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Abstract 
One of the main goals for political parties is to attract as many voters as possible. The 

competition for voters among the parties is especially relevant in a multiparty system. A voter 

in such a system may choose between several parties and can order them in any way he or she 

pleases. Thus, the voter has an order of party preferences. In this thesis, I argue that differences 

in a voters’ first and second preference order can be used as a resource to discover unique 

patterns in the voters’ party identification. To address this conjecture, I have used the Super-

Riks-SOM dataset to study such patterns between the years 2005, 2011 and 2013. The results 

show that along the points of measure, the Swedish voter has become less willing to vote for 

the middle parties. Hence, the pattern indicates that the party identification in the second 

preferences is more balanced in 2013 than in 2005.  
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1. Introduktion 
 

“I opinionshavets djup, under den strida strömmen av ytliga 

väljarbarometrar, pågår en ofta bortglömd kraftmätning mellan 

partierna – kampen om väljarnas andrahandssympatier.” (Gilljam & 

Oscarsson, 1994:97).  

 

De politiska partiernas relation mellan varandra och till folket har länge varit ämne för studium 

i svensk statsvetenskap (se exempelvis Sjöblom, 1968:158ff; Anckar, 1974; Oscarsson, 

1998:191ff). Studierna handlar vanligtvis om partiernas strategiska åtaganden för att uppnå 

politiska mål. I Sverige har den modell som under 1960-talet utvecklades av Gunnar Sjöblom 

fått särskilt stor uppmärksamhet; i avhandlingen förs tesen om att politiska partier drivs av tre 

huvudsakliga mål, varav maximering av antal väljare är ett av dessa (Sjöblom, 1968:82). Att 

söka fler väljare är ett naturligt mål hos alla partier eftersom det för dem leder till ökad förmåga 

till parlamentariskt inflytande. Då partiernas inflytande i riksdagen ännu är intressant i 

dagsläget förblir även Sjöbloms teori aktuell (se exempelvis Hinnfors & Sundström, 2015; 

Hinnfors, 2015; Ekengren & Oscarsson, 2015). Väljaren skall å andra sidan inte betraktas som 

lika konstant utan bör istället studeras ur ett föränderligt perspektiv. Till en av partiernas många 

uppgifter hör att stimulera folkets vilja. Eftersom väljarens vilja är föränderlig, måste partierna 

anpassa sig efter den. De senaste 30 åren har emellertid uppvisat en bekymmersam trend -  

åtminstone sett från de politiska partiernas ögon – då svenska väljare i allt mindre utsträckning 

identifierar sig med partierna (Oscarsson & Holmberg, 2016:370). Partierna har således 

misslyckats i en av deras mest centrala uppgifter. 

 

Efter utvidgningen av partisystemet 1988 har väljarnas viljor kommit till uttryck i fenomen som 

minskad genomsnittlig partiidentifikation (Möller, 2010:293ff). Det har talats om att de 

politiska partierna blir alltmer lika varandra och att avstånden minskar, i.e. tecken på ett 

krympande partisystem (Oscarsson, 1994:142ff). Dessa fenomen har båda kommit att 

åskådliggöras genom upptäckten att antal partibyten markant har ökat sedan slutet på 1980-

talet. (Oscarsson, 1994; Oscarsson, 1998:3f). Minskad partiidentifikation innebär att en väljare 

ideologiskt inte känner sig förankrad i ett politiskt parti (Oscarsson & Holmberg, 2016:369f). 

Väljaren har i allt högre grad flera partier som potentiella röstalternativ; det talas om att 

personer har en rad uppsättning partier som potentiella förstaval (Oscarsson & Holmberg, 
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2016:150 & 279; Oscarsson, 1998). Det är ett av uppsatsens mål att redogöra den minskade 

partiidentifikationen och väljarrörelser i partisystemet.  

 

1.1 Problemformulering 
Konsekvenserna av den minskade partiidentifikationen har kommit att tas upp på flera områden. 

Den vanligaste effekten förefaller dock vara väljarnas ökade rörlighet. 2014 bytte mer än 35 

procent av väljarkåren parti, till skillnad mot åren innan partiutvidgningen 1988 då ungefär 20 

procent bytte parti mellan valen (Oscarsson & Holmberg, 2016:150). Svenska statsvetare (se 

exempelvis Särlvik, 1964:185ff; Oscarsson, 1976:186) har länge noterat förändringarna; det är 

emellertid komplicerat att förutse vad effekterna är och kommer att bli av rörligheten. 

Rörligheten bland väljarna har fått ett par statsvetare att ifrågasätta partiernas framtida roll 

(Gidlund, 2010; Wängnerud, 2010). Partierna, som i hög grad skall agera länk mellan väljare 

och folkligt politiskt inflytande har istället uppmärksammats för att vara dåliga på att 

organisatoriskt anpassa sig så att väljarens behov tillfredsställs (Gidlund, 2010:403). Att 

negligera sådana trender är nära omöjligt. Det är dock statsvetarnas uppgift att påpeka 

eventuella negativa konsekvenser för att söka svar på fenomenen. 

 

Partiidentifikation som begrepp har därtill ökat sin närvaro i mediala sammanhang. Anders 

Lindholm (2017) debatterar för att avståndet mellan väljare och parti ökar. Även han 

understryker att effekterna inte på rak arm är kända; inte heller framhåller Lindholm några 

konkreta problem. Vad som däremot antyds är att det i ett föränderligt partisystem skapas 

möjligheter för olika mindre partier, som tidigare inte haft samma möjligheter att ta större 

utrymme. Häri föresvävar en politisk fara som är av stor betydelse. Europa har under 2000-talet 

präglats av starkt inflytande från högerextrema partier. I ett par av fallen har partierna nått så 

långt som till att bilda koalitionspartners (de Lange, 2012:899ff). I Sverige exemplifieras gärna 

Sverigedemokraterna, som sedan riksdagsinträdet 2010 har slagit sig fram på den 

parlamentariska arenan. Att bibehålla partiväsendets legitimitet är första prioritet för partierna. 

Partiernas uppgift gentemot väljarna - att förmedla deras åsikt – blir avgörande. När 

befolkningen inte längre kan identifiera sig med en sådan organisatorisk gestalt, undermineras 

automatiskt förmågan till inflytande. Är det då riktigt att kalla landet en demokrati (Oscarsson, 

1976:185)?   
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Henrik Oscarsson, statsvetare vid Göteborgs universitet, har utvecklat en teori med avsikt att 

synliggöra väljarnas andrapreferenser, i.e. det parti som en väljare röstar på i andra hand 

(Oscarsson, 2012). I den vetenskapliga artikeln Näst bästa partier följer en redogörelse av olika 

analysverktyg som borde ha kommit att bli mer använda inom statsvetenskapen. Kort 

formulerat menar Oscarsson att studiet på väljarnas djupa opinion kan ge ett mer detaljerat svar 

på de politiska partiernas ställning, väljarnas vilja, ett partis framtida potential, etc. Det är 

uppsatsens mål att studera väljarnas preferensordningar och hur de har förändrats över tid. När 

väljarnas första- och andrapreferenser förs samman avslöjas mycket om partier och väljare 

(Oscarsson, 2012:64). Med avsikt att identifiera sådana väljarrörelser har statsvetare tidigare 

ställt frågan huruvida väljaren kan tänka sig att rösta på fler än ett parti. Det har då klargjorts 

att personen i många fall väljer mellan fler än ett parti (Oscarsson, 1998:65; Holmberg & 

Oscarsson, 2016:279f). Det är heller inte märkligt i något avseende; de politiska partiernas 

konkurrens utgör en grundsten i den moderna demokratin (Karvonen, 2008:16ff). Trots 

vetskapen om att preferensordningar kan användas för djupare analyser av väljarnas opinion, 

görs det gällande att de i tider av minskad partiidentifikation och ökad väljarrörelse återigen 

bör åskådliggöras.  

 

Slutligen, det har poängterats att den minskade partiidentifikationen hos svenska folket har varit 

känd sedan början på 1990-talet. Under samma period uppmärksammades även väljarnas 

preferensordningar i större utsträckning. Bristen på statsvetenskapliga studier är dock stor. 

Synnerligen stor under 2010-talet då de två fenomenen kan tyckas mycket relevanta - i tider av 

osäkerhet på partipolitisk nivå och med lägre politiskt engagemang. Med hjälp av relevant 

empiriskt material om väljares preferensordningar – synnerligen andrapreferenserna - är 

förhoppningen att ge ett djupare svar på konsekvenserna av fenomenet minskad 

partiidentifikation. Den inomvetenskapliga relevansen består i att fylla det tomrum som 

föreligger området. I nutida forskning har andrapreferenserna kommit i skymundan. Att 

använda verktygen innebär dock att rörelsen bland svenska väljare på ett djupare plan kan 

kartläggas. Skiljer sig andrahandsopinionen från förstahandsopinionen? I vilken utsträckning 

då? I utomvetenskaplig bemärkelse anbelangar problemet flertalet aktörer. Inte minst den 

enskilda väljaren men dessutom privata aktörer som sedan tidigt 1990-tal har kommit att i allt 

större utsträckning påverka politiken.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Målet med uppsatsen är att förse den statsvetenskapliga forskningen med kunskap om 

väljarrörlighet och minskad partiidentifikation. Mer ingående är syftet med uppsatsen att 

analysera rörligheten bland svenska väljare på ett djupare plan än tidigare. Det sker genom att 

inte enbart studera väljarnas förstapreferenser, utan även deras andrapreferenser. För att det 

skall ske används Oscarssons (2012) teori om andrapreferenser. Således kommer uppsatsen att 

ge ett unikt perspektiv på förhållandet mellan preferensordningar och minskad 

partiidentifikation. För att generera ett resultat skall data från SOM-institutet i Göteborg 

användas. 

 

Uppsatsens frågeställningar lyder.  

- Hur kan väljarnas preferensordningar förklara trender i väljarnas partiidentifikation? 

- Vilka utmärkande skillnader återfinns i väljarnas första- och andrapreferenser? 

- Kan väljarnas preferensordningar användas tillsammans för att ge en tydligare bild av 

väljarrörelsen?1 

 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen angränsar till flera områden inom statsvetenskaplig forskning. För att ge studien en 

unik infallsvinkel har avgränsningar utförts för att enbart koncentrera på de två fenomenen 

preferensordningar och minskad partiidentifikation. Målet är att generalisera om de två 

fenomenen. Således har undersökningen inte avgränsats vad gäller analysenheter, i.e. de 

politiska partierna. Alla partier som representeras i Sveriges riksdag kommer att vara föremål 

för diskussion och granskning.  

 

Tidsmässigt skall uppsatsen begränsas till de tillfällen då det finns tillräckligt med empiriskt 

material, år 2005, 2011 och 2013. Det kan förefalla bekymmersamt att information om fler än 

dessa tidpunkter inte finns att tillgå. Enligt min mening är det likväl tillräckligt för att en fullgod 

analys skall kunna genomföras. Material om förstapreferenserna är betydligt mer omfattande; 

även det kommer dock att avgränsas till samma tillfällen som andrapreferenserna. 

 
  

                                                
1 Tillsammans i frågan skall läsas som förstapreferens + andrapreferens = ett partis samlade sympatikapital. 
En vidare bakgrund till fenomenet återges i kapitlet om Oscarssons teori nedan i uppsatsen. 
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1.4 Disposition 
Introduktionen till föreliggande uppsats förser läsaren med en grund för att förstå vad som skall 

undersökas. Inledningsvis formuleras det problem som ligger till grund för uppsatsen, nämligen 

minskad partiidentifikation och dess potentiella effekter. Därefter återges i kort form studiens 

syfte för att sedan stipulera de olika frågeställningar som uppsatsen skall styras utifrån. Mot 

bakgrund till det som läsaren då vet tydliggörs vilka val som har gjorts för att avgränsa studien. 

 

I den andra delen framförs tidigare forskning om partiväsendet, partiidentifikation och 

preferensordningar. Sedan följer ett teoriavsnitt som redogör för vilka analytiska verktyg som 

är väsentliga för att generera ett resultat. Den teoretiska sammanställningen ger begreppen 

förstapreferenser och andrapreferenser operationella indikatorer. Dessutom framläggs 

Oscarssons analytiska verktyg i ett analysschema som sedan skall styra analysen. 

Metodavsnittet som avhandlas efteråt redovisar framför vald metodik, resultatdelens 

utformning och ett materialavsnitt. Slutet av kapitlet utgörs av en kort diskussion om eventuella 

svårigheter angående metod och material. 

 

Vid analysen sker en systematisk uppdelning av frågeställningarna. Såväl som god systematik 

är målet att avsnittet skall genomsyras av en koncentrerad återkoppling till uppsatsens tidigare 

delar. När resultaten sedan har presenterats och frågeställningarna uttömmande har diskuterats 

avslutas uppsatsen med en återkoppling som i korthet redovisar slutsatserna. Till sist diskuteras 

i vad mån uppsatsen bidragit till nya slutsatser på området. Bilagor återfinns i slutet av 

uppsatsen. 
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2. Tidigare forskning  
Statsvetenskaplig forskning har under 1900-talet präglats av en strävan att skapa förståelse för 

varför politiska partier och deras väljare handlar på ett särskilt sätt. Eftersom väljarna är 

deltagande i en viktig del i den politiska processen, i.e. de röstar, är de ett obestritt föremål för 

analys. Detsamma gäller partier, som är väljarnas företrädare och länk. Beteendeforskning 

präglas dock av en del svårigheter; eftersom den inte kan bedrivas med samma positivistiska 

säkerhet som exempelvis fysik, medförs ofta problem med att generalisera om väljare och 

partier. Statsvetare har enbart kunnat blicka mot sådana naturvetenskapliga forskningsområden 

för att inspireras (Riker, 1962:3). Det har emellertid inte stoppat dess utövning. Sedan 1930-

talet är det alltjämt aktuellt under 2010-talet att söka förklaringar till varför väljare agerar olika, 

och vilka strategier som partier använder för att nå väljare. En bred skara stats- och 

beteendevetare har ägnat tid åt liknande studier (se Downs, 1957; Campbell et al., 1960; 

Sjöblom, 1968; Holmberg, 1981).  

 

Genom decennier av studier på väljarbeteenden har det framkommit en för uppsatsens skull 

viktig aspekt. Vid politiska val har de flesta väljare en uppsättning partier som han eller hon 

väljer mellan. Denna uppsättning, preferensordningar, blev synnerligen aktuell i Sverige då 

partisystemet 1988 utvidgades som en följd av Miljöpartiets intåg i riksdagen (Möller, 

2011:294f). Innan utvidgningen ansågs de svenska medborgarnas förmåga att placera partierna 

utefter ideologi och sakfrågor speciellt god (Oscarsson, 1998:3f). Där skall tilläggas att den 

svenska befolkningens förmåga utmärkte sig starkt i jämförelse med andra länder. En av 

förklaringarna är att Sverige, mellan år 1921 och 1988, hade ett betydligt mer stabilt partisystem 

än de flesta andra europeiska länderna (ibid.). 

 

Internationellt har väljarnas partiidentifikation varit centralt under många decennier. I The 

American Voter framhäver Campbell et al. (1960) att väljarnas band till ett politiskt parti i 

många hänseenden är avgörande. I synnerhet har det handlat om att lojaliteten mot partierna 

har kunnat avgöra stabiliteten i ett partisystem. Användningen av partiidentifikationen har 

kommit att tillämpas på olika sätt. Det har exempelvis utförts studier som försökt avgöra bland 

vilka grupper som partiidentifikationen traditionellt är högst och var den är som lägst (Dalton, 

2002; Schmitt-Beck et al., 2006). I en studie från 2008 framkommer det att väljarnas olika 

personlighetsfaktorer kan vara avgörande i studiet på partiidentifikation (Farc & Sagarin, 

2008:390ff; Bakker et al., 2015). Vad gäller preferensordningar har de ofta kommit till 
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användning vid studiet av högerpopulistiska partiers framfart i Europa under 2000-talet. 

Frågeställningar som då ställs behandlar högerextrema partiers potential och vilka orsaker som 

ligger bakom dessa (Berning & Schlueter, 2015). I en vetenskaplig artikel redogör Eggers & 

Sperling (2017) för effekterna av väljarnas partiidentifikation. Författarna tar avstamp i tidigare 

forskning som menar att partier som redan är innehavare av en regeringspost har större chans 

att återigen väljas. I fallet används Storbritannien som exempel för att belysa relationen mellan 

stark partiidentifikation och en regerings möjligheter (ibid.). Användningen av väljarnas 

preferensordningar och partiidentifikationen är bred. Även i svensk kontext har de två 

fenomenen fått stor betydelse.  

 

I uppsatsens inledning talades om hur minskad partiidentifikation har kommit att påverka de 

politiska partiernas roll som företrädare åt befolkningen. Gullan Gidlund (2010) framhäver i 

sin vetenskapliga artikel, För partier i tiden, att de politiska partiernas ställning i landet håller 

på att utarmas. Gidlund knyter an till fenomenet minskad partiidentifikation och ifrågasätter 

dessutom partiernas framtida roll. Trots att partier som representativa aktörer för folket under 

politikens historia har haft den största rollen finns nu fler aktörer att ta hänsyn till. Gidlund 

menar att istället för partier har väljarna i allt större grad kommit i kontakt med andra, ofta 

privata aktörer som på andra sätt än partierna påverkar svensk politik. Det handlar då ofta om 

företag och kan härledas till framväxten av New Public Management i slutet på 1980-talet 

(Gidlund, 2010:405; Hood, 1991). I Gidlunds artikel ifrågasätts partiernas framtida position i 

hög utsträckning. Är de ens nödvändiga när nu väljarna inte identifierar sig med dem? Krävs 

det nya partier? Författaren föreslår att den minskade partiidentifikationen hos väljarna 

möjligtvis är början på en mer individbaserad demokrati vari väljaren inte längre ser politiska 

partier som företrädare (Gidlund, 2010:398ff).  

 

Lena Wängnerud (2010) är inne på samma spår som Gidlund när hon i artikeln, Politisk 

representation, anför att partier inte i samma utsträckning som för 30 år sedan kan sägas 

representera väljaren. Författaren menar att partierna har misslyckats med att anpassa sig till 

folkets varierade vilja och undrar i likhet med Gidlund om deras tid är räknad (Wängnerud, 

2010:410ff).  

 

Det som diskuteras mellan Gidlund och Wängnerud ligger i linje med de argument som Henrik 

Oscarsson (1994) presenterar i Ett krympande partisystem?. Frågan som Oscarsson ställer är 

huruvida partier blir alltmer lika varandra och att partisystemet sålunda krymper. I artikeln utgår 
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författaren från diskussioner som Philip Converse & Henry Valen (1971) åskådliggjort i 

Dimensions of Cleavage and Perceived Party Distances in Norwegian Voting. Artiklarnas 

grund utgörs av slutsatsen att partier har kommit att förändra sitt konfliktmönster och istället 

valt att samarbeta i allt fler frågor (Converse & Valen, 1971; Oscarsson, 1994:141ff). I 

Oscarssons artikel upptas även ”den djupa väljaropinionen” som är intressant även i 

föreliggande uppsats. Den djupa väljaropinionen framläggs då som särskilt relevant vid studiet 

på väljarrörelser. När exempelvis nyhetsmedier väljer att presentera nya opinionssiffror menar 

Oscarsson att en viktig del glöms bort - nämligen väljarnas andrapreferenser.2 Att inte blanda 

in andrapreferenserna innebär att bortse från en viktig dimension i studiet på väljarrörelser och 

partiidentifikation. 

 

Vidare menar Oscarsson (1998) i sin avhandling, Den svenska partirymden, att en bedömning 

av väljarnas andrapreferenser är central. Citatet nedan sammanfattar väl.  

 

 ”De tidigare analyserna av fördelningen av väljarnas 

förstapreferenser ger partiernas styrkeförhållanden i den ’ytliga’ 

folkopinionen, men kan inte avslöja någonting om hur väljarnas 

preferenser i övrigt är fördelade […] En kartläggning av vilka 

partier de svenska väljarna tycker näst bäst om ger en betydligt mer 

förfinad bild av hur fördelningen av partipreferenser ser ut än vad 

opinionsundersökningar kan göra.” (Oscarsson, 1998: 65). 

 

Oscarsson uttrycker att opinionssiffrorna som presenteras för det svenska folket ofta är oprecisa 

och sällan går ner på djupet av vad de svenska väljarna egentligen säger. Avhandlingen är ett 

kraftfullt bidrag i illustrationen och förklaringen av den svenska partirymden, i.e. hur väljarna 

uppfattar avstånden mellan partierna. Studien är en vidareutveckling av artikeln Ett krympande 

partisystem? (1994) och en detaljerad genomgång av hur partierna förhåller sig, dels hos 

förstapreferensväljare likväl som hos andrapreferensväljare. Det skall dock poängteras att den 

dessutom är ett starkt komplement till den tidigare och efterkommande forskning om partier 

och tillhörande väljare.  

 

                                                
2 Med den dolda väljaropinionen avser Oscarsson inte enbart väljarnas förstapreferenser. Det är viktigt att även 
använda väljarnas näst bästa partier i mer ingående analyser av partiers framgång och motgång. 
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Fyra år tidigare hade Mikael Gilljam & Henrik Oscarsson (1994) publicerat Svenska folkets 

näst bästa partier, där intresset förelåg att identifiera vilka partier som erhöll väljarnas 

andrapreferenser och varför det förhöll sig på det sättet. Under en period uppmärksammade 

statsvetarna att andrapreferensväljarna inte nödvändigtvis röstade på det partiet som ideologiskt 

låg nära förstavalet. De hade hittat ett mönster som istället visade att det näst bästa partiet i 

många fall kunde vara ett parti som ideologiskt var olikt förstavalet (Gilljam & Oscarsson, 

1994:97). Trots att studierna från 1990-talet är aningen föråldrade skall de ändå betraktas som 

aktuella. Det var då de första notiserna om att väljarnas partiidentifikation hade minskat och 

utgör en grund i studiet på svenska väljares preferensordningar. När densamme Oscarsson 

(2012) publicerade artikeln Näst bästa partier kunde läsaren ta del i en sammanfattning av 

väljarnas andrapreferenser; artikeln kan således beskrivas som en ledande handbok i ett 

vetenskapligt användande av väljares andrapreferenser. I artikeln från 2012 redogör författaren 

för fyra olika sätt att utnyttja andrahandsopinionen. Vad som framgår är att andrapreferenserna 

kan användas för att (1) mäta konfliktstrukturen i partisystemet, (2) i syfte att förutspå framtida 

partibyten, (3) för att förutspå koalitionsbildningar och (4) som mått på partiernas samlade 

sympatikapital (Oscarsson, 2012). Uppsatsen skall utifrån ett nytt perspektiv studera 

preferensordningar och betrakta dem i relation till fenomenen partiidentifikation och 

väljarrörelser.  
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3. Teori 
Tidigare forskning om minskad partiidentifikation har i flera avseenden varit fruktbar. 

Ytterligare studier som inte nämndes i föregående avsnitt har emellertid varit med i 

utformningen av föreliggande uppsats (se exempelvis Campbell et al., 1960:120ff; Gidlund, 

1983; Holmberg, 1999; Pettersson & Ribbhagen, 2002; Statistiska Centralbyrån, 2013:13f).  

Någon relevant studie som förklarar hur väljarnas preferensordningar har kommit att påverka 

den minskade partiidentifikationen saknas dock ännu i svensk statsvetenskap. Internationella 

studier är dock mer omfattande men kan i kontexten enbart användas som referenslitteratur (Jfr. 

Campbell et al., 1960; Milbrath, 1966).  Genom att använda Oscarssons teori avser uppsatsen 

dock att fylla det tomrum som numera finns på området inom statsvetenskapen i Sverige.  I 

nedanstående text skall således två av de fyra analysverktyg som finns att använda vid studiet 

på andrapreferenser framhävas, andrapreferenser som mått på konfliktstruktur och samlat 

sympatikapital (Oscarsson, 2012).  

 

Metodmässigt har det tidigare funnits ett direkt tillvägagångssätt för att studera väljarnas 

attityder gentemot partierna. Det har enkelt frågats hur stark sammankoppling väljarna känner 

till ett parti. I många fall har väljaren då personligen fått rangordna ett parti på den klassiska 

vänster-höger-skalan. Det är dock min mening att studierna i sådana fall sällan besvarar 

någonting ytterligare. Vad som orsakar partiidentifikationens förändring lämnas sällan några 

svar på. Ett svar på hur förändringar i väljaropinionen eventuellt har kommit att inverka på 

partiidentifikation vore således välgörande.  

 

3.1 Väljarnas preferensordningar 
Det har tidigare i uppsatsen framgått att väljares preferensordningar utgör en central del i studiet 

på partiväsendet och väljaren. Det gäller synnerligen länder vars partisystem består av fler än 

två partier. I ett tvåpartisystem likt det i USA konkurrerar enbart två partier, vilket gör 

ordningen ointressant eftersom väljaren sannolikt kommer att rösta på något av partierna. Att 

studera preferensordningar i ett flerpartisystem kan således tänkas vara mer befogat.  Vad säger 

en väljares andrapreferens egentligen om partisystemet?  

 

Teorin i uppsatsen är av relativt låg ambitionsgrad. Så kallade ”teorier på mellannivå” är 

normalt mer konkreta än ”allomfattande teorier”. Oscarssons teori kan i hänseendet betraktas 

som en teori på mellannivå (Lundquist, 1993:66; Bryman, 2011:22f). Den är enbart 
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anpassningsbar på studiet av väljarnas preferensordningar. I de flesta fall redogörs då enbart för 

de explicita begrepp som är tänkta att styra metod och materialinsamlingen (Lundquist, 

1993:65f). Nedan presenteras de två begrepp som i analysen skall styra frågeställningarna och 

som sedan skall stipuleras i ett analysschema, konfliktstruktur & samlat sympatikapital. 

Begreppen är i teorin inte utformade för förstapreferenserna, det är emellertid min mening att 

det är i hög grad möjligt att studera förstapreferenser likväl som andrapreferenser med hjälp av 

samma verktyg.  

 

Konflikstrukturen 

Teorin om väljarnas andrapreferenser inleds genom att presentera det mest vedertagna sättet att 

använda väljarnas andrahandsopinion på, i.e. för att förklara konfliktstrukturen bland politiska 

partier (Oscarsson, 2012:55f). Konfliktstrukturen har tidigare studerats på flera olika sätt. Den 

mest intressanta för rådande uppsats utgörs dock av studiet på opinionsbildning (Holmberg, 

1975:212f). Analyser av konfliktstruktur och opinionsbildning härleds från hypotesen att 

politiska partier i ett flerpartisystem kan rangordnas utifrån en endimensionell 

konfliktdimension (Oscarsson, 1998). Konfliktstrukturen vad gäller väljarnas attityder 

gentemot partierna innebär i enkelhet att väljarna ideologiskt kan placera ut partierna på en 

vänster-högerskala – skalan har i de flesta studier analyserats utifrån ett endimensionellt 

perspektiv (Holmberg, 1975:212; Oscarsson, 1998:3f). 

 

I traditionell mening har konfliktstrukturen studerats utifrån väljarnas förstapreferenser. De 

senaste 30 årens partipolitiska utvidgning har emellertid krävt en större kunskap hos väljarna 

för att säkerställa vart på skalan partierna befinner sig. Det har således inneburit att väljarna har 

fått anpassa sig till förändringar i konfliktstrukturen. Minskad partiidentifikation och ökad 

rörlighet kan därför antas vara en effekt av att strukturen blir mer invecklad då fler partier 

konkurrerar om väljarnas röster (ibid:4f).  

 

Att studera konflikstrukturen kan på fler sätt vara mycket givande för statsvetaren. Det ger 

exempelvis en bild av stabiliteten hos väljarna – minskad partiidentifikation ökar rörligheten 

vilket i sin tur ökar instabiliteten (ibid). En stor variation bland partiernas väljare kan innebära 

att väljaren är orolig, ointresserad eller oviss. I uppsatsen skall konfliktstrukturen framför allt 

studeras utifrån andrapreferenserna. Förstapreferenserna kommer emellertid att användas som 

referensvärde, i.e. det kommer att ske ett jämförande, preferensordningarna emellan. 

Koncentrationen på andrapreferenserna föranledes av att politiska partier kan dra nytta av att få 
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en tydlig bild av väljaren. Dessutom utgör det ett unikt fokus inom statsvetenskapen. Under 

stora delar av 1900-talet har det varit vanligt att väljarnas andrapreferensröster har tillfallit det 

parti som står närmast förstahandsvalet (Oscarsson, 2012:55f). Genom att undersöka partiernas 

konfliktstruktur ges möjligheten att avgöra hur rörligheten bland väljarna har sett ut över tid. I 

ett senare analytiskt ramverk skall en hypotes utifrån begreppet konfliktstruktur utvecklas. 

 

Samlat sympatikapital 

Särdeles intressant bör det som Oscarsson kallar samlat sympatikapital sägas vara.3 Med hjälp 

av siffrorna från väljarnas första– och andrapreferenser kan forskaren avgöra hur starkt ett parti 

som bäst kan bli i ett val. Det samlade sympatikapitalet räknas ut genom att addera första- och 

andrapreferenserna. Andrapreferenserna kan beskrivas som partierna outnyttjade 

sympatikapital (Oscarsson, 2012:64). Under lång tid har exempelvis mittenpartier som 

Centerpartiet och Liberalerna haft en stark ställning i andrahandsopinionen och då automatiskt 

haft ett stort samlat sympatikapital. Problemet för många partier har ändå varit att utnyttja 

opinionsläget. De nämnda partierna har båda haft svårigheter att attrahera de väljare som 

ideologiskt står partiet nära. I ett par fall kan läget vid särskilda tillfällen innebära att ett parti 

är i stort behov av att kunna tillhandahålla andrapreferensväljarna, likt Kristdemokraterna.  

 

I uppsatsen skall det samlade sympatikapitalet användas i syfte att ge en bild av väljarnas 

rörlighet när de båda preferensordningarna är medräknade. Den sista frågeställningen i 

uppsatsen ställer sig frågande till huruvida det samlade sympatikapitalet i själva verket kan 

användas för att tydliggöra bilden av väljarnas rörlighet. Vad gäller minskad partiidentifikation 

skall det samlade sympatikapitalet analyseras på samma sätt som första- och 

andrapreferenserna; genom en reflektion av förändringar hos de olika partierna.  

 

3.1.1 Kritiska reflektioner vad gäller teorival 

Det har tidigare redogjorts för att teorin om andrapreferenser gör anspråk på att vara användbar 

i flera sammanhang. Främst uttryckt i form av de två termerna ovan. Problemet med att använda 

Oscarssons analysverktyg framgår dock av att den inte har vidarearbetats av ytterligare 

statsvetare. Att den inte har underbyggts med studier från andra ger den ett intryck av att vara 

falsifierbar eller i hög grad uttömd.  

                                                
3 I uppsatsen använder Oscarsson (2012) den maximala elektorala potentialen synonymt med samlad 
sympatikapital. Den maximala elektorala potentialen (MEP) avslöjar hur starkt ett parti som bäst kan bli.  
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Att teorin i sig inte har fått någon större genomslagskraft är emellertid inte det enda problemet. 

Konflikstruktur som begrepp har använts under större delar av 1900-talet vid studiet på väljare 

och attityder (Holmberg, 1975:212f). Kritiken mot dess innebörd har varit stor och tar fasta på 

det omoderna i att enbart använda en konfliktdimension för att förklara partiers ideologiska 

ställningstaganden (se exempelvis Holmberg, 1975; Rabinowitz, 1976; Särlvik, 1976; 

Oscarsson, 1998). I uppsatsen kan kritik således riktas mot att det endimensionella sättet att 

studera partier och väljare på, kan anses vara föråldrat av vissa. I Oscarsson avhandling 

undersöks andra dimensioner, exempelvis ”den gröna dimensionen”, ”EU-dimensionen” och 

den ”xenofobisk-kosmopolitiska dimensionen” (ibid:265ff). I modern anda kan kritik riktas till 

föreliggande uppsats då den inte tar hänsyn till någon av de olika dimensionerna. 

 
3.2 Operationaliseringar och analytiskt ramverk 
I den samhällsvetenskapliga forskningstraditionen har teorier som uppgift att ge en tankemässig 

abstraktion av verkligheten. Det innebär att operationaliseringar och begrepp utgör små 

exempel för hur världen förhåller sig (Lundquist, 1993:65). Sålunda skall nu en översikt ges av 

hur en sådan abstraktion gör sig till känna i föreliggande arbete. Det är inte meningen att denna 

del skall utgöras av ett komplicerat system med syfte att förklara ett särskilt fenomen (Ekengren 

& Hinnfors, 2012:50). Istället är målet att ge en tydlig bild av hur väljarnas första- och 

andrapreferenser skall användas i förhållande till svenska väljares rörlighet och minskade 

partiidentifikation. 

 

Nedan operationaliseras den djupa väljaropinionen - förstapreferenserna och 

andrapreferenserna. Analysen sker enligt figur 1 nedan. Sålunda, benämningen på 

förstapreferenser är det parti som väljaren menar är hans eller hennes bästa parti, i.e. förstavalet. 

Det görs mätbart genom förklaringen att väljaren har röstat bland de partier som representeras 

i riksdagen och att han eller hon har besvarat frågan ”vilket parti tycker du bäst om?” i 

enkätundersökningen. På samma sätt gäller termen andrapreferenser. Alternativen är de partier 

som återfinns i riksdagen samt svaret på frågan ”vilket parti tycker du näst bäst om?”.  
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De två begreppen konfliktstruktur & samlat sympatikapital skall nu avhandlas i en mer snäv 

bemärkelse. Målet är att utveckla hypoteser utifrån dessa som sedan skall styra resten av 

uppsatsen. Orsaken till framtagningen av ett analysschema är enkel. Oscarsson har inte som 

avsikt att de två begreppen per automatik skall användas i samma analys. Han framhåller de 

snarare som två verktyg som kan användas vart och ett, oavhängigt varandra (Oscarsson, 2012). 

Förhoppningen med att använda dem i samma analys ligger i att de skall kunna komplettera 

varandra. I uppsatsen skall de således betraktas som komplement till varandra. 

 

Konfliktstrukturen kommer att med hjälp av väljarnas första- och andrapreferenser studeras för 

att avgöra stabiliteten hos de politiska partierna som finns representerade i riksdagen. Att 

partiidentifikationen minskar har tidigare forskare kunnat avgöra genom att allt fler väljare 

byter parti (Oscarsson & Holmberg, 2013:13ff). Vad som tidigare har redogjorts för om 

begreppet konfliktstruktur bidrar till utvecklandet av följande hypotes. Genom att studera 

rörligheten i väljarnas första, och primärt i andra hand, finns möjlighet att utröna huruvida part 

det finns särskilda trender att anmärka på. Ett exempel vore i det fall väljarna i 

andrahandsopinionen rör sig mot andra partier än de traditionella mittenpartierna. En viktig del 

består sålunda i att tolka huruvida rörligheten är stor eller inte.  

Figur 1. Operationalisering av första- och andrapreferenser. 
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Hypotesen av partiernas samlade sympatikapital ser ut på följande sätt. Genom att göra en 

uträkning av partiernas samlade sympatikapital möjliggörs en unik bild av väljarnas attityder 

gentemot partierna. Bilden skall användas för att förutspå om något av partierna gynnas av 

andrahandsopinionen. Av tidigare forskning finns kunskap som säger att mittenpartier är 

innehavare av en stor andel andrapreferenser. Kan bilden av det samlade sympatikapitalet 

avslöja nya trender eller är situationen oförändrad?  

 

Dessa två analysverktyg skall tillsammans utgöra grund för analysen i föreliggande uppsats. 

Nedan har ett kort schema konstruerats som kort redogör för begreppen och tillhörande frågor 

som utmed uppsatsens gång skall besvaras i så god mån som möjligt.  

 Tabell 1. Analysschemat med tillhörande förklaringar av de två teoretiska begreppen konfliktstruktur & samlat 

sympatikapital. Schemat följer Oscarssons teori och de hypoteser som framtagits ovan. 

  

Konflikstrukturen - Ett partis stabilitet förklaras genom förändring i väljarantal 
från mätt tillfälle 

- Hög andel byten innebär minskad partiidentifikation 
- Har ett särskilt parti varierat märkbart i första resp., 

andrahandsopinionen? 
- Hur ser fördelningen av första- resp., andrapreferenserna 

ut? 

Samlat sympatikapital - Stämmer partiernas (analysenheternas) samlade 

sympatikapital överens med utgången av det följande valet?  

- Har något parti särskilt bra/dåliga utsikter? 

- Finns att utläsas särskilda trender i första resp., 

andrahandsopinionen? 
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4. Metod 
Hittills har den mest framstående teorin om preferensordningar och deras förhållande till 

politiska partierna avhandlats. Detta metodavsnitt skall utifrån avsnitten om problem, syfte, 

frågeställningar och teori diskutera vilket tillvägagångssätt som är bäst anpassat för att 

genomföra en analys av det tillgängliga materialet.    

 

För att undersöka den djupa väljaropinionen skall en kombination av longitudinell och 

komparativ metod användas. Målet är att studera hur förändringar av väljarnas 

preferensordningar har skett över tid. Det låter sig göras genom användningen av offentlig 

sekundärstatistik. Materialet har gjort känna att det vid tre tidpunkter finns tillräckligt med 

statistik för att kunna analysera förändringar i väljarnas rörelse; 2005, 2011 och 2013. Offentlig 

sekundärstatistik kommer med fördelen att en stor mängd information finns tillgänglig genom 

redan utförda panelundersökningar. Sådana analyser vore annars omöjliga att genomföra på 

grund av resursbrist. Till skillnad från den traditionella tvärsnittsdesignen låter en longitudinell 

metod forskaren observera skillnader vid olika tidpunkter (Bryman, 2011:69ff). Att dessutom 

en komparativ metod ges utrymme är logiskt; för att undersöka förändringar i väljarnas 

preferensordningar krävs jämförelse. I den kommande analysen är ett av målen exempelvis att 

dels jämföra rörelser i andrahandsopinionen med rörelser i förstahandsopinionen. En jämförelse 

skall dessutom genomföras mellan de olika tidpunkterna. 

 

Genom att kombinera de två forskningsmetoderna öppnas möjligheter för en mer detaljerad 

analys. Uppsatsen kan därtill beskrivas som kvantitativ i den mening att den söker kunskap om 

det representativa snarare än det specifika (Lundquist, 1993:104). Den kvantitativa 

forskningsstrategin framkommer dessutom av att teorin är deduktiv, med andra ord har ett par 

hypoteser framställts för att granskas i analysen framöver (Bryman, 2011:26). Ett av uppsatsens 

mål är att söka det representativa för väljarrörelse i de båda preferensordningarna. Det 

övergripande syftet är inte att förklara ett partis väljarskara, utan istället att söka förklaring på 

den generella väljarrörelsen. Ambitionen är således att kunna generalisera om eventuella 

resultat och slutsatser. Denna ambition klargjordes även av problemformuleringen i 

inledningen.  
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4.1 Utformning 
Avsnittet om avgränsningar i uppsatsens första kapitel klargjorde att alla partiet som finns 

representerade i Sveriges riksdag skall analyseras. Eftersom arbetet är fokuserat kring 

”väljaren” i generell mening är det befogat att använda alla partier som analysenheter. I stycket 

ovan beskrevs att kombinationen av en longitudinell och komparativ metod möjliggör ett 

särskilt djup i analysen. Dels eftersom forskaren kan jämföra flera tidpunkter. I föreliggande 

uppsats har dessa tillfällen blivit 2005, 2011 och 2013. Motivering till valen följer i avsnittet 

angående material.  

 

Utförandet av analysen är tänkt att ske på följande sätt. Materialet om förstapreferenser, 

andrapreferenser och det samlade sympatikapitalet sammanförs till tre olika tabeller. I vart och 

en av tabellerna anges partiet, procentuell andel väljare och tiden för undersökningen. När 

siffrorna sedan har presenterats påbörjas en analys. Analysen skall behandla var och en av 

tabellerna. Utifrån de två begreppen konfliktstruktur & samlat sympatikapital skall den dock 

följa en särskild ordning. Väljarnas första- och andrapreferenser jämförs under den 

konflikstrukturella hypotesen medan sympatikapitalet logiskt analyseras utefter hypotesen om 

det samlade sympatikapitalet.  

 

4.2 Material 
Materialet som skall användas är Svensk Nationell Datatjänsts Super-Riks-SOM. Datasetet 

omfattar perioden 1986 och 2014 och består av tusentals variabler (Weibull et al., 2016). För 

att kunna genomföra analysen skall två variabler användas. Den första (Vilket parti tycker du 

bäst om?) besvarar hur de olika partierna förhåller sig i den ytliga opinionen, i.e. fördelningen 

av förstapreferenser. Den andra (Vilket parti tycker du näst bäst om?) redovisar fördelningen 

av andrapreferenser mellan de olika partierna. Det empiriska materialet är redan frekvent använt 

i tidigare studier.  

 

Av naturliga skäl är det viktigt att en stor mängd data används för att analysen sedan skall 

generalisera analysens slutsatser. I uppsatsen är forskningsområdet stort; det omfattar dels alla 

de politiska partier som finns representerade i riksdagen tillsammans med de svenska väljarna, 

dessutom skall flera tillfällen undersökas i syfte att studera förändringar. Sekundärmaterialet 

kommer sålunda med flera fördelar. Det ger framförallt forskaren chansen att spara tid och 

energi på insamling av data, som istället kan användas för tolkning och framläggning av 
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resultatet (Bryman, 2011:299ff). Information som redan har kommit till användning öppnar för 

debatt då det ofta föreligger olika svar baserat på samma data. Denna intersubjektiva testbarhet 

skall betraktas som positiv då det hjälper statsvetare och andra forskare i sin utveckling mot 

kunskap (Thurén, 2007:33). Det är till exempel möjligt att det resultat som senare framkommer 

förhåller sig annorlunda till det som tidigare forskning och framlagda hypoteser säger (Bryman, 

2011:303f). Statsvetenskapen, likt alla andra vetenskaper, skall präglas av att samma resultat 

och information har tolkats på olika sätt av olika personer. Intersubjektivitet bidrar till att all 

forskning hålls öppen för granskning och debatt (Sköldberg & Alvesson, 2008).  

 

4.2.1 Metod- och materialproblematik 

Vid vetenskapliga analyser finns allt som oftast en rad problem för forskaren att ta ställning till. 

Det gäller också longitudinella och komparativa sådana. Longitudinella studier lider ofta av 

svårigheter då bortfallen av respondenterna kan variera från en tidpunkt till en annan (Bryman, 

2011:71f). Bland materialet som tillhandahålls i föreliggande studie har det märkts att 

svarsfrekvensen är betydligt högre under 2011 och 2013 än under 2005. Det gäller både 

väljarnas första- och andrapreferenser.  

 

Beträffande offentlig sekundärstatistik har en forskare att förfoga över en stor mängd empiriskt 

material som i många fall kan vara svår att bli väl förtrogen med. Vid insamlande av eget 

material hör det till vanligheterna att forskaren känner till materialet väl. Att bli förtrogen med 

sekundärmaterialet kan vara en mycket krävande process. Statistiken kan i många fall vara 

komplicerad vilket i sin tur kan innebära att den tid forskaren tänkt spara istället kan läggas på 

att bli bekant med information och variabler (Bryman, 2011:304).  

 
Vid vetenskapliga studier har forskaren dessutom två centrala begrepp att ta i konsideration. 

Reliabiliteten och validiteten har en kärnroll när det kommer till att utröna huruvida ett projekts 

resultat är tillförlitligt och om författaren egentligen har undersökt vad som påståtts (Esaiasson 

et al., 2012:57; Thurén, 2007:26f). Validiteten i en forskningsansats kan definieras på flera sätt, 

i de flesta fall handlar det dock om begreppsvaliditeten. I en studie översätts begreppsvaliditeten 

till operationella indikatorer - de operationaliseras (ibid: 58). För att göra det används ett 

tidigare prövat mått, preferensordningarna hos svenska väljare. I föregående avsnitt framlades 

Oscarssons teori och gjordes i figur 1 sålunda operationella. En kritiker skulle angående teorin 

kunna ifrågasätta hur väl preferensordningarna verkligen mäter väljarens rörelser mellan de 
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olika partierna. Samma svårigheter existerar med reliabiliteten i en undersökning; att måtten är 

tillförlitliga eller inte kan ha stor inverkan på vilket genomslag en vetenskaplig studie får 

(Bryman, 2011:160f).  
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5. Resultat och analys 
Föreliggande kapitel ämnar redogöra för resultaten från det empiriska materialet. I 

statsvetenskapliga uppsatser skall analys och resultat genomsyras av två kriterier som i sin tur 

skall höja uppsatsens kvalitet. Dels skall avsnittet struktureras med hjälp av en systematisk 

genomgång av material tillsammans med noga övervägda tolkningar (Ekengren & Hinnfors, 

2012:86). Dels skall strukturen i kommande analys ordnas så att frågorna besvaras en efter en. 

Ambitionen är att avsnittet genomgående skall präglas av dessa två kriterier. 

 

5.1 Presentation av preferensordningar 
Frågeställningarna skall besvaras genom tabellredovisningar. Det gäller väljarnas första- och 

andrapreferenser tillsammans med partiernas samlade sympatikapital. Poängen är att förmedla 

tre bilder av hur förhållanden mellan parti och väljare kan se ut. Det är således förhoppningen 

att tabellredovisningarna skall illustrera väljarnas rörlighet och således förklara förändringar i 

väljarnas partiidentifikation. 

 

5.1.1 Väljarnas förstapreferenser 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 2. Svenska väljares förstapreferenser. 



 21 

I tabellen ovan redovisas de åtta partier som för närvarande representeras i Sveriges riksdag. 

Respondenterna i enkäten har besvarat frågan Vilket parti tycker du bäst om idag? som ingår i 

SOM-institutets frågeundersökning. Den totala summan respondenter uppgår år 2005 till 3031, 

2011 till 4262 och 2013 till 5957. I tabellens vänstra kolumn figurerar analysenheterna, de 

politiska partierna. Högst upp i den vågräta raden återfinns tidpunkterna då undersökningen 

genomfördes. Följande avsnitt analyserar de mest utmärkande trendernas som tabellen 

uppvisar. Mot bakgrund till vad tidigare forskning och teorin har uppvisat föreligger hypotesen 

väljarnas första- och andrapreferenser kommer att kunna studeras för att avgöra huruvida 

konfliktstrukturen är stabil eller inte (Oscarsson & Holmberg, 2016:149ff). Intresset kvarstår 

dock i frågan om vilka partier som har högst respektive lägst rörlig väljarkår. Det föreligger 

dessutom ett intresse i att studera huruvida ett partis rörlighet är en positiv trend, i.e. om 

rörligheten ökar eller minskar partiernas väljarskara. 

  

Det som inledningsvis kan noteras är att Sverigedemokraterna inte får mer än 0,7 procent av 

väljarnas röster vid tidpunkten 2005. Vid ett jämförande med 2011 har partiet dock genomgått 

förändring och ökat i procentenheter till 5,2 procent. Samma trend uppvisas mellan 2011 och 

2013 vari ökningen är till 8,8. I samma positiva bana följer Miljöpartiet som från 2005 till 2013 

gick från 6,5 till 11,5 procent. De två partierna är intressanta av den anledningen att de utgör 

den nyaste delen av partiväsendet. Att de växer tyder på att väljarna har en förändrad attityd 

gentemot de äldre partierna. Ett utmärkande mönster kan även utrönas hos de två största 

partierna Socialdemokraterna och Moderaterna. Det förra hade 2005 37,4 procent medan 

sistnämnda hade 27,9 procent vid samma tidpunkt. Under tidpunkten för undersökningen 2011 

hade Socialdemokraterna minskat till 28,7 procent. Under samma period hade Moderaterna i 

sin tur ökat till 34,1 procent. 2013 hade partierna emellertid återgått till liknande ordning som 

2005. Socialdemokraterna ökade till 31,4 procent medan Moderaterna gjorde en återgång till 

27,8 procent.  

 

De tydligaste trenderna som går att fastställa utifrån väljarnas förstapreferenser är att 

mittenpartierna inte är lika starka vid tidpunkten 2013 som 2005. Liberalerna, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna har framförallt mellan 2005 och 2011 sjunkit i väljaropinionen. Liberalernas 

trend är att de sjunker från 9,7 procent medan de 2013 endast har 6,2 procent. Detsamma gäller 

Kristdemokraterna som under 2011 hamnar under fyra-procent-spärren med 2,9 procent i 

väljarnas förstapreferenser. Det gäller även Centerpartiet som mellan samma period minskar 

från 6,8 till 3,3 procent. 
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Precis som Oscarsson påpekar i avhandlingen från 1998 och i artikeln från 2012 är 

förstapreferenserna enbart är ett mått på det ytliga opinionshavet (Oscarsson, 1998; Oscarsson, 

2012). Det är alltså en mycket simpel metod för att återge hur de olika partiernas styrka är 

fördelad. Det har tidigare framgått att Oscarsson förhåller sig mycket kritisk till att enbart 

studera förstapreferenserna. I nästkommande avsnitt skall således författarens uppmaning till 

att studera andrapreferensernas fördelning medtagas. Av väljarnas förstapreferenser har dock 

kunnat tydas att väljarrörligheten i särskilda fall är hög; i samma mening som Holmberg och 

Oscarsson (2016) hävdar. I redovisningen finns emellertid inte något entydigt svar som 

besvarar frågeställningarna. Det har enbart försett analysen med en basis för att vidare studera 

andrapreferenserna.  

 

5.1.2 Väljarnas andrapreferenser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen ovan är konstruerad på samma sätt som tabell 2 i föregående avsnitt. Skillnaden är att 

respondenterna har besvarat frågan Vilket parti tycker du näst bäst om? i SOM-

undersökningens enkät. Antalet respondenter är inte lika högt som i analysen om 

förstapreferenser, vilket inte är märkligt då alla väljare inte har ett näst bästa parti.  

 

Figur 3. Svenska väljares andrapreferenser. 
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Hos Sverigedemokraterna är trenderna likvärdiga deras förstapreferenser - en positiv ökning 

mellan 2005 och 2013 från 0 till 6,6 procent. När partiet 2010 inträdde riksdagen fanns redan 

ett stöd hos andrapreferensväljarna även om stödet i jämförelse med de andra partierna inte var 

särskilt högt. Bland alla partier i tabell 3 är Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna lägst 

i andrahandsopinionen, vilket ligger i linje med Oscarssons slutsatser (Oscarsson, 2012:65). 

Rörligheten är som störst hos Miljöpartiet och Liberalerna. Trenderna är dock motsatta. Mellan 

2005 och 2011 upplevde Miljöpartiet ett lyft från 10,9 till 20,8 procent. De hade i praktiken 

dubblat antal anhängare i andrahandsopinionen. Liberalerna, som historiskt sett varit oerhört 

starka som näst bästa parti, har istället från 23,6 till 16 procentenheter (Oscarsson, 2012:57).  

 

Hos Socialdemokraterna och Moderaterna skiljer sig siffrorna i första- och 

andrahandsopinionen avsevärt. Vid en återblick till tabell 2 föreföll det som att partierna var 

instabila. I tabell 3 visar andrapreferenserna att Socialdemokraterna vid tillfällena genomgick 

en positiv trend. Mellan tillfällena 2005 och 2013 ökade stödet med 5,1 procent. Tvärtom gäller 

för Moderaterna som under samma tillfällen backade med 3 procent. Huruvida 3 procent över 

en period på åtta år är mycket eller lite kvarstår att reflektera över i kommande analys. Partier 

som Kristdemokraterna och Centerpartiet har exempelvis genomgått större förändringar än 

Moderaterna. I tabellen ovan avslöjar siffrorna att Kristdemokraterna mellan 2005 och 2011 

föll från 9,3 till 5,5 procent för att sedan visa på en mindre uppgång 2013. Partiet, likt flera 

andra, visar en högre andel andrahandsopinion än förstahandsopinion. Det gäller även 

Centerpartiet som 2013 har 7,9 procent av väljarna i andrahandsopinionen. Likt flera andra 

partier har Centerpartiet genomlidit en negativ trend från att 2005 nå 13 procent av väljarna.  

 

Innan insamlingen av uppsatsens material hade framställts var förförståelsen att variationen i 

första- och andrahandsopinionen skulle vara förhållandevis höga. Nu när resultaten har 

framställts, och i korta meningar redovisats, skall ännu en tabell angående partiernas samlade 

sympatikapital presenteras. Avsikten är att resultatet skall ge en stabil grund och att analysen i 

mer tolkande och reflekterande meningar skall kunna ta vid. Hittills har två bilder av 

förhållandet mellan väljare och partier presenterats. Partiernas samlade sympatikapital har 

tagits med då det ger ytterligare en bild av hur föränderligt partiernas förhållande emellan är. 
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5.1.3 Samlat sympatikapital 

 

 
 

Ovanför presenteras de åtta partiernas samlade sympatikapital. Det har gjorts genom att addera 

väljarnas första- och andrapreferenser, i.e. tabell 2 + tabell 3. I föreliggande uppsats har det 

samlade sympatikapitalet en central roll eftersom det kan ge ett större perspektiv över väljarnas 

opinion (Oscarsson, 2012:64ff). Tabell 4 utläses på samma sätt som föregående tabeller.  

 

Genom att studera det samlade sympatikapitalet märks en tydlig strömning: Den följer i olika 

grad väljarnas första- och andrapreferenser. Det är inte konstigt men väcker en fascinerande 

fråga. Vilka partier gynnas mest av andrapreferenserna?  I redovisningen av förstapreferenser 

gjordes klart att Socialdemokraterna genomgick en dålig trend under 2011 medan de gick 

starkast av alla partier både under 2005 och 2013. För Moderaterna korrelerar resultatet med 

förstahandsopinionen på samma sätt. En uppgång 2011 medan 2013 återigen uppvisade en 

negativ trend för partiet. Ännu ett märkbart fenomen är Liberalerna som i andrahandsopinionen 

har haft höga siffror. Bland förstapreferenserna är läget dock annorlunda. Således förhåller de 

sig betydligt mer starka i tabellen med det samlade sympatikapitalet, än i förstahandsopinionen. 

Figur 4. Partiernas samlade sympatikapital. 
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Detsamma gäller för Miljöpartiet som 2013 ligger på 14,1 procent. Medan de i 

förstahandsopinionen ligger på blygsamma 11,5. Det förstnämnda resultatet är i sig betydligt 

lägre än i andrahandsopinionen. Det har visat sig att även Kristdemokraterna, Centerpartiet och 

Vänsterpartiet genomgår samma mönster. Slutsatsen och svaret på från ovan blir således att alla 

de ovannämnda partierna har en högre andrahandsopinion än förstahandsopinion.  

 

Hittills har uppsatsen redogjort för tre olika sätt att betrakta partiernas struktur och väljarnas 

förändringar. Resultatet har uppvisat stor variation, främst mellan tabell 2 och 3 som redovisar 

fördelningen av första- och andrapreferenser. Hädanefter skall analysavsnittet bestå av en mer 

ingående analys som på ett djupare plan skall söka studera förhållandet mellan 

preferensordningarna och den minskade partiidentifikationen. Som grund föreligger de två 

teoretiska begreppen konflikstruktur & samlat sympatikapital. Nu har sålunda resultatet av det 

empiriska materialet presenterats. Det kvarstår emellertid att tolka dess innebörd. 

 

5.2 Analys av preferensordningar 
Uppsatsens frågeställningar är nu tänkta att besvaras hjälp av de teoretiska begreppen 

konfliktstruktur & samlat sympatikapital som tydliggjordes i teoriavsnittet. Det bör dock 

noteras att diskussionen nedan inte enbart kommer att behandla andrapreferenserna. En av 

anledningarna till att förstapreferenserna togs med i uppsatsen är att det statuerar som ett bra 

referensvärde vid en jämförande analys.  

 

5.2.1 Konfliktstrukturen 

När väljarnas preferensordningar blev aktuella som studieobjekt under början på 1990-talet var 

det som ett svar på den minskade partiidentifikation som då hade observerats. Som ett resultat 

av den minskade partiidentifikationen uppmärksammades att väljarna på den partipolitiska 

arenan utvecklat en större rörlighet (Oscarsson, 1994:143). I tabellerna som presenterats om 

väljarnas första- och andrapreferenser har det framkommit en del märkbara trender. I 

uppsatsens teoriavsnitt har konfliktstrukturen en särskild betydelse för att avgöra rörlighet 

bland väljare, och således även den minskade partiidentifikation. Hypotesen vad gäller 

begreppen föreslog att ett studium av rörligheten i väljarnas preferensordningar kan avslöja hur 

stabiliteten och rörelsen ser ut bland väljarna. I resultatredovisningen har tre olika väljarrörelser 

betraktats. De två preferensordningarna har försett uppsatsen med ett par frågor som bör 

diskuteras.  
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För det första uppvisar första- och andrapreferenserna att det naturligtvis föreligger en rörlighet 

bland väljarna. Det är emellertid svårt, nära omöjligt, att avgöra huruvida den är större än 

normalt. Vad som däremot är möjligt att bevittna är att rörligheten är förändrad. Vad tabell 2 

och 3 visar är tydligheten i att väljaren större utsträckning än tidigare har kommit att rösta på 

partier som Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Från det att mätningarna gjordes 2005 och 

fram till 2013 har sålunda konfliktstrukturen kommit att bli mer balanserad. Med det i åtanke 

har förändringarna hos Liberalerna och Centerpartiets väljare kommit att bidra. Potentiella 

förklaringar kan ha att göra med trenden att väljarna sakfrågeröstar i allt högre utsträckning. I 

en studie från 2016 noterades en liknande trend. Andelen personer som anser sig vara 

ideologiskt förknippade med traditionella mittenpartier har minskat (Oscarsson & Holmberg, 

2016:206f). I samma studie uppmärksammas att avstånden mellan de två blocken, de rödgröna 

och Alliansen, har minskat tydligt (ibid:208). Samma slutsats går att dra i föreliggande 

undersökning där vederbörande partier som sagt har kommit att bli allt mer balanserade i 

opinionen. 

 

I andrahandsopinionen ordnas partierna olika beroende på vid vilken tidpunkt som är mätt. 2005 

såg ordningen bland partierna ut på följande sätt: 1. Liberalerna, 2. Moderaterna, 3. 

Vänsterpartiet, 4. Socialdemokraterna, 5. Centerpartiet, 6. Miljöpartiet, 7. Kristdemokraterna 

och 8. Sverigedemokraterna. I en jämförelse med förstapreferenserna förefaller skillnaderna 

markanta. Den största skillnaden finns hos Socialdemokraterna som i förstahandsopinionen 

2005 har störst anhängarskara. I andrahandsopinionen kommer de enbart på fjärde plats i 

ordningen. Omvänt gäller för Liberalerna som vid tillfället har överlägset mest 

andrahandsväljarna med 23,6 procent. Att Liberalerna har en hög andrahandsopinion följer 

resonemanget om att det näst bästa partiet rent logiskt bör falla på partierna i närheten av 

förstavalet (Oscarsson, 1994). Trots att det tidigare diskuterats att andrapreferenserna kan vara 

mer spridda än vad man först trodde, förefaller en del partier ändå ha högst andrahandsopinion. 

Ytterligare exempel är Centerpartiet och Kristdemokraterna.  

 

Miljöpartiets positiva trend har yttrat sig både i första- och andrahandsopinionen. Vid 

tidpunkterna 2011 och 2013 hamnar partiet på första plats i ordningen av alla partier. Orsakerna 

till det är troligtvis högst varierade. Till vanligheterna hör dock att väljarna röstar på det partiet 

som verkar ha en och kompetent ledning, en karismatisk partiledare eller driver en för väljaren 

intressant fråga (Holmberg & Oscarsson, 2016:169). Om vi återkopplar till analysschemat 
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förefaller således Miljöpartiet vara ett av de partier som har gynnats av de förändrade trenderna 

i konfliktstrukturen.  

 

Den tidigare presentationen av siffrorna i tabell 2 och 3 anmärkte att även Sverigedemokraterna 

har genomgått en uppgång i andrapreferenserna – likväl som förstapreferenserna. Hos 

Sverigedemokraterna följer de två preferensordningarna varandra väl. Preferensordningarnas 

samvariation kan således sägas vara högst föränderlig. 

 

I den första av de tre frågeställningarna - hur kan väljarnas preferensordningar förklara trender 

i väljarnas partiidentifikation? – har slutsatserna blivit att väljarna under 2013 är mer beredda 

att lägga sina andrapreferensröster på partier som Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och 

Vänsterpartiet. Inte längre är fallet så att de traditionella mittenpartierna får väljarnas röster i 

andrahand. Skillnaden märktes tydligt mellan tidpunkten 2005 och 2013, framförallt när det 

gäller Liberalerna som har minskat drastiskt i andrahandsopinionen. Detsamma gäller för 

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna som trendmässigt gör dåliga val i 

andrahandsopinionen. Ännu en slutsats förefaller vara att det rödgröna blocket vann medan 

Alliansen under perioden förlorade allt större mark. Oscarsson påpekar i sina analyser att 

partiernas uppgift är att ta tillvara på andrahandsopinionen (Oscarsson, 2012) – resultatet visar 

att Allianspartierna har haft stora svårigheter med det.  

 

Den andra frågeställningen bestod i att förklara vilka utmärkande skillnader som kunde studeras 

mellan väljarnas första- och andrapreferenser.  

 

5.2.2 Partiers samlade sympatikapital 

Hypotesen om det samlade sympatikapitalet tar fasta på att en unik bild av väljarnas attityder 

gentemot partierna finns att hämta. Att beräkna partiernas sympatikapital är intressant eftersom 

det kan ge en bild av hur starkt ett parti på djupet är (Oscarsson, 2012:64ff). Resultaten i tabell 

4 visar att ett par partier har haft möjligheten att dra nytta av den stora rörligheten som finns 

hos svenska väljare. Det handlar främst om Liberalerna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, 

Kristdemokraterna. 2005 såg ordningen bland partierna i det samlade sympatikapitalet ut på 

följande sätt: 1. Socialdemokraterna, 2. Moderaterna, 3. Liberalerna, 4. Centerpartiet, 5. 

Vänsterpartiet, 6. Miljöpartiet, 7. Kristdemokraterna och 8. Sverigedemokraterna. 2013 ser 

ordningen liknande ut. Skillnaden är att Miljöpartiet och Liberalerna byter plats med varandra, 

dessutom klättrar Sverigedemokraterna i ordningen. En slutsats som således går att göra är att 
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rörligheten bland de olika partierna inte är särskilt hög – det finns trots allt en stabilitet bland 

de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna. Den rörlighet som har noterats 

finns istället bland mindre och mellanstora partier.  

 

Resultatet av väljarnas samlade sympatikapital (tabell 4) erbjuder en mer stabil bild av väljarna 

än vad som framkommer av första- och andrapreferenserna. Det är emellertid ingen märklighet 

utan kan förstås av följande anledning. Ett mönster som har framkommit är att ett parti som är 

någorlunda populär i förstahandsopinionen tenderar att vara mindre populär i 

andrahandsopinionen. Tvärtom gäller för de partier som är populära i andrahandsopinionen, de 

når sällan höga siffror i förstahandsopinionen. Både Liberalerna och Centerpartiet är goda 

exempel på det. När preferensordningarna adderas balanseras dock resultatet. Ett parti vars 

samlade sympatikapital är relativt högt kan således förefalla vara mer populära än vad som 

framgår av valen. Likväl är siffrorna fascinerande men av resultatet är det enkelt att få en 

snedvriden bild av väljarnas egentliga attityder. Att studera väljarnas preferensordningar bör 

således göras en åt gången.  

 

På den tredje frågeställningen om hur särskilda partier kan gynnas och missgynnas finns att 

utröna ett par slutsatser. Partier som i förstahandsopinionen förhåller sig relativt små har således 

i andrahandsopinionen en chans att attrahera väljare från andra partier. Det ligger i linje med 

tidigare statsvetares analyser (Oscarsson, 1994; Oscarsson, 2012). Resultatet har visat att 

Miljöpartiet och Sverigedemokraterna är särskilt fördelaktiga. Det samlade sympatikapitalet 

säger dessvärre inte mycket om förändringar hos väljare. Att dra slutsatser om minskad 

partiidentifikation är således svårt. Det intressanta ligger dock i att få en ny bild av partierna 

och förhållandena dem emellan. De två preferensordningarna tillsammans bidrar dock med 

möjligheten att analysera partiidentifikation och väljarrörelse på ett nytt sätt. 
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6. Slutsatser 
Uppsatsens syfte har varit att på ett djupare plan studera de svenska väljarnas rörlighet på den 

partistrukturella arenan. Det har gjorts genom att vid olika tidpunkter jämföra väljarnas första- 

och andrapreferenser. Målet har dessutom varit att i någon mån bidra med forskning på hur 

andrapreferenser kan användas i förhållande till andra fenomen, i detta fall minskad 

partiidentifikation. Med utgångspunkt i det vetenskapliga problemet skall slutsatserna av 

uppsatserna nu diskuteras. I problemformuleringen framställdes den minskade 

partiidentifikationen som ett hot mot demokratin.   

 

Den första frågeställningen har försökt besvara hur olika trender har kommit till uttryck i 

väljarnas rörlighet. Det har gjorts genom att studera förändringar och skillnader i svenska 

folkets första- och andrapreferenser. Frågan har analyserats med hjälp av de teoretiska 

verktygen konfliktstruktur & samlat sympatikapital. Utifrån dem framlades två hypoteser: (1) 

Genom att studera förändringar och trender i den djupare opinionen kan forskaren avgöra hur 

stabil eller instabil väljarrörelsen är och (2) om man gör en illustration av väljarnas samlade 

sympatikapital ges en unik möjlighet att studera hur starka resp. svaga väljarna uppfattar 

partierna. Hypoteserna utvecklades med utgångspunkt i Henrik Oscarssons teori om 

andrapreferenser (Oscarsson, 2012).  

 

En generell slutsats är att det finns stora skillnader mellan första- och andrahandsopinionen. 

Trenderna mellan tidpunkt 2005, 2011 och 2013 visar dock att mittenpartierna, Liberalerna, 

Centerpartiet och Kristdemokraterna minskar i förstahandsopinionen likväl som i 

andrahandsopinionen. Nyuppkomna partier likt Sverigedemokraterna och Miljöpartiet har ökat 

markant i andrahandsopinionen. Genom analysens gång har Liberalerna exemplifierats. 

Mönstret mellan de olika tidpunkterna har visat att den djupa opinionen genomgått en 

förändring. Analytiskt går sålunda att dra slutsatsen att väljarnas attityder gentemot partierna 

åtminstone har förändrats bland väljarna, i.e. partiidentifikationen har förändrats.  

 

Den andra frågeställningen - vilka utmärkande skillnader återfinns i väljarnas första- och 

andrapreferenser? – har analyserats utifrån teorin om att de samlade preferensordningarna skall 

ge en djupare och mer tydlig bild av opinionsläget. Det har emellertid visat sig svårt att 

generalisera om de olika partierna då deras väljarskara har agerat på olika sätt. Det mest 

utmärkande exemplet förefaller även här vara Liberalerna som av naturliga skäl har ett högt 



 30 

samlat sympatikapital men inte kunnat utnyttja det. Liknande trender uppvisas i tabellen. En 

slutsats är således att det samlade sympatikapitalet inte kan hållas för särskilt trovärdigt 

eftersom det i slutändan är upp till vart och ett av partierna att analysera och genom strategiska 

åtaganden bevara andrahandsopinionen.  

 

Således, frågeställningarna har med varierande lycka besvarats. De övergripande slutsatserna 

möter ändock de teoretiska förväntningarna på den punkten att rörligheten har kunnat bevisas 

ur ett annat perspektiv än enbart genom att använda väljarnas förstapreferenser. Den allra mest 

fruktbara slutsatsen korrelerar dessutom väl med det problem som uppsatsen härleds ifrån –

partiidentifikation och väljarrörelse. Mönstret som har kunnat tydas från förstapreferenserna 

likväl som andrapreferenserna är att partiernas väljarantal i allt högre grad balanseras. Inte 

längre är det mittenpartierna som får störst stöd i andrahandsopinionen. Sådana trender för med 

sig att det numera är andra partier som har möjlighet att få större inflytande på den 

parlamentariska arenan.  

 

På en punkt har teori och material varit otillräckligt. I föreliggande uppsats har stort fokus legat 

på den minskade partiidentifikationen. Det har varit svårt att avgöra huruvida 

partiidentifikationen verkligen har minskat. Som nämnts ovan har det dock kunnat utrönas att 

partiidentifikationen förändrats. En studie som skall presentera den generella 

partiidentifikationen hade krävt en mer invecklad analys. Det hade dock kunnat göras genom 

att räkna ut varje partis procentuella andel partibytare. Eftersom det tidigare har förklarats att 

partiidentifikationen kan beräknas genom antalet rörliga väljare, hade således kunnat avgöras 

om den generella nivån partianhängare ökat eller minskat. I uppsatsens analys hade de tre 

tidpunkterna 2005, 2011 och 2013 kunnat användas.  

 

Sammanfattningsvis, de svenska väljarna har i studien uppvisat en partipolitisk rörlighet. Trots 

att uppsatsen har genomsyrats av en negativ inställning till väljarrörlighet medför den inte 

enbart problem. De svenska väljarna har i sin rörlighet kommit att bli stabila. Det kan tolkas 

som en motsägelse, ändock har resultatet i analysen uppvisat en särskild stabilitet (Oscarsson 

& Holmberg, 2016:166). Resultatet visar att rörelsen på den partipolitiska arenan har kommit 

att bli mer balanserat, särskilt i andrahandsopinionen. Inte längre har mittenpartierna samma 

överhängande fördel bland väljarnas andrapreferenser, dessa har kommit att röra sig i en mer 

balanserande riktning.  
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7. Avslutande diskussion 
Under arbetets gång har ett flertal områden inom partipolitik och väljarbeteende berörts. 

Centralt för uppsatsen har dock minskad partiidentifikation, väljarrörlighet och väljarnas 

preferensordningar varit. I analysen har två teoretiska begrepp gällande andrapreferenser 

använts; konfliktstruktur och samlat sympatikapital. Tillsammans har begreppen kommit till 

användning för att belysa problematiken i den allt minskande partiidentifikationen som 

politiska väljare upplever. I problemformuleringen redogjordes för de faror som hotar det 

svenska partiväsendet. Två artiklar av Gullan Gidlund och Lena Wängnerud användes för att 

exemplifiera de svårigheter som partierna står inför i dagens politiska samhälle (Gidlund, 2010; 

Wängnerud, 2010). Det påtalades att partierna som för närvarande representeras i riksdagen har 

gjort ett dåligt jobb med att anpassa sig till väljaren, som är en föränderlig varelse. Ambitionen 

med uppsatsen har varit att genom en studie i väljarnas andrapreferenser kunna ge en unik 

illustration av dagens opinionsläge. Det har gjorts för att ge en djupare bild av 

konfliktstrukturen (Oscarsson, 1998:65). Genom att använda Henrik Oscarssons teori om 

andrapreferenser, är förhoppningen sålunda att arbetet har varit bidragande i hur skillnader och 

förändringar i väljaropinionen kan se ut och förhålla sig. 

 

Ännu ett av uppsatsens mål var att ge ett unikt bidrag till statsvetenskaplig forskning vad gäller 

väljarnas samlade opinion. Efter att ha sammanställt data angående första- och andrapreferenser 

har uppsatsen bidragit till att ge en djupare och mer robust bild av opinionsläget och dess 

förändringar. Det beskrevs ovan men är värt att återigen nämna, resultatet av analysen har 

vidimerat bilden av den rörliga svenska väljaren. Vad representerar då resultatet när det 

kommer till verkligheten?  

 

Ett utökande av forskning på fenomenet väljarnas andrapreferenser höjer chanserna för forskare 

och allmänhet att kunna förklara varför och vid vilka tillfällen som missnöjet med politiska 

partier är mest kritiskt. Det kan även användas vid studier då det föreligger en vilja att förklara 

särskilda händelser, som på ett eller annat sätt har kommit att påverka ett parti, både i positiv 

och negativ mening – vare sig det handlar om missnöje för hela partiet eller för enbart en person 

inom partiet. Att en väljares preferensordningar har en plats i den statsvetenskapliga 

forskningen är självklar, vad som ytterligare krävs är att den i större omfattning bedrivs. 

Behovet av liknande studier kommer av de anledningar som uppmärksammats i inledningen till 

uppsatsen. Ifrågasättandet av partiernas framtida existens och hotet mot svensk demokrati 
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belyser ett starkt behov. Målet är dock inte att statsvetare enbart skall kartlägga opinionssiffror. 

Förhoppningen är att forskningen skall komma till användning i en mer praktisk mening, vilka 

åtgärder behövs vidtas? Finns det ett verkligt hot mot partiernas roll? Ytterligare forskning 

kräver att sådana frågor besvaras. 

 

Avslutningsvis, utgångspunkten i uppsatsen inledning var att belysa ett fenomen som har 

kommit att utgöra en särskild disciplin inom statsvetenskapen de senaste 30 åren. Denna 

utgångspunkt har problematiserats och med hjälp av analytiska verktyg kommit att generera ett 

resultat som på flera sätt varit fruktbart. Det har exempelvis möjliggjort tre olika bilder av hur 

opinionsläget i Sverige ser ut. Uppsatsen har genomförts på så sätt att resultaten har jämförts, 

dels mellan tre olika tidpunkter, men en jämförande analys har dessutom skett mellan de tre 

olika opinionerna. Uppsatsen är en vidarearbetning på Oscarssons studier om partisystem och 

ett djupare opinionsläge. Det påtalades tidigt i uppsatsen att svensk statsvetenskaplig forskning 

om väljarnas olika preferensordning i särskilda sammanhang lyser med dess frånvaro; sällan 

appliceras eller jämförs de i en annan kontext. Föreliggande uppsats har genom att belysa 

området utgjort ett speciellt projekt. Svenska statsvetare har i detta avseende till uppgift att 

utveckla diskussionen om väljarnas djupa väljaropinion. På så sätt kan fenomen likt de som har 

diskuterats här vidareutvecklas.  
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9. Bilagor 
  

Bilaga 1. Bilagan visar resultatet från SPSS. Variabel ”Vilket parti tycker du bäst om 
idag?”. 
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Bilaga 2. Bilagan visar resultatet från SPSS. Variabel ”Vilket parti tycker du näst bäst om?”. 
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