra partier än de 

etablerade gör bättre ifrån sig på lokal nivå. En trolig orsak är att lokala sällan 

kandiderar till riksdagen då partierna ofta har en stark koppling till den egna 

kommunen. Det går att konstatera att väljarstödet för övriga partier öppnar för fler 

möjliga koalitioner på kommunal nivå än på nationell nivå.  

 

Sett till erövrade mandat har i Skåne har Sverigedemokraterna sen tidigare ett starkt 

stöd från väljarkåren. I kommunvalet 2010 fick Sverigedemokraterna nästan 11 procent 

av mandaten i Skåne. Förklaringen finns då Sverigedemokraterna hade större väljarstöd 

i Skåne och även lokala partier tog röster från de etablerade partierna.  
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Diagram 1 Sverigedemokraternas mandatutveckling från valet 2006 till 2010 

 

(Mandatutvecklingen över tid i samtliga Skånes kommuner 2006 fram till 2014 från 

Valmyndighetens hemsida) 

 

I Skåne kommer materialet visa på vilka typer av koalitioner som partierna valt att ingå 

när det finns ett större utbud av politiska partier att välja som koalitionspartner. Det 

finns en även en möjlighet att Sverigedemokraterna får vara med och bilda koalition och 

då blir det mätbart hur stort antal kommuner det rör sig om. Jag kommer att granska 

samtliga 33 kommuner i Skåne. Genom att ta med samtliga kommuner ges en möjlighet 

att jämföra om det finns skillnader i de kommuner där Sverigedemokraterna har under 

en procent av mandaten i förhållande till de kommuner där Sverigedemokraterna har 

över 20 procent av mandaten. Mandatfördelningarna från kommunvalet 2014 har 

inhämtats från Valmyndighetens hemsida. Koalitionsbildningarna från kommunernas 

hemsida, direkt kontakt med kommunerna samt nyhetsrapportering.  

 

4 Metod 
 

Metoden kommer att utgöras av en kvalitativ komparation. Den kvalitativa analysen 

består av att i analysen tas nyhetsartiklar och uttalandet från kommunpolitiker upp som 

förklaring till ingångna koalitioner. Kvalitativa metoder används främst när det finns ett 

behov att förstå ett fenomen snarare än att få en generell överblick.  

Fördelen med en kvalitativ metod i förhållande till en kvantitativ är att kvalitativ kan 

utföras när inte det finns tillräckligt med statistiskt underlag. Den kvalitativa 
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komparativa metoden ger i denna uppsats en möjlighet att jämföra politiska koalitioner i 

förhållande till Sverigedemokraterna på ett sätt som gör att det går att dra slutsatser 

utifrån uttalande i massmedia. De kvantitativa delar utgörs av insamlad data från 

Valmyndighetens hemsida men avser inte mäta en effekt eller göra statistiska 

uträkningar därmed valde jag bort kvantitativ metod.  

 

Analysen kommer att bestå av utvalda kommuner vid en given tidpunkt som utgörs av 

kommunvalet 2014 i de angivna kommunerna. Genom att utgå från resultaten från 

kommunvalen 2006, 2010 och 2014 blir det möjligt att avgöra om det finns en trend 

som pekar på en ökning över tid av ökat antal blocköverskridande koalitionsbildningar. 

 

Materialet har hämtats från Valmyndighetens hemsida för att därefter jämföras. Vidare 

har koalitionsformer och typer ställts samman genom att hämta information från 

Kommunfakta, kommunernas hemsida och direkt kontakt med kommunerna.  

Främst kommer uppsatsen att vara av kartläggande karaktär. Koalitionerna presenteras 

och kategoriseras därefter kommer analys att göras utifrån resultatet av kartläggningen. 

Det finns en kvantitativ ansats då insamlat material är omfattande men det finns ingen 

kvantitativ analys genom att använda beräkningar. (Esaiasson et. al:2012)  

 

Utifrån koalitionsklassificeringarna som presenteras i teoridelen kommer jag att 

presentera hur väl teorierna kan appliceras på svenska kommuner. Därmed blir analysen 

till viss del teoriprövande. Uppsatsen kommer att ta hänsyn till när Sverige-

demokraterna besitter en vågmästarroll. Detta kan vara en betydande skillnad när 

Sverigedemokraterna har en vågmästarroll beroende på om partierna väljer att ta 

avstånd från dessa eller välkomnar dem i en koalition.  

 

5 Tidigare forskning 
 

Lipset och Rokkan drog slutsatsen att konfliktdimensionen höger-vänster var stabil i 

Europa. Denna slutsats lades fram 1967. Dock har uppkomsten av nya partier med andra 

dimensioner än höger-vänster frågor bildats. Erlingson konstaterade att denna 

konfliktdimension inte längre är stabil utan efter 1980 har flera nya politiska 

dimensioner formats. (Erlingsson:2005)  
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5.1.1 Konfliktdimensioner i Sverige 

 

I Sverige under 1980-talet bildades Miljöpartiet som fokuserar på miljöfrågor och som 

idag har en stabil plats i riksdagen. På 1990-talet bildades Ny Demokrati som var ett 

nyliberalt och högerpopulistiskt parti men partiet höll inte ihop länge. 

Sverigedemokraterna bildades ungefär samtidigt som Ny Demokrati men fick inte 

samma snabba uppsving. Sverigedemokraterna växte långsamt och är idag ett parti som 

över tid visat en stabilitet som Ny Demokrati saknade. Ytterligare ett parti som vuxit 

fram är Feministiskt Initiativ som bildades 2005 och även om de inte har fått mandat i 

riksdagen än så har de fått mandat i några kommuner. Med denna forskning kan det 

konstateras att det finns många fler möjligheter till koalitioner än tidigare. Fortfarande 

förekommer mest frekvent i kommunerna den etablerade blockpolitiken efter 

kommunvalet 2002. (Bäck 2003) 

 

5.1.2 Tidigare forskning om koalitioner 

 

Högerpopulistiska och i vissa fall främlingsfientliga partier tillåts vara med och bilda 

koalitioner i vissa europeiska länder på nationell nivå. I dessa fall beror det på hur stark 

väljarkåren är och hur väl de högerpopulistiska partiernas politiska program 

överensstämmer med den politiken de etablerade partierna har. Om höger-vänster 

dimensionen är stark är det mindre troligt att partier utanför denna dimension släpps in. 

(De Lange:2008) Dock finns det undantag och det är när de högerpopulistiska partierna 

har en stark främlingsfientlig framtoning. I Sverige har standarden varit att 

främlingsfientliga partier isolerats från all form av samarbete. Fredrik Reinfeldt uttalade 

sig tydligt om viljan att isolera Sverigedemokraterna. I samband med att Reinfeldt fick 

frågan om han skulle släppa fram en rödgrön regering om vid en nedgång av 

väljarstödet för Alliansen svarade han: 

 

”Ja, därför att det är sättet att ta ansvar för beskedet att vi isolerar 

Sverigedemokraterna från inflytande i Sverige.” (Expressen:2013) 

 

I Sverige avgörs kommunernas budget av kommunstyrelsen och därmed blir 

koalitionerna viktiga då det påverkar vilka satsningar kommunen ska göra. Detta borde 

leda till att partier som är ideologiskt närstående väljer att bilda koalitioner för att slippa 

göra allt för stora kompromisser. Dock finns det undantag när det kommer till behovet 

att utesluta partier som inte är etablerade när dessa har en vågmästarroll och anses vara 
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extrema. Bäck studerade hur de etablerade partierna handskades med Sveriges 

Pensionärers Intresseparti när dessa hade en avgörande roll i svenska kommuner. 

(Bäck:2003) Partier som utgör ett hot genom antingen framföra en extrem politik eller 

hota de etablerade partiernas position leda till att blockpolitiken i viss mån uppluckras. 

(Capoccia:2001) Sverigedemokraternas intåg i kommunerna 2006 visade inte att 

blockpolitiken tenderade att överskridas i större omfattning. Partier fortsatte inleda 

koalitioner med ideologiskt närstående partier i stor utsträckning. (Loxbo:2008) 

 

Efter kommunvalet 2006 hade Sverigedemokraterna likt efter kommunvalet 2014 ett 

större stöd i sydliga kommuner. 2006 var Sverigedemokraterna trotts sina framgångar i 

kommunerna fortfarande ett litet parti i förhållande till de etablerade partierna. 2006 

visade forskningen på att det fanns en nedgång i de vedertagna blockindelningen som 

försvagats över tid mellan 1973 till 2006. Detta leder till att de etablerade partierna 

ställs inför en allt större utmaning om målet är att isolera nya oönskade partier (ibid) 

 

5.1.3 Typer av koalitioner efter valet 2006 

 

Efter kommunvalet 2006 fanns det 40 blocköverskridande koalitioner och av dessa 

utgjorde Minimum Winning Coalitions 22 stycken, Oversized Coalitions femton stycken 

och Minoritetskoalitioner av tre stycken. (Definitionen av koalitionstyperna går att finna 

på sidorna 15 och 16). Dock är det inte klart vad som orsakade de blocköverskridande 

koalitionerna. Det är därmed blev det inte klargjort om det är Sverigedemokraterna, 

annat parti som får partierna att ingå koalitioner med partier som inte är närliggande 

ideologiskt. (Loxbo:2008) 

 

Det Loxbo fann i sin undersökning 2008 är att det inte finns ett stort stöd i hans material 

att Sverigedemokraterna var den utlösande faktorn till blocköverskridande 

koalitionsbildningarna. Sverigedemokraterna var inte generellt efter kommunvalet 

2007-2008 en större påverkansfaktor på blocköverskridande samarbetet. Där det fanns 

en påverkan på koalitionsbildningarna var när Sverigedemokraterna har en potentiell 

vågmästarroll. Det var inte bara Sverigedemokraterna som hade en påverkan på 

koalitionsbildningar utan även lokala partier. När det kommer till vilken typ av 

koalitioner som bildas i förhållande till majoritet och minoritetskoalitioner så ökade 

minoritetskoalitioner i så pass stor utsträckning att det blev intressant att undersöka i 

framtiden. (Loxbo:2008) 
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Wångmar analyserar Sverigedemokraternas valresultat efter kommunvalet 2010 och ser 

en koppling mellan vilka typer av koalitioner som bildas beroende på deras väljarstöd. 

Sverigedemokraterna bidrog till att det skedde en ökning där vare sig det rödgröna eller 

borgerliga blocket hade majoritet och fann en tydlig indikation på att de etablerade 

partierna var villiga att bilda blocköverskridande koalitioner. Förekomsten av 

blocköverskridande samarbeten med Miljöpartiet inräknat ökade när det fanns en annan 

majoritet än den traditionella blockindelningen. Sverigedemokraterna bidrog även till att 

efter kommunvalet 2010 ökade antalet kommuner med annan majoritet än traditionell 

sammansättning. Sverigedemokraterna påverkan ledde till att de övriga politiska 

partierna ställdes inför två val. Antigen ingå en blocköverskridande majoritetskoalition 

eller minoritetskoalition som även kunde vara blocköverskridande. (Wångmar:2011) 

 

6 Teori 
 

Proportionellt valsystem genererar enligt Duverger fler partier och ju lägre spärrar för 

att komma in ju fler partier bildas. Duverger ifrågasätter Hermes teori om att valsystem 

med låga spärrar underlättar för nationalistiska partier att få mandat men nekar inte 

heller till att det finns en koppling. Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt parti och 

svenska kommuner saknar valspärr. Därmed finns det stöd för att Hermes teori stämmer 

in på svenskar kommuner. (Duverger:1958)  

Det finns mycket forskat och flera teorier har tagits fram angående hur koalitioner 

bildas. Majoriteten av studierna har gjorts i stort sätt uteslutande på nationell nivå. På 

kommunal nivå finns mycket lite forskat. Det går förvisso inte jämföra på fullt ut på 

kommunal nivå men det är möjligt använde teorierna som utgångspunkt.  

 

Det som står på spel är makt och tillgång till resurser, de fördelarna är inte lika stora på 

kommunal nivå. Men då kommuner i Sverige har så pass stort självbestämmande finns 

det en maktaspekt som bidrar till viljan att vinna. Kommunpolitiker på heltid har många 

förmåner som saknas i andra länder på subnationell nivå. Politiker på kommunal nivå 

får ofta bra löner och stort inflytande över de besluts som tas gällande kommunens 

arbetsområden. Detta bidrar till att tidigare teorierna som gjorts på nationell nivå blir 

gångbara. Gångarbarheten utgörs över att det finns en vinst med att erhålla politiska 

poster i kommunerna då det förknippas med många fördelar både ekonomiskt och ur ett 

maktperspektiv. Bäck 2003) 
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6.1.1 Teorier gällande koalitionsbildningar 

 

I Lavers och Schofields ”Multiparty Government- The Politics of Coalitions in Europe” 

(1998) uppges att för att bilda en regering är utan tvekan stödet för regeringsbildandet 

det viktigaste. Detta kan jämföras med att koalitionerna som bildas i kommunerna 

behöver ha en majoritet av politiker som röstar för då. Utan stöd kan inte koalitionerna 

bildas. Partier som bildar koalition behöver ha en så pass stor koalition att det inte leder 

till en låsning med oppositionen vid genomförandet av sina politiska reformer. Det är 

inte bara de aktuella reformerna som partierna strävar efter att få igenom utan även 

möjligheten till att vinna påföljande val.  

Utgångspunkten är att partier är enhetliga aktörer men med vetskapen att detta inte är 

hela sanningen. Tidigare forskning har visat att det finns splittringar inom partier och 

det är skillnad mellan olika partiers sammanhållning. De enhetligaste partierna brukar 

vara de kommunistiska partierna som domineras av en centralistisk demokrati. Men 

även inom traditionella partier vare sig de är elitpartier eller masspartier finns en 

tradition av sammanhållning. De som har minst sammanhållning brukar vara de partier 

som klassificeras som Catch it All partier.(Laver och Schofield:1998)  

 

6.1.2 Teorier gällande partiers politiska avsikter 

 

Partier ställer upp i val för att vinna. Det finns olika teorier om vad partierna avser 

vinna. Det är inte endast givet att partiernas mål är att inneha en maktposition där de 

politiska posterna är det viktigaste. Partiernas mål brukar delas in i olika kategorier: 

 Office-seeking partier vars när målet är att få makten. Målet är att få så pass 

många politiska poster som möjligt i regeringen.  

 Policy-seeking partier vars mål är att få inflytande över policybeslut och att få 

igenom sin politik utan att nödvändigtvis inneha betydande politiska poster.  

 Vote-seeking vars främsta mål är att vinna röster. Alla partier strävar efter att få 

röster men Vote-seeking kan förklaras som målet att vinna framtida val. 

Dessa kategorier är idealkategorier och i verkligheten växlar partier mellan att vara alla 

kategorierna samt vara en kombination av dem. (Blomgren:2011)  

De kommunala partierna kan tillföras samma egenskaper även om det är troligare att 

lokala partier tillhör de två sistnämnda kategorierna. Partier tar med i beräkningarna att 

kunna vinna nästa val. Därmed blir den politiska effektiviteten viktig vilket är en 

Politisk effektivitet är en viktig aspekt för partierna att ta i beräkning vid bildandet av 
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koalitioner detta för att få igenom politiska beslut och kunna vinna nästa val. Ytterligare 

en aspekt som partierna behöver ta hänsyn till är att det finns en möjlighet att ens egna 

partimedlemmar röstar mot föreslagna reformer. Det blir en viktig del att förhandla med 

partierna som ingår i koalitionen för att kunna genomföra olika förändringar. Dessa 

förhandlingar är förmodligen inte lika omfattande i kommunfullmäktige då personliga 

kontakter mellan politiker är starkare. Teorin om vad det är för mål som partierna 

strävar efter blir en del av analysen då det bidrar till att förstå koalitionsformerna och de 

politiska partiernas utgångspunkt före och efter valen.  

 

6.1.3 Bildandet av koalitioner 

 

De vanligaste formerna av koalitionsteorier delar in koalitionerna i olika former de kan 

bildas utifrån en höger-vänsterskala. Den klassiska metoden som Down formulerade 

utgår från att partiernas konfliktdimension är en höger-vänsterskala. De två största 

partierna befinner sig i regel närmare mitten än övriga. I den svenska politiken på 

riksdagsnivå går det att klassificera Vänsterpartiet längst ut till vänster och Moderaterna 

längst ut till höger enligt väljarkåren. (Demoskop)  

 

Modellen anger att partierna går mot mitten för att attrahera medianväljaren 

medianväljarteoremet. Problemet med metoden är att den förutsätter att det går att 

klassificera partierna enligt denna skala utan att ta hänsyn till partier som inte har en 

uttalad höger-vänster politik. Ett flerdimensionellt partisystem är mer komplicerat och 

det blir mer än mer komplicerat på kommunal nivå då det finns flera lokala partier som 

många gånger är enfrågepartier. Enfrågepartierna kan helt sakna höger-

vänsterdimension. (Petersson:1997) 

I ett flerdimensionellt partisystem behövs det ta hänsyn till fler konfliktdimensioner. 

Det finns idag i Sverige på nationell nivå Miljöpartiet som kan anses vara närmare 

vänster på skalan men som har fokus på miljöfrågor. Sverigedemokraterna klassificerar 

sig själv som vare sig höger eller vänster vars huvudsakliga fråga rör invandrings och 

integrationsfrågor. Detta gör att koalitionsmöjligheterna blir betydligt större än om 

endast höger-vänsterdimensionen används som utgångspunkt. Det har inträffat en ökad 

forskning på multidimensionella partisystem. Redan på 1950-talet skrev Maurice 

Duverger om att klassificering höger-vänster inte var tillräcklig. Det fanns flertalet 

andra dimensioner som utgjorde det politiska landskapet. Duverger lade till bland annat 

religion, landsbygd-stad och etniska eller minoriteters behov av att bilda partier och i 
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Les partis politiques nämns Sverige som exempel där inte höger-vänsterkonflikten 

räcker. (Duverger:1958) Dessa konfliktdimensioner är en verklighet i svensk 

partipolitik. Utökade konfliktdimensioner skapar också ökade möjligheter till 

koalitioner. 

Sverigedemokraterna som är ett av partierna vars påverkan på svenska kommuner ska 

studeras definieras som ett högerpopulistisk och därmed kan klassificeras som ett 

pariah party. Pariah parties är synnerligen ovälkomna av andra partier. Dessa partier 

har dock allt mer fått större möjligheter att påverka genom ett allt större väljarstöd.(De 

Lange:2007)  

Sverigedemokraterna är ett passande exempel på ett pariah party som fått allt större 

inverkan på svensk politik. Enligt teorier om konfliktdimensioner konstatera att det 

utöver höger-vänster finns en rad andra dimensioner att ta hänsyn till vid 

koalitionsbildningar i Sverige.  

Under nästa rubrik presenteras vilka typer av koalitioner som bildas enligt tidigare 

teorier och forskning. Detta för att framöver kunna klassificera på kommunal nivå vilka 

typer om är vanligast. Detta gör det möjligt att förklara om Sverigedemokraterna stängs 

ute genom att bilda stora koalitioner eller om övriga partier godkänner 

minoritetskoalitioner.  

 

6.1.4 Kategorisering av koalitionstyper 

 

Största delen av statsvetenskaplig forskning om koalitioner när det kommer till 

koalitionsbildningar avser kunna förutsäga framtida koalitioner. Jag avser inte förutsäga 

framtiden utan klassificera kommunernas koalitioner enligt teorierna. Jag kommer för 

att undvika eventuella översättningsproblem vid behov använda de engelska termerna 

för olika typer av koalitionsbildningar. Jag vill lyfta fram att den största delen av 

forskningen har gjorts på nationell nivå men klassificeringarna kan användas på 

kommunalnivå. Jag kommer senare att använda dessa klassificeringar när jag 

kategoriserar kommunernas koalitioner. De fyra typerna jag kommer använda är:  

1. Egen majoritet: där ett parti är så pass stort att det inte behöver inleda någon 

koalition. Partiet får på egen hand majoritet. Det är en ovanlig form i Sverige 

och svenska kommuner då det är ytterst sällan ett parti får egen majoritet i ett 

proportionellt valsystem. (Bäck:2003) 

2. Minimum Winning Coalitions som är en koalition som är precis så pass stort att 

koalitionen får majoritet. Inga extra partier ingår i koalitionen. Fördelen med 
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denna typ av koalition är att partierna inte behöver förhandla med onödigt 

många partier i sakfrågor. Makten kan därmed behållas utan att allt för ofta 

kompromissa. På nationell nivå står även många ministerposter på spel och här 

gör det att man inte behöver dela postern med andra. Nackdelen är att om ett 

parti väljer att gå ur koalitionen så faller den. I denna typ av koalitioner brukar 

bildas med partier som befinner sig på samma sida höger-vänster dimensionen. 

(De Swaan:1973) 

3. Oversized Coalitions är när en koalition är så pass stor att även om ett parti går 

ur kan koalitionen behålla majoritet. Fördelen är att koalitionen inte står och 

faller med ett parti men nackdelen är att förhandlingar inom koalitionen blir 

svårare samt att de politiska posterna som utgör del av makten måste delas med 

fler. På kommunalnivå är detta inte lika viktigt då de politiska posterna inte är av 

samma dignitet som regeringsnivå. Denna typ av koalition är vanligast under 

perioder av politiska eller finansiella kriser. (Gallagher et al:1995) 

4. Minoritetsstyre: är när inte koalitionen får majoritet utan de andra partierna 

väljer att godkänna koalitionen. Situationen uppstår mer frekvent när 

oppositionen är splittrad i flera fraktioner som inte kan tänka sig att bilda en 

majoritetskoalition tillsammans. (De Lang:2008) 

7 Analys 
 

Materialet visar att Sverigedemokraterna inte ingår i någon koalition i Skåne. Fakta 

pekar på att övriga partier aktivt arbetar för en isolering och en ovilja att inleda 

koalition. Sammanställning av materialet finns att läsa under 7.1.1. Isoleringen sker inte 

nödvändigtvis på grund av att partierna på kommunal nivå inte har viljan att samarbeta 

med Sverigedemokraterna utan att direktiv har utgått från partitoppen. I Aftonbladet 

konstaterar Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé att partiet har fått signaler om att 

det finns en vilja i kommunerna att samarbeta med Sverigedemokraterna. Men Tobé 

avisar all form av samarbete. (Aftonbladet:2015). Därmed är det möjligt att även om det 

finns en önskan att samarbeta med Sverigedemokraterna i vissa kommuner så skulle ett 

sådant fördömas av partitoppen.  

I Landskrona 2010 öppnade Folkpartiet upp för samverkan med Sverigedemokraterna. 

”Jag vill inte rada upp någon dödslista över vilka vi inte samarbetar med. Det får 

valresultatet avgöra”  
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fastställde kommunalrådet Torkild Strandberg. Denna vilja till att öppna upp för ett 

samarbete avvisades kort därefter av Strandberg. Troligtvis har uttalandet fått kritik av 

partitoppen som på nationell nivå avböjt all form av dialog med Sverigedemokraterna.  

 

7.1.1 Vilka former av koalitioner dominerar idag i svenska kommuner? 

 

För att svara på frågan om vilka former av koalitioner dominerar idag presenteras 

resultaten i diagram 1. 

En sammanställning av insamlad data ger resultatet att minoritetsstyre utgör 45 procent, 

Oversized Coalitions 30 procent och Minimun Winning Coalitions 21 procent. Egen 

majoritet är ytterst ovanligt i ett proportionellt valsystem, detta bekräftas i Skåne av att 

det endast är en kommun som erhållit denna typ av styre. Det som inte framgår av 

tabellen är om Sverigedemokraterna påverkar koalitionstyperna utan endast en 

framställa om frekvensen av koalitionstyperna i Skåne. I 7.1.2 kommer 

Sverigedemokraterna att tas upp. 

 

 

Diagram 2 koalitionsformer i Skåne 

 

(Fakta inhämtad från kommunernas hemsida och dagspress efter valet 2014) 

 

MVC står för Minimun Winning Coaltions, OC står för Overzised Coalitions, M för 

Minoritetskoalition och EM för Egen Majoritet.  
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7.1.2 Koalitionstyper i förhållande till Sverigedemokraterna 

 

Minoritetskoalitioner 

Minoritetskoalitioner har bildats 100 procent av fallen när Sverigedemokraterna är reell 

vågmästare är men endast i 33 procent av fallen är dessa blocköverskridande. I 

Hässleholm har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet 

ingått en minoritetskoalition. Motiveringen är tidigare fungerande koalition men det 

lämnas öppet som möjlighet att ha en dialog med övriga partier om viktiga politiska 

beslut. Sverigedemokraterna nämns inte som anledning men i en minoritetskoalitioner 

blir de styrande partierna beroende av att oppositionen inte röstar ner varje förslag. 

(Vänsterpartiet i Hässleholm) 

 

I Svalöv där Sverigedemokraterna har 23 procent har en minoritetskoalition bestående 

av Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet inletts efter kommunvalet 2014. 

Motiveringen är att även om det är en minoritetskoalition så är den stabil och partierna 

utesluter inte dialog men andra partiet. I artikeln nämns inte Sverigedemokraterna som 

något parti som ska uteslutas ur dialogen. Det är en avsevärd skillnad mot nationell 

nivå. (Helsingborgs Dagblad:2014) 

 

Sverigedemokraterna i Örkelljunga har 24 procent av mandaten. Här har en borgerlig 

minoritetskoalition bildats med Miljöpartiet. Koalitionen har även försökt inleda en 

dialog med Socialdemokraterna som avvisade förslaget Det största hindret som 

koalitionen anser finnas är en risk för politisk låsning på grund av Socialdemokraterna 

Sverigedemokraterna nämns inte som problem även då de endast har ett mandat mindre 

än Socialdemokraterna. Detta tyder på att även om Sverigedemokraterna har möjlighet 

till ett starkt inflytande så ses de inte som ett hot mot koalitionen. (Helsingborgs 

Dagblad:2014) 
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Oversized Coalitions 

 

Oversized Coalitions har bildats utan att det finns en reell vågmästarroll för 

Sverigedemokraterna. I 20 procent av fallen har Sverigedemokraterna haft en potentiell 

vågmästarroll.  

I Bjuv har en koalition bestående av Socialdemokraterna, Centern, Kristdemokraterna 

och Folkpartiet bildat blocköverskridande koalition. Sverigedemokraterna nämns inte 

som anledning till den blocköverskridande koalitionen utan en vilja att hitta de bästa 

lösningarna politiska lösningarna för kommunen. Som främsta utmaning ser partierna 

den gemensamma budgeten. (Bjuvsnytt:2014) Denna koalition är enligt den 

cementerade blockpolitiken en icke-konventionell koalition. Koalitionen tyder även på 

att uppluckringen av blockpolitiken är stor i Bjuv och att förmodligen är personliga 

relationer mer avgörande en partiernas ideologi. 

 

Kristianstadsbladet 2015 tar upp i en debattartikel den koalitionen som bildats i 

Bromölla efter kommunvalet 2014. Utgångspunkten är frågan varför 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Alternativet, Moderaterna och Miljöpartiet bildat 

koalition. Koalitionen ger en Oversized Coalition på 71 procent.  Som anledning ges att 

detta skulle vara för att utesluta Sverigedemokraterna. I Bromölla har 

Sverigedemokraterna 24 procent av mandaten och det är rimligt att anta att detta bidrar 

till den blocköverskridande koalitionen i enlighet med teorin om att Oversized Coalition 

bildas när partierna har en potentiell kris framför sig. 

 

Mininmun Winning Coalitions 

 

Minimum Winning Coalitions har bildats i 100 procent av fallen när 

Sverigedemokraterna har en potentiell vågmästarroll och av dessa har till 100 procent 

varit blocköverskridande.  

 

I Eslövs kommun anger Socialdemokraterna och Moderaterna att de fortsätter sin 

blocköverskridande koalition under mandatperioden 2014-2018. Partierna inledde ett 

samarbete redan 2010 for att förhindra ett dödlägen politiken som uppstått med 
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Sverigedemokraternas inflytande i politiken. I Eslöv har Sverigedemokraterna efter 

kommunvalet 2014 totalt 20 procent av mandaten. (NorraSkåne:2014) 

 

Burlöv styrs av en blocköverskridande koalition bestående av Centerpartiet, 

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Sverigedemokraterna tilldelades 

av Socialdemokraterna rollen som vice ordförande i kommunfullmäktige 2010. 

(Kvällsposten:2010) Detta faktum visar på en vilja att kompromissa med partiet men 

stark kritik framfördes av socialdemokratiska toppen. Det annorlunda ut efter 

kommunvalet 2014 där Sverigedemokraterna nu motarbetas efter direktiv från 

partitopparna. (Dagens Samhälle:2015) 

 

Det artiklar jag undersökt saknar en tydlig koppling av uttalande med bildandet av 

Minimum Winning Coalitions och Sverigedemokraterna utöver de kommuner som jag 

tagit upp.  Det framgår inte heller om det finns en öppen dialog med dessa men med 

tanke på den kritik som framförts av partitoppen till kommuner som inlett samarbete 

eller en vilja till samarbete är det inte troligt att politiker kommer att uttala sig i media 

att de för en dialog med Sverigedemokraterna. Det finns för alla etablerade partier ett 

direktiv från partitoppen att inte inleda ett samarbete med Sverigedemokraterna.  

 

Det kan finnas en koppling till teorierna om att Oversized Coaltions bildas vid politiska 

kriser. När Sverigedemokraterna innehar en vågmästarroll kan dessa utgöra en politisk 

kris för de etablerade partierna. En önskan att isolera Sverigedemokraterna blir svårare 

ju större antal mandat partier erhåller. Då Sverigedemokraterna som reell vågmästare 

även har makten att låsa den ekonomiska politiken i kommunerna skulle Oversized 

Coaltions varit troligare om denna teori passat in på kommunalnivå.  

 

En majoritet av kommunerna i Skåne som har Oversized Coaltions som koalitionstyp är 

blocköverskridande. Detta pekar på att när det kommer till denna form av koalition så 

stämmer inte teorierna att partier bildar koalitioner med ideologiskt närstående partier. 

 I dessa kommuner borde det rimligtvis vara svårare att få igenom utlovad politik i 

förhållande till partierna ideologi.  

Minimun Winning Coalitions är vanligast när Sverigedemokraterna har en potentiell 

vågmästarroll och samtliga är blocköverskridande. Teorin om att ideologisk närstående 

partier bildar koalition stämmer därmed inte in på dessa kommuner. Även om det finns 
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fler dimensioner än höger-vänster förklara inte dessa hur höger partier eller vänster 

partier väljer att samarbeta. Risken för den politiska låsningen ökar. Dock slipper 

partierna dela politiska poster men onödigt många andra partier. De politiska posterna 

har förvisso inte samma tyngde på kommunal nivå men det finns en rad av fördelar att 

inte den politiska makten. 

 

Den vanligaste formen av koalitioner när Sverigedemokraterna har en reell 

vågmästarroll är minoritetskoalitioner. Det betyder att oppositionen är villig att 

godkänna ett styre som inte har egen majoritet när Sverigedemokraterna har en reell 

vågmästarroll. Troligtvis för att på detta sätt isolera Sverigedemokraterna då detta ger 

även oppositionspartierna möjligheten att slippa ta konsekvenserna av den eventuella 

politiska låsningen. Tidigare forskning visar att när Sverigedemokraterna har en reell 

vågmästarroll så leder det till ökat antal voteringsförluster. (Loxbo:2008) Detta innebär 

att i kommuner där Sverigedemokraterna har en reell vågmästarroll är det svårt att fatta 

politiska beslut. Svårigheterna att få igenom politiska beslut och den ökade politiska 

låsningen går ut över kommunens innevånare.  

 

I Vellinge har Moderaterna egen majoritet så därmed bildas ingen koalition. 

Moderaterna har egen majoritet i fullmäktige med 51 procent av mandaten och behöver 

därmed inte bilda koalition.  

Frågan om vilka koalitionstyper som dominerar efter kommunvalet 2014 besvaras med 

politiska partier inte gärna bildar en Ovesized Coalition. Minoritetskoaltion och 

Minimun Winning Coaltion utgör tillsammans 66 procent av koalitionstyperna. Det 

finns ingen verkligen koppling till att Sverigedemokraterna skulle bidra till att det bildas 

Oversized Coalitions. Detta då när Sverigedemokraterna har en reell vågmästarroll så 

har i 100 procent av fallen minoritetskoalitioner bildats. 
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7.1.1 Antalet blocköverskridande koalitioner över tid 

 

För att kunna svara på hur blocköverskridande koalitionerna har ändrats över tid 

presenteras nedan diagram 2 som visar hur blocköverskridande samarbete ändrats 

mellan kommunvalen 2006-2014 i Skåne. Mellan mandatperioderna 2006-2010 och 

2010-2014 ändrades inte antalet blocköverskridande samarbete i större utsträckning, 

något som ändrar sig markant 2014. 

 

Diagram 3 blocköverskridande koalitioner 2006 till 2014 i Skåne 

 

(ökning i procent av blocköverskridande koalitioner) 

 

Blocköverskridande samarbetet ökar till 65 procent av kommunerna efter kommunvalet 

2014 från stadiga 17-18 procent efter kommunvalen 2006 och 2010. 

I tabell 2 presentaras vilka partier som ingått koalition mellan kommunvalen 2006 till 

och med 2014 per kommun i Skåne. Antalet partier som ingår i koalitionerna ligger 

stadigt mellan 3,5 partier till 3,8.  
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Tabell 2, partier som ingått koalition 2006 till 2014 i Skåne

 

(sammansättningar av koalitioner från 2006 till 2014) 

I diagram 3 anges vilka former av blocköverskridande samarbeten som inletts från 

kommunvalet 2006 till efter kommunvalet 2014.  
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Diagram 4, sammanställning av koalitionsformer från 2006 till 2014 

 

(variationer av koalitionsformer) 

 

Diagram fyra visar att 2006 utgjorde en borgerlig koalition 36 procent av fallen. Efter 

kommunvalet 2014 hade det förändrats och utgjorde 15 procent av koalitionerna. Det 

sker en ökning med 12 procent av koalitioner bestående av socialistisk och borgerlig 

sammansättning. Den förändring som kan noteras är att efter valet 2014 har en ny form 

av koalitioner bildats som inte existerade efter kommunvalen 2006 och 2010. De nya 

partikoalitionerna består av socialistisk/borgerlig kombination med antingen 

Miljöpartiet, ett lokalt parti eller bägge.  

 

I tabell 3 kommer en presentation av Sverigedemokraternas mandatantal i procent från 

kommunvalen 2006 till och med 2014. 

Tabell 3 nedan visar Sverigedemokraternas väljarstöd i antalet mandatprocent över tid i 

Skånes kommuner mellan valet 2006 och 2014. Det finns en mindre variation mellan 

valen 2010 och 2014 men i nästan samtliga kommuner har stödet ökat. Ser vi tillbaka på 

de nya koalitionsformerna som bildats kan vi anta en koppling mellan partiernas vilja att 

inledda blocköverskridande koalitioner och Sverigedemokraternas ökade väljarstöd. 
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Tabell 3, Sverigedemokraternas mandatutveckling 2006 till 2014 

 

(Mandatantal i procent för Sverigedemokraterna per kommun i Skåne från Vägmyndighetens 

hemsida) 

 

För att återknyta till diagrammet som visar hur blocköverskridande samarbete ökat sen 

2006 fram till 2014 visas en koppling mellan antalet mandat som Sverigedemokraterna 

har och antalet blocköverskridande koalitioner. Ju större Sverigedemokraternas 

väljarstöd desto bredare blir koalitionsformerna. Detta är ett resultat av att de etablerade 
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partierna förlorar röster till Sverigedemokraterna och därmed måste välkomna andra 

partier än ideologiskt närstående Därmed besvaras frågan om antalet 

blocköverskridande samarbeten ökat i takt med att Sverigedemokraternas väljarstöd 

ökat. För att knyta an till konsekvenser av blocköverskridande samarbeten sker en allt 

större uppluckring av blockpolitiken på kommunalnivå. Den traditionella blockpolitiken 

är i Skåne existerar i allt mindre utsträckning. 

 

7.1.2 Vilken påverkan har Sverigedemokraterna på koalitionsformerna? 

 

I tabell 4 nedan åskådliggörs vilka koalitionsformer som gjorts i förhållande till 

antingen socialistiska, borgerliga eller eventuellt andra former av koalitioner. Här utgörs 

analysen av materialet av resultaten efter valet 2014. Tabellen tydliggör vilka 

koalitionstyper som är mest frekventa i förhållande till koalitionsformer Tabellen 

presenteras för att kunna visa på hur Skånes kommuner valt att ingå koalitioner i 

förhållande till blocköverskridande samarbeten.  

 

Tabell 4 koalitionstyper utifrån koalitionsformer 

 

(antalet koalitionsformer i förhållande till koalitionstyper) 

 

När det kommer till koalitionstyper i förhållande till blocköverskridande samarbete är 

den vanligaste formen socialistiskt och borgerligt samarbete.  
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När Loxbo 2008 gjorde undersökningen fanns det 40 blocköverskridande koalitioner i 

Sverige. Idag finns det i Skåne 19 kommuner med blocköverskridande koalitioner vilket 

visar att blocköverskridande koalitioner ökat markant då det är föga troligt att det endast 

finns en kommun till i Sverige med blocköverskridande koalitioner. Det är går att 

konstatera att blocköverskridande koalitioner dominera i Skåne. I 58 procent av 

kommunerna är styret blocköverskridande. Den forms som dominerar är socialistisk och 

borgerlig med hjälp av andra partier. I tio fall är dessa en Oversized Coalition. Detta 

tyder på att när ett blocköverskridande samarbete inleds vill partierna försäkra sig om 

att de har en möjlighet att inte behöver stöd utanför koalitionen. Det som blir problemet 

för enskilda partier är att genom ständig kompromiss inte få önskade beslut 

genomförda. Som exempel går det att notera att i Bromölla sitter oppositionen utan 

Sverigedemokraterna endast på sju procent av mandaten. Problemet blir som nämnt att 

väljarkåren inte kan få en överblick över vilka som ansvarar för fattade beslut. För 

väljarna finns det då inget egentligt oppositionsparti utom Sverigedemokraterna.  

Minoritetskoalitioner är dock vanligast förekommande som enskild koalitionstyp. Här 

är blocköverskridande samarbete ovanligare. Förvisso ingår Miljöpartiet i flera av 

koalitionerna men Miljöpartiet har på kommunalnivå inte lika utpräglad koppling till 

Socialdemokraterna som på nationellnivå. Wångmars undersökning från 2010 visar 

samma resultat. Det är visserligen en undersökning för samtliga 290 kommuner i 

Sverige men Skåne avviker uppvisar samma trend med övervägande antal av 

minoritetskoalitioner som enskild koalitionsform. (Wångmar:2011) 

 

7.1.1 Analys av partiernas politiska mål 

 

Genom att se politiska partier som enhetliga och rationella aktörer går det att anta att 

partierna förstår konsekvenserna av blocköverskridande koalitioner. Konsekvenserna 

kan bestå i att misslyckas med att driva igenom sin politik eller genom för väljarna 

oförklarliga koalitioner som väljarna aldrig kunnat förutse.  

Alla partier är vote-seeking. Utan att få väljarnas röster går det inte att vinna val.  

Genom att sitta i opposition går det att lättare i nästa val hänvisa till väljarna att den 

misslyckade politiken beror på den styrande minoriteten. Enligt teorierna om partiers 

mål kan oppositionen nyttja sin ställning för att vinna röster till nästa val. Detta gör inte 

partierna till endast Vote-seeking. Partierna kan likväl ha att långsiktigt mål att ta över 

makten eller söka sig till inflytande över policybesluten efter framtida kommunval. 
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Spelet om väljarnas röster är tänkt att ge tillträde till politiska poster och inflytande över 

politiska beslut.  

Det som utgör ett problem är att väljarna inte på förhand kan bilda sig en uppfattning 

över vilka partier som kommer att styra kommunen under mandatperioden. Väljarkåren 

kan uppfatta partierna som ideologiskt urvattnade och att det finns en bristande 

opposition mot den styrande koalitionen. Resultatet kan leda till att vid nästa val röstar 

väljarna på partier som profilerar sig som oppositionsparti och som avser bryta mot den 

urvattnade blockpolitiken.  

 

Sverigedemokraterna har en tydligen profilering som går ut på att kommunicera att som 

parti vara det enda oppositionspartiet. I Sverigedemokraternas egen tidskrift SD-kuriren 

uttalar sig partiet om sin ställning som oppositionsparti och pariah party:  

 

”De andra partiernas försök att stänga oss ute ifrån politiskt inflytande har misslyckats. 

Beröringsskräcken verkar dock inte avta utan tar sig nya former för var dag som går. 

Istället för att anpassa sig till det nya parlamentariska läget har regeringen, 

tillsammans med sina stödhjulspartier i borgerligheten, tagit stora kliv bort från de 

demokratiska spelreglerna och parlamentarismen, genom att skapa helt nya regler för 

både regeringsbildandet och budgetprocessen.” (SD-Kuriren:2015) 

 

Sverigedemokraternas retorik ger väljarna ett tydligt val som den allt mindre tydliga 

blockpolitiken saknar . Sverigedemokraterna inte har en möjlighet att bilda koalition 

med övriga partier utan hänvisas i att sitta i opposition även i de kommuner i Skåne där 

de innehar över 20 procent av mandaten. Detta ger Sverigedemokraterna möjlighet att 

utan att ta ansvar för kommunens politiska beslut locka väljare till kommande val. Det 

är inte endast Sverigedemokraterna som har att vinna på en urvattnad blockpolitik när 

de ideologiska dimensionerna blir allt mindre tydliga utan även lokala partier kan locka 

väljare.  

 

Sverigedemokraternas roll ger dem möjlighet att rösta för eller emot partier oavsett om 

partierna befinner sig på höger eller vänsterskalan. Oberoende av om partier eller 

enskilda politiker har som målsättning att att inneha politiska poster eller stärka sitt 

inflytande genom att inneha politiska poster krävs det av politikerna och partierna att 

maximera antalet röster.  
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Uteslutningen av Sverigedemokraterna som parti har även en demokratisk dimension. I 

de kommuner där de är så pass stora att de har en reell eller potentiell vågmästarroll har 

väljarna valt att de deras politik ska vara en faktor bakom politiska beslut. 

Sverigedemokraterna har genom sin position som vågmästare även en möjlighet att få 

inflytande över beslut utan att ha den reella tillgången till politiska poster. Det som är 

värt att nämna är att i flera kommuner har Sverigedemokraterna politiska poster även då 

de sitter i opposition. Anledningen är att den kommunala politiken inte är utformad som 

den nationella. I Hörby innehar Sverigedemokraterna 2:e vice ordförande posten.  

 

Partierna på kommunal nivå går inte att analysera på samma sätt som på nationell nivå 

utifrån deras mål. Spelreglerna är annorlunda och det finns inte alltid en koppling 

mellan partiernas valresultat och hur de politiska posterna fördelas.  

Det kan även vara så att genom att ingå koalition med partier vars politik man normalt 

inte delar gör att partierna få inflytande över besluten som fattas. Även mindre partier 

som inte får några av de få stora politiska posterna i kommunen har en verklig möjlighet 

att påverka viktiga beslut. 

Bevisen visar att inga av de etablerade partierna är beredda att släppa in 

Sverigedemokraterna officiellt i beslutsfattandet. För sina väljare kan 

Sverigedemokraterna påpeka att de isoleras och på så sätt vinna fler röster till nästa val. 

Även om Sverigedemokraterna inte helt kan klassificeras som ett Vote-seeking parti så 

ökar chanserna att väljarna som är missnöjda med de etablerade partiernas politik väljer 

att rösta på dem nästa val. Genom sin roll som vågmästare och oppositionsparti riskerar 

de inte heller att behöva ta konsekvenserna när den utlovade politiken inte genomförs 

utan tvärtom kan peka på att de inte får lov att vara med i koalitionerna.  

Vid politiska låsningar och alltför stora kompromisser mellan övriga partier riskerar 

politiken att bli urvattnad och konfliktdimensionerna i politiken upphör eller minskar 

drastiskt.  

 

8 Slutsats och diskussion 
 

Sverigedemokraterna har haft en allt större inverkan på den kommunala partipolitiken. 

Partiets framväxt och ökade väljarstöd gör att de etablerade partierna tvingas se sig om 

efter ny former av koalitioner. Koalitioner som tidigare hade varit otänkbara. Antalet 

blocköverskridande koalitioner i Skåne har ökat från 17-18 procent till 65 procent på tre 

kommunval. Sverigedemokraternas påverkan på koalitionsformerna är märkbar när det 
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kommer till blocköverskridande koalitioner i Skåne. Sverigedemokraterna behandlas 

som ett paria party enligt De Langes definition.  

Det går inte att komma ifrån att de politiska besluten blir allt svårare att få igenom. Dels 

måste partier från både höger och vänster enas men också att hantera 

Sverigedemokraterna som konstant oppositionsparti och möjligheten att dessa är 

utslagsgivande. Sverigedemokraterna kan genom sin position välja att stödja förslag 

från antingen borgerliga eller socialistiska partier. Även om de etablerade partierna 

öppet förnekar samarbete så är det rimligt att anta att det förs en dialog om än inte öppet 

med Sverigedemokraterna.  

 

Några kommunpolitiker har uttryckt en önskan om att både föra dialog och samarbete i 

kommunerna med Sverigedemokraterna men kraftigt fördömts. Partitopparna inom 

samtliga partier har än så länge försökt styra politikerna på kommunalnivå genom att 

fördöma samarbeten. Om prognoserna stämmer så kommer inte de politiska partierna i 

kommunerna kunna isolera Sverigedemokraterna mycket längre. Alternativet blir att 

sluta upp i allt större koalitioner eller att släppa fram beslut som strider mot partiernas 

vallöften och ideologi.  

 

Ur väljarkårens perspektiv leder isoleringen av Sverigedemokraterna till att det inte 

längre finns en klar blockpolitik eller partier som kommer att företräda den politik som 

utlovas. Blockpolitiken ger väljarkåren möjlighet att tydligt se vilka partier som står för 

vad och rösta ur ett ideologiskt perspektiv. När väljarna har en tydlig blockpolitik kan 

de välja att få till stånd ett skifte av hur politiken ska föras. När det saknas alternativ 

kommer Sverigedemokraterna att allt mer framstå som enda valet om det ska finnas 

någon opposition alls. Uppluckring av blockpolitiken ger även andra partier allt större 

möjlighet att få tillträde till den politiska arenan. Som jag nämnde i början är en av 

konsekvenserna av vårt valsystem genereringen av fler partier. När missnöjet med 

politiker och politiska partier ökar ju lättare får nya partier väljare i kommunerna att 

locka till sig väljare och antalet nya partier som bildas kommer troligen att öka. 

Väljarkåren kommer att allt mer få svårt att utkräva ansvar av styrande politiker när det 

inte längre finns en möjlighet att få fram vilka partier som är ansvariga för vad. Det som 

skulle krävas av väljarna är att gå in och kontrollera motionerna och röstningarna kring 

dessa. En insats som de flesta väljare inte kommer att utföra. Konsekvensen blir att 

valdemokratins mekanismer som förutsätter att det går att rösta utifrån antingen för att 
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behålla politiker som belöning för väl utförda politiska beslut eller avsätta dem blir allt 

mer komplicerad.  

 

Ser vi på partiernas utveckling så har partier som profilerat sig som breda partier 

minskat. Det vi ser är allt fler enfrågepartier som saknar en ideologisk grund. 

Masspartierna och elitpartierna har traditionellt haft hängivna medlemmar och väljare 

men i takt med att missnöjet växer så tvingas partierna till att på andra sätt locka väljare. 

Det kan vara genom försöka hitta en vinkling som kan tilltala nya väljare eller att 

försöka flörta med väljarna genom att använda sig av annat partis argument eller retorik.  

 

Den valdemokratiska modellen utgår från att det är valen som ligger till grund för 

demokratin, ett exempel är Örkelljunga där Sverigedemokraterna innehar 24 procent av 

mandaten. Den styrande koalitionen har 44 procent och oppositionen exklusive 

Sverigedemokraterna har resterande 32 procent. Hade oppositionen valt att ingå 

koalition med Sverigedemokraterna hade de kommit över de mandat som de styrande 

har. Detta vore ur valdemokratins perspektiv rimligast om det inte funnits en önskan om 

att isolera Sverigedemokraterna. Sverigedemokraternas har som parti flest antal mandat 

som enskilt parti. Det valdemokratiska parlamentariska systemet generar även oönskade 

resultat. Men likt alla system måste antingen systemet förändras eller ta konsekvenserna 

av systemet.  

 

Teorierna som hänvisar till att partier bildar koalitioner med ideologiskt närstående 

partier stämmer inte med de kommunala koalitionerna i Skånes kommuner. Samtliga 

kommuner i Skåne som har en minoritetskoalition är blocköverskridande. En förklaring 

som inte tas upp i teorierna men som kan vara klargörande är att i svensk 

kommunpolitik känner politikerna väl och den personliga kontakten gör att det blir 

lättare att förhandla. I svensk kommunpolitik blir det dock svårt att se partier som 

enhetliga aktörer, politiken är generellt inte lika ideologiskt förankrad som partier på 

nationellnivå.  

 

Det går att slå fast att Sverigedemokraterna är ett nationalistisk, främlingsfientligt parti 

med djupa rötter i nazistiska grupperingar så det går endast att hoppas att antingen 

väljarkåren ändrar sig eller att systemet förändras.  
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9 Fortsatt forskning 
 

En intressant uppföljning vore att granska koalitionstyper och koalitionsformer i 

samtliga av Sveriges kommuner för att se om Skåne är representativt för hela Sverige. 

En fråga som jag inte fått svar på som jag skulle vilja utreda är om det är så att antalet 

partier i koalitionerna ökat.  

Det är även intressant att göra en uppföljning efter kommunvalet 2018 då det kommer 

stå klart om Sverigedemokraterna får allt större väljarstöd. Det finns en aspekt som jag 

inte tagit hänsyn till men som kan påverka och det är de lokala partiernas profilering. 

Lokala partier kan vara enfrågepartier om vård och hälsa eller rena nazistiska partier så 

som Svenskarnas Parti var innan de upplöstes.  
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