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Figuren visar demokratinivån (röd linje), i form av Vanhanens demokratiindex. Indexet är
produkten av deltagandet i valet beräknat på hela befolkningen (blå linje) och konkurrensen beräknat
som 100 procent minus procen�alet för det största partiet (grön linje).  

I min valdagsblogg trodde jag a� demokratinivån skulle öka i form av e� högre
Vanhanenindex. Skälet var a� jag trodde valdeltagandet skulle bli större och det största
partiet mindre. Det stämde visserligen. Största partiet (SAP) blev mindre: från 31,01
procent till 28,26 procent. Valdeltagande ökade från 85,81 procent 2014 (ca. 6,3 miljoner
röstande) till 87,18 procent (ca. 6,5 miljoner röstande) i årets val. Men det var en sak jag inte
tänkte på: deltagandet i Vanhanenindex beräknas på hela befolkningen. Och den har ökat
från ca. 9,7 miljoner 2014 till ca. 10,2 miljoner 2018 och många är inte röstberä�igade ännu
av dem som tillkommit. Därför sjunker deltagandet i valet som andel av hela befolkningen.
Högst värde hade demokratiindex i valet 2010 med 45,5 i Vanhanenindex.

Anledningen till fokuseringen på Socialdemokraterna i demokratinivåberäkningen är alltså
a� de är största parti historiskt i Sverige. I min bok Samhällets rörelselag hävdar jag a� det
inte är en tillfällighet a� Vanhanenindex aldrig använts inom det svenska
valforskningsprogrammet. Då hade nämligen SAP:s storlek avslöjats/framhävts som e�
demokratiskt problem – eftersom det minskar den politiska konkurrensen.

Jag påpekar också a� valstudierna i Göteborg startades av Jörgen Westerståhl, en bekant till
Tage Erlander, och fortsa�es av Bo Särlvik, en av ”Erlanders gossar”. Olof Petersson har i
sin bok Statsvetaren: Jörgen Westerståhl och demokratins århundrade (2011) avslöjat flera
detaljer om hur den av ska�ebetalarna finansierade valforskningen och de behov av
valanalyser socialdemokratin haft har levt i e� slags symbios, åtminstone till och med
Särlviks tid som professor, men troligen längre, beroende på hur man tolkar fakta (läs min
bok för detaljer). Jag hoppas a� den politiseringen på djupet av samhällsforskningen skall
ses som skräckexempel. Som sovjetolog så vet jag hur sådan politisering kan gå. Jag
behöver bara nämna namnet Lysenko. Vi vill inte ha något som ens närmar sig
samhällsforskningslysenkoism: vetenskapligt dubiös samhällsforskning för a� stödja det
stora socialistiska partiet som innehar den politiska makten.
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Lägg till kommentar

1. Per Lundberg skriver:
september 18, 2018 kl. 10:09 e m Redigera
Men andel av hela befolkningen kan väl inte vara rä�. Anta a� det hade fö�s en
förfärligt massa barn under de senaste 17 åren, så till den grad a� mer än säg 40% av
landets medborgare hade varit <18 år gamla. Åldringarna hade tappats av i vanlig
ordning. Då hade valmanskåren krympt som andel av befolkningen. Men om samtliga
röstberä�igade hade röstat så hade andelen av befolkningen som faktiskt deltagit i valet
varit ganska liten. 
Är det mer eller mindre demokratiskt om samtliga röstberä�igade röstar, även om den
andelen av befolkningen av demografiska skäl är liten, säg 60%? Eller om 70% av hela
befolkningen röstar trots a� det innebär a� en lägre andel av de röstberä�igade går till
valurnorna.

Svara
1. Mikael Sandberg skriver:

september 19, 2018 kl. 6:24 f m Redigera
Ja, det är faktiskt så Vanhanenindex fungerar. Det är därför som man får högre
värden i länder med kvinnlig rösträ� och lägre rösträ�sålder. Så nedgången 2018
bör tolkas som a� färre av totalen röstar, dvs. färre beslutar om fler i nationen.
Vanhanen skriver själv: ”The percentage of the population which actually voted in
the same elections is used to measure the degree of participation (= Participation).
This percentage is calculated from the total population, not from the adult or
enfranchized population.” 
På sä� och viss är ju faktiskt det e� må� på vilka som bestämmer över alla ändå,
tycker jag.

Svara
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2. Per Lundberg skriver:
september 19, 2018 kl. 9:36 f m Redigera
Nja, lite skumt är det. 
A� vuxna bestämmer över barn kan väl knappast anses odemokratiskt, eller det kanske
det är, men får i så fall anses vara en rä�färdigad orä�visa.

Och när det gäller politisk konkurrens så borde det väl också vara så, a� om många
olika partier kommer in i riksdagen så är det e� tecken på ”mer demokrati”? 
Om 70 procent inte röstar på det största partiet och de övriga partierna utgörs av 35% +
35% så är det kanske en demokratiskillnad om det i stället är 7 x 10%?

Svara
1. Mikael Sandberg skriver:

september 19, 2018 kl. 9:51 f m Redigera
Jag håller med dig. Men Vanhanen har inte definierat det så. Hans index är väldigt
förenklat därför a� han utgår från en klassisk modell av Robert Dahl i boken
Polyarchy (1971) om deltagande och tävlan (contestation, inte competition). Kanske
skulle man kunna lansera en ny förbä�rad variant som närmare definierar hur
tävlan eller konkurrensen ser ut. Det finns en annan klassiskt bok av Anthony
Downs (An Economic Theory of Democracy) som handlar om partipolitik ur e�
marknadspersperpektiv, där han i sin modell har bara två partier som placerar sig i
en dimension. Men det finns en generell modell för flera aktörer/partier som agerar
på en marknad (Hotelling’s law). Den kan också lä� simuleras om man vill se hur
flerpartisystem agerar på marknader i jakt på röster (ladda ner
simuleringspla�formen NetLogo som har Hotelling’s law i modellbiblioteket).

Svara
1. Per Lundberg skriver:

september 19, 2018 kl. 1:00 e m Redigera
Hmm …, intressanta insikter. 
Hotelling’s lag har jag faktiskt föreläst om!

2. Mikael Sandberg skriver:
september 19, 2018 kl. 11:07 f m Redigera
Aha! Här ser man ännu än koppling mellan samhälls- och naturforskning

3. Mikael Sandberg skriver:
september 19, 2018 kl. 11:42 f m Redigera
Om konkurrens mellan arter?

3. Per Lundberg skriver:
september 19, 2018 kl. 12:03 e m Redigera
Nja, egentligen mer som exempel på a� en spelteoretisk ansats akn leda till motintuitiva
resultat. 
Men det SKULLE kunna vara så a� om kampen om essentiella resurser också innehåller
liten eller ingen adaptiv flexibilitet (”evolvability” ) längs vissa fenotypiska dimensioner
så leder det till konvergens och ev. utdöende av den ena typen.

Svara
1. Mikael Sandberg skriver:

september 19, 2018 kl. 3:32 e m Redigera
Hm. Kanske ämne för ny� bloggilägg? Du kanske vill gästblogga?

Svara
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