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Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera om den svenska fyraprocentspärren är en 

fråga som under åren 1990-2013 kan anses vara politiserad eller avpolitiserad. Jag 

kommer att använda mig av tre krav formulerade av Maria Wendt Höjer och appli-

cera dessa på frågan om fyraprocentsspärren. De tre första frågeställningarna utgår 

direkt från dessa krav och lyder: 1, Artikuleras fyraprocentsspärren i kollektiva ter-

mer, snarare än i enskilda? 2, Artikuleras fyraprocentsspärren på den offentliga are-

nan? 3, Artikuleras fyraprocentsspärren utifrån motstridiga intressen? Den fjärde 

frågeställningen utgår från om fyraprocentsspärren är en politiserad eller avpolitise-

rad fråga medan den sista frågeställningen är av underordnad art och ställs om det 

visar sig att fyraprocentsspärren är en politiserad fråga. 

Metod: Den empiriska analysen baseras på kvalitativa textanalyser av material som består 

dels av motioner inkomna till riksdagen dels artiklar, ledare och debattinlägg från ett 

urval av den svenska dagspressen. 

Slutsats: Resultatet av undersökningen visar att fyraprocentsspärren är en fråga som inte 

lever upp till de krav som ställs för att frågan ska anses politiserad, således ska fyra-

procentsspärren i detta fall anses vara en avpolitiserad fråga. 
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Kapitel 1 

1. Introduktion 

Var fjärde år är det riksdagsval i Sverige, genom ett val ska en regering utses och både nya och 

gamla partier ska ta plats i riksdagen, om man klarar fyraprocentsspärren. Denna inbyggda tröskel 

mot småpartier skapade under de första två decennierna efter införandet inte några större pro-

blem enligt Hermansson (2010), ”andelen röster på partier som inte kom in i riksdagen var myck-

et liten” (Hermansson 2010, s. 71). Däremot har fyraprocentspärren under de senaste två decen-

nierna enligt Hermansson (2010, s. 71) skapat betydande snedvridningseffekter och i en motion 

(2010/11: K308) beskrivs det svenska valsystemet som något förlegat och som ”[…]till viss del 

har sprungits ifrån av samhällsutvecklingen och den nya partifloran” (Ibid.). Yonhyok Choe do-

cent i statsvetenskap skriver i boken Valsystem och den representativa demokratin (2003) att det är för-

vånande att man i Sverige har låtit de konstitutionella frågorna och ifrågasättandet av det politiska 

systemet spela en allt mindre roll (Choe 2003, s. 7). ”Det är förvånande eftersom det politiska 

systemet och valmetodens utformning kan få långtgående effekter på samhällsutveckling-

en”(Ibid.). Samtidigt så pratas det om en legitimitetskris för partiväsendet (Bäck & Möller 2003, s. 

253) då väljarna inte längre har en lika stark partiidentifikation och partiernas grepp om väljarna 

minskar (Ibid.). Det är helt enkelt lojaliteten mot partierna som sviktar, ”partierna har således att 

verka i miljöer som blivit allt mindre styr- och kontrollerbara”(Ibid.). Sveriges valsystem och dess 

småpartispärr på fyraprocent torde vara en politiskt mycket viktig fråga eftersom den utgör en 

väsentlig del av det svenska valsystemet och inverkar stort på både regeringsbildningen, partiflo-

ran och samhällsutvecklingen. Det kan tyckas att en fråga av denna vikt borde vara en självklar 

del av den etablerade politiken, det vill säga vara politiserad (Rönnblom 2008, s. 34). 

I boken Svensk författningspolitik (2011, s. 295) refereras Björn von Sydows reflektioner kring 

att partier antar de konstitutionella ståndpunkter som kan gynna det egna partiet, men framförallt, 

missgynna andra partier. Även Blomgren (2011) menar att partier har egennyttiga mål och att 

”[…]konstitutionella vägval påverkar enskilda partiers framtida strategiska situation” (Blomberg 

2011, s. 271). Man kan då tänka sig att stora partier som inte berörs, eller som i själva verket gyn-

nas av en spärr som håller småpartier ute inte skulle vara särskilt benägna att låta frågan bli en del 

av den etablerade politiken eftersom det riskerar att ge de stora partierna en minskad majoritet i 

riksdagen. Som motvikt till det förväntas dock småpartier förorda ett valsystem med långtgående 

proportionalitet (Blomgren 2011, s. 274). Utifrån detta kan man tänka sig att det inom den svens-

ka politiken skulle kunna vara så att då det finns två stora partierna som är beroende av stödparti-

er för att få igenom ett regeringsdugligt alternativ borde detta öppna upp för en debatt kring fy-
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raprocentsspärren och dess effekter. Eller kanske är det så att frågan om en fyraprocentsspärr 

endast blir en del av den etablerade politiken vid vissa specifika tillfällen så som innan eller efter 

ett riksdagsval när man märker vilka partier som riskerar att hamna utanför riksdagen respektive 

vilka partier som riskerar att ta sig in i riksdagen. 

Det svenska valsystemet har en lång historisk bakgrund, sedan tvåkammarriksdagen avskaffa-

des vid valet 1970 har endast mycket små förändringar av systemet skett (Hermansson 2010, s. 

70). Enligt 3 kap. 7§ i Regeringsformen (SFS 2010:1408) står det att ” Endast partier som har fått 

minst fyra procent av rösterna i hela riket får delta i fördelningen av mandaten. Ett parti som har 

fått färre röster får dock delta i fördelningen av de fasta valkretsmandaten i en valkrets där partiet 

har fått minst tolv procent av rösterna” (Ibid.). I boken Valsystem (2010) anger författaren fyra 

grundläggande principer som gäller för det svenska valsystemet, bland annat att rösträtten ska 

vara allmän och lika samt att representationen ska vara proportionell. Författaren menar dock att 

man tack vare fyraprocentsspärren är inne och tummar på principen om proportionalitet på 

grund av att ”den strikta proportionaliteten avser enbart de partier som passerar fyraprocents-

spärren” (Hermansson 2010, s. 70).  

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att, utifrån de krav som Maria Wendt Höjer har formulerat och som 

beskrivs i Malin Rönnbloms artikel Vart tog politiken vägen? Om regionalpolitik, jämställdhet och statens 

förändrade former från 2008 undersöka om den svenska fyraprocentspärren är en fråga som under 

åren 1990-2013 kan anses vara politiserad eller avpolitiserad. Skulle det visa sig att man under 

dessa 23 år kan anse frågan vara politiserad är det underliggande syftet att studera om man kan 

finna ett mönster kring vid vilka tidpunkter och tillfällen som frågan om fyraprocentspärren har 

tagit plats i den etablerade politiken.  

1.2 Frågeställningar 

De tre första frågeställningarna är direkt kopplade till den teori jag bygger uppsatsen på och som 

jag under rubriken 2.2 Teori- Politisering och Avpolitisering beskriver närmare. Den fjärde frågan är 

därefter beroende av svaren från de tre första frågorna. 

• Artikuleras fyraprocentsspärren i kollektiva termer, snarare än i enskilda? 

• Artikuleras fyraprocentsspärren på den offentliga arenan? 

• Artikuleras fyraprocentsspärren utifrån motstridiga intressen? 

• Är fyraprocentsspärren en politiserad, eller avpolitiserad fråga? 

Om det visar sig att fyraprocentsspärren är en politiserad fråga ställs följande frågeställning: 
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• Finns det ett mönster kring vid vilka tidpunkter och tillfällen som frågan om fyraprocent-

spärren har tagit plats i den etablerade politiken? 

1.3 Urval & begränsning  

Studien begränsar sig till Sveriges rikes gränser och avser att undersöka huruvida frågan kring en 

spärr i det svenska valsystemet är en del av den etablerade politiken i Sverige eller inte. Studiens 

tidsaspekt är begränsad till åren mellan 1990-2013, detta har dels sin grund i att motioner som 

inkommit till riksdagen före 1990 inte har digitaliserats och finns därmed inte tillgängliga genom 

sökfunktionen på riksdagens hemsida, dels att det mellan åren 1990 och 2013 har skett en del 

förändringar av partistrukturen i Sverige vilket skulle kunna bädda för en uppkommen diskussion 

kring valsystemet och därigenom fyraprocentspärren. Även Hermansson (2010, s. 71) tar upp det 

faktum att spärren under de senaste valen haft en betydande roll vilket har bidragit till uppkoms-

ten av denna studie och valet att se på fyraprocentsspärrens politisering eller avpolitisering de 

senaste två decennierna. Motionerna är skrivna av förtroendevalda riksdagsledamöter och bör 

således representera den alltigenom politiska aspekten av fyraprocentspärren vilket är anledningen 

till att motioner har valts ut som material. Ingen begränsning av motionerna förekom, sökningen 

utfördes därmed i alla utskott samt i alla motionskategorier1 och motionstyper2

De tidningar som valdes ut för att representera den offentligt massmediala arenan består av 

två rikstäckande morgontidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, och två rikstäckande 

kvällstidningar, Aftonbladet och Expressen alla mellan 1990-01-01 – 2013-04-17. Om motioner 

kan anses stå för de rent politiska aspekterna av fyraprocentspärren bör de ledare, debattinlägg 

och artiklar kring frågan anses stå för den generella bilden av fyraprocentspärrens påverkan på 

allmänheten. Valet av tidningarna, som enbart är rikstäckande, grundar sig i min tanke att en 

spärr i riksdagsvalet till allra största del är en nationell fråga, tanken var även att försöka få en 

någorlunda spridning av tidningarnas politiska tillhörighet

. 

3

                                                 
1 En följdmotion lämnas med anledning av en proposition, skrivelse, framställning eller redogörelse. En fristående 
motion (allmän motion) lämnas under allmänna motionstiden. Motioner med anledning av händelse av större vikt får 
lämnas om händelsen inte kunde förutses under någon motionstid(http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Forslag/Motioner/) 

, även om detta inte är huvudargumen-

tet för urvalet kan det vara intressant att se på två obundet partianknutna tidningar och två libera-

la tidningar.  

2 En enskild motion är från en eller några få ledamöter. En flerpartimotion står flera partier bakom. Kommittémo-
tion lämnas av ledamöter från samma parti och samma utskott. En partimotion står hela partigruppen bak-
om(http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/) 
3 Enligt Aftonbladet har tidnigens ledarsida en beteckning som oberoende Socialdemokra-
tisk(http://wwwc.aftonbladet.se/amc/stefan/hist.html), Expressen skriver på deras hemsida att de är en liberal 
tidning(http://www.expressen.se/om-expressen/fragor-och-svar-om-expressen/), Dagens Nyhe-
ter(http://info.dn.se/info/om-oss/) skriver att de går under beteckningen oberoende liberal och Svenska Dagbladet 
är enligt NE en obunden Moderat tidning(http://www.ne.se/svenska-dagbladet). 

http://wwwc.aftonbladet.se/amc/stefan/hist.html�
http://www.expressen.se/om-expressen/fragor-och-svar-om-expressen/�
http://info.dn.se/info/om-oss/�
http://www.ne.se/svenska-dagbladet�
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De sökord som används i studien är enkla måltavlor för kritik, därför bör det beskrivas närma-

re hur urvalet av dessa gick till. Orden har valts efter inläsning på området med insikten att det 

används många olika ord när man pratar om spärrar i valsystem. En provsökning på motioner 

med ordet valsystem genomfördes för att finna ord som används om spärren, det gav en mängd 

träffar och genom att läsa igenom en stor del av dessa fann jag andra ord som avsåg samma sak 

och därifrån resterande urval beskrivas utifrån ett snöbollsurval (Esaiasson m.fl. s. 189) där ett 

sökord ledde mig till ett annat och så vidare till dess att jag inte fann några nya ord som avsåg 

samma sak. Orden som använts i sökningarna kommer att tydliggöras närmare under rubrik 3. 

Metodologi. 

  



 9 

2. Tidigare forskning och teori 

Avsnittet tidigare forskning och teori har för avsikt att återknyta till tidigare forskning kring poli-

tisering och avpolitisering samt ge en bild av den forskning som ligger till grund för detta fält 

inom statsvetenskapen. 

2.1 Tidigare forskning  
I sökningen av tidigare forskning fann jag teorier om partibeteenden och avideologisering vilket 

ledde vidare till de numera klassiska teorierna kring ideologiernas- och partiernas död som har en 

inverkan på det statsvetenskapliga fält som min uppsats är skriven inom. Redan under 1940-

50talet diskuterades problem med ideologierna och demokratin, ”Tingsten talade om en utveck-

ling från politik till förvaltning, från principer till teknik” (Bäck & Möller 2003, s. 52). Dessa tan-

kar lades på is då man under 60- och 70talet fick en framväxt av nya partier och rörelser (ibid. s. 

55f). Det var inte förrän Fukuyama 1989 hävdade att historiens slut nu hade kommit i en artikel 

med samma namn som diskussionen blossade upp på nytt, Fukuyamas teori var att den ideolo-

giska utvecklingen hade avstannat efter kommunismens fall (Nye 2007, s. 337). Detta har dock 

ifrågasatts från många olika håll, man har bland annat pekat på att det förutom oenigheterna mel-

lan ideologierna även i framtiden kommer att fortsätta att finnas stora skillnader inom ideologier-

na (Ball & Dagger 2011, s. 314) och att ideologierna fortfarande behövs för att kunna ”[…]ge 

mening till demokratiska ideal och innehåll åt begreppet frihet” (ibid. s. 315). Innan detta har 

uppnåtts kommer det, enligt Ball & Dagger (2011, s. 314ff) inte finnas något slut för ideologierna. 

Däremot sker en förändring av partistrukturer och i förtroendet för politiker, ”tvivelsutan mins-

kar medlemstalen i partier och visst sker en professionalisering, men såsom visats för Sverige 

(Widfeldt 1999), för Norden (Bergman & Strøm 2011) och generellt för västvärlden (Webb et al. 

2002), är ryktet om de politiska partiernas snara död överdrivet” (Blomgren 2011, s. 273).  

Bäck & Möller (2003) menar även de att det svenska partisystemet är inne i en förändring, 

”sedan en tid tillbaka talas det emellertid om en legitimitetskris för framförallt partiväsendet som 

institution” (Bäck & Möller 2003, s. 253). Förtroendet för politiker minskar och så gör även med-

lemskapen i partierna och i och med det väljarnas lojalitet till ett enda parti (Bäck & Möller 2003, 

s. 253f). ”Vetskapen om att opinionen är lättrörlig och instabil gör partierna mindre motiverade 

att satsa på långsiktig och interaktiv opinionsbildning (Ibid.). Partibeteenden är intressanta och 

spelar roll för hur partier ser på olika frågor, om partierna vet att väljarna inte längre är lika lojala 

som förr kanske politiken blir mer pragmatiskt för att kunna vinna röster. Då den konstitutionella 

debatten enligt Choe (2003, s. 7) främst intresserar den politiska och akademiska eliten är detta 

något som kanske kan komma att påverka partiers inställning till fyraprocentsspärren. Bland an-

nat kan man se att ”partiernas olika strategiska situation leder till att de förespråkar olika långsik-
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tiga mål” (Blomgren 2011, s. 274). Det skulle kunna innebära att små partier förespråkar ett valsy-

stem med så långtgående proportionalitet som möjligt vilket skulle säkra deras representation i 

riksdagen medan de stora partierna är mer intresserade av att få så tydlig majoritet i riksdagen 

som möjligt. Bäck & Möller (2003, s. 32) menar också att det faktum att man har en spärr mot 

småpartier leder till att det i praktiken finns tre spärrar i vårt system, ”[…]en valspärr, en ekono-

misk spärr och en massmedialspärr” (Ibid.). Detta då endast partier som sitter i riksdagen kan 

erhålla statligt partistöd och en frånvaro av representativitet i riksdagen minskar chanserna för ett 

massmedialt genomslag (Ibid.). 

Applicerar man den tidigare forskningen på min studie skulle påverkan av forskningen kunna 

peka på att en politiskt viktigt fråga som visar sig vara avpolitiserad kan ses som att det steg från 

vad Tingsten menar är politik till förvaltning kanske har kommit igång (Bäck & Möller 2003, s. 

52), man väljer helt enkelt att som parti inte driva frågor som inte vinner gehör hos väljarna (ibid. 

s. 253). I och med det minskande förtroendet för politiker och det faktum att medlemskapen i 

partierna och väljarnas lojalitet till ett enda parti även de enligt forskningen minskar (Ibid) blir det 

allt viktigare att som parti lyfta frågor som berör och intresserar fler än enbart de som själva är 

aktiva inom politiken (Blomgren 2011, s. 281). I denna uppsats kommer därför fyraprocentsspär-

ren utsättas för de krav som har formulerats av Maria Wendt Höjer (Rönnblom 2008, s. 34) för 

att se om frågan är politiserad eller avpolitiserad och se om den följer i de spår som forskningen 

pekar på – bland annat att grundlagsfrågor spelar en så väldigt liten roll i samhällsdebatten och att 

frågor kring författningen inte är de frågor som man vinner väljare på (Blomgren 2011, s. 281). 

Statsvetaren Chantal Mouffe menar att den konsensus och det samförstånd som man så ofta sö-

ker i politiken är skadlig för hela det politiska systemet då det skulle kunna leda till att man und-

viker egentliga problem, på så vis saknar dagens politik det politiska och debatten handlar inte 

längre om motstridiga intressen (Mouffe 2008, s. 19 ref. i Johansson 2013, s. 23). ”Politiken ten-

derar att bli avpolitiserad snarare än politiserad” (Johansson 2013, s, 23). Min studie kommer 

därmed att fortsätta forskningen kring politisering och avpolitisering genom att applicera dessa 

teorier på frågan om fyraprocentsspärren i de svenska riksdagsvalen. 

2.2 Teori - Politisering och avpolitisering 

Denna uppsats placerar sig i det statsvetenskapliga forskningsfältet kring politisering och avpoliti-

sering och den grundläggande teorin baserar sig på Maria Wendt Höjers teori kring vilka krav 

som krävs för att en fråga ska anses vara politiserad (Rönnblom 2008, s. 33f). Denna teori kom-

mer att appliceras på frågan om fyraprocentsspärren, naturligt blir då således att anse frågan som 

avpolitiserad om den ej lever upp till de ställda kraven. 
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För att en fråga ska kunna klassas som politiserad krävs det att frågan blir en del av den etable-

rade politiken, detta kan enligt Rönnbloms (2008, s. 34) hänvisning till Maria Wendt Höjers krav 

ske på tre vis: 

1. frågan måste artikuleras i kollektiva snarare än enskilda termer 

2. frågan måste artikuleras på en offentlig arena  

3. frågan måste artikuleras i termer av motstridiga intressen 

För att kunna anse dessa krav som uppfyllda kommer det genom en så kallad operationalise-

ring att tydliggöras hur kraven i denna studie mäts. För att kunna eftersträva så hög reliabilitet i 

uppsatsen som möjligt är det av stor vikt att operationaliseringen är utförd på så sätt att den går 

att använda senare i analysen utan att det skapar problem, vilket innebär att operationaliseringen 

ska göra det möjligt att tydligt mäta det önskade (Lundquist 1993, s. 99). Min operationalisering 

kommer således även att ligga till grund för mina kriterier för slutsatsdragning. 

Det första kravet, kravet på att frågan måste artikuleras i kollektiva snarare än enskilda termer, 

innebär således att det ska finns ett problem som är gemensamt för stora delar av samhället och 

som inte enbart påverkar en enskild individ. I textanalysen kommer jag att undersöka skribenter-

nas argumentering kring varför en förändring av fyraprocentspärren bör införas, argumenterar 

man för att förändringen kommer samhället till nytta eller önskar man en förändring från ett 

egenintresse. 

Vidare ska frågan, enligt krav nummer två artikuleras på en offentlig arena. I denna uppsats 

kommer den offentliga arenan att delas upp till två arenor, den offentligt politiska arenan vilken 

kommer att utgöras av motioner inkomna till riksdagen och den offentligt massmediala arenan 

som utgörs av artiklar/ledare/debattinlägg från svensk massmedia. Uppdelningen resulterar i två 

aktörstyper (Lundquist 1993, s. 35), de politiskt förtroendevalda och de samhällsengagerade med-

borgarna, även om politiker också kan väcka debatt i massmedia. Kravet gäller huruvida frågan 

om fyraprocentspärren, genom att artikuleras på de offentliga arenorna blir ”förhandlingsbar och 

möjlig att ha olika uppfattningar om” (Säll 2011, s. 24) vilket leder till krav nummer tre. 

Krav nummer tre utgår ifrån att en fråga anses vara politiserad då det framkommer motstridi-

ga intressen, det vill säga en konflikt kring frågan. ”Med konflikt menas att frågan formuleras i 

termer av motsättningar och skilda intressen” (Säll 2011, s. 24). Genom att analysera i vilket in-

tresse som frågan artikuleras och även hur den kommer till uttryck på de offentliga arenorna kan 

jag således dra slutsatser kring om det existerar en konflikt eller ej. Skulle det däremot visa sig att 

frågan inte når upp till kravet om motstridiga intressen bör det kunna ses som en tydlig indikator 

på att frågan troligtvis är av avpolitiserad karaktär.  
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Även validiteten är enligt Lundquist (1993, s. 99) avhängig en tydlig operationalisering då man 

bör ställa sig frågan om den operationalisering som man gjort faktiskt täcker de aktuella begrep-

pen, i detta fall anser jag att jag lyckats väl med min operationalisering av kraven till mätbara för-

hållanden.  

En tanke som Maria Wendt Höjer har kring dessa krav är att ”[…]en fråga kan vara satt på 

den politiska dagordningen och ändå vara avpolitiserad i den bemärkelsen att den inte formuleras 

i termer av konflikt eller skilda intressen” (Wendt Höjer 2002, s. 192. Ref. i Rönnblom 2008, s. 

34). Vilket skulle innebära att även om det talas om en specifik fråga och den finns med på den 

politiska dagordningen men det framkommer inga motstridiga intressen så innebär det att frågan 

inte behöver vara politiserad. Därför bör det tredje kravet ses som något viktigare att uppnå för 

att en fråga helt ska anses vara politiserad, skulle det i analysen visa sig att fyraprocentspärren når 

upp till kraven att den ska artikuleras i kollektiva termer och att den ska artikuleras på den offent-

liga arenan men det visar sig att det inte framkommer någon konflikt kommer således tyngden i 

konfliktaspekten vägas in och en diskussion kring om man kan se frågan som politiserad eller 

avpolitiserad bör föras. Då kraven som används för att analysera fyraprocentsspärren är lånade 

från tidigare forskning kan validiteten uppfattas vara högre då jag ackumulerar den tidigare forsk-

ningen och även tillför ytterligare en dimension till fältet politisering och avpolitisering i och med 

min studie kring fyraprocentsspärren (Lundquist 1993, s. 108,114).  
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Kapitel 2 

3. Metodologi 

Då syftet med uppsatsen är att studera om den svenska fyraprocentspärren är en fråga som under 

åren 1990-2013 kan anses vara politiserad eller avpolitiserad kommer den empiriska analysen att 

baseras på kvalitativa textanalyser (Esaiasson m.fl. 2012, s. 210) av material som består av dels 

motioner inkomna till riksdagen vilket överensstämmer med den offentligt politiska arenan dels 

artiklar, ledare och debattinlägg från den offentligt massmediala arenan vilket i detta fall består av 

ett urval av den svenska dagspressen. Viktigt att understryka är att det är motionerna som stått i 

fokus och inte partierna, samma sak gäller för den massmediala arenan där det är artiklarna som 

har varit i fokus och inte tidningen som artikeln publicerades i. Eftersom den kvalitativa textana-

lysen kommer att påverkas av mina personliga referenser är intersubjektiviteten i denna uppsats 

av stor vikt. ”Innebörden i intersubjektiviteten är … att den vetenskapliga framställningen i prin-

cip ska vara rekonstruerbar för läsaren” (Lundquist 1993, s. 52). Intersubjektiviteten i denna upp-

sats kommer att uppfyllas genom ett tydligt redovisande av tillvägagångssätten som har använts 

och med förhoppningen att de tolkningar jag har gjort kan anses övertygande. 

På riksdagens hemsida4

• Valsystem 

 finns en sökmotor som tillåter sökningar på alla motioner inkomna till 

riksdagen från 1990 till dagens datum. Följande sökord har använts för att sålla ut de motioner 

som berör min uppsats: 

• Riksdagsval  

• Fyraprocentsspärren 

• Småpartispärr 

• Procentspärr 

• Riksdagsspärr 

Med hjälp av dessa sökord och efter ett mycket stort antal genomlästa motioner framkom tillslut 

459 motioner varav 19 som explicit talar om fyraprocentspärren i termer av förändring av den-

samma. 

I sökandet efter debattinlägg, ledare och artiklar från den offentligt massmediala arenan valdes 

fyra av Sveriges större dagstidningar med avsikten att finna artiklar och debattinlägg som även de 

har ett utpräglat syfte att diskutera en förändring av den svenska småpartispärren. För att finna 

                                                 
4 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/ 
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det efterfrågade materialet användes Retriever Mediearkivet5

Validiteten och reliabiliteten är enligt Esaiasson m.fl. (2012) avhängig frånvaron av systematis-

ka- såväl som osystematiska fel (ibid. s. 63), jag anser att min begreppsvaliditet som i detta fall 

översätts till frånvaron av systematiska fel är god, däremot kan en diskussion föras kring reliabili-

teten i studien. ”Bristande reliabilitet orsakas i första hand genom slump- och slarvfel under data-

insamlingen och den efterföljande databearbetningen” (Ibid.). Då sökorden resulterade i 4633 

artiklar och 459 motioner var databearbetningen både tidsödande och krävande, därför kan inte 

stress och även i viss mån slarv eller missförstånd uteslutas (Ibid.). Strävan i uppsatsen har dock 

varit att uppnå en god reliabilitet genom att vara medveten om problematiken och tydligt klargöra 

kring de tveksamheter som kan uppstå. 

 som erbjuder ett arkiv över en stor 

mängd artiklar, debatter och ledare från flertalet tidningar under flera decennier. Sökorden som 

användes i Retriever var de samma som i sökandet efter motioner, urvalet har därefter enbart 

varit artiklar och debattinlägg som rör de svenska förhållandena. Detta resulterade i totalt 4633 

träffar på artiklar, ledare och debattinlägg som på något vis matchade sökorden, varav nio som 

efter genomläsning explicit talar om fyraprocentspärren i termer av förändring av densamma. 

3.1 Kvalitativ innehållsanalys 
Genom att använda en kvalitativ innehållsanalys istället för en kvantitativ innehållsanalys tillåts 

jag att se på textens helhet, analysera textens poäng och argumentation och därtill även finna re-

sonemang kring ämnet som med ett kvantitativt förhållningssätt skulle gå om intet (Esaiasson 

m.fl.2012, s. 210). Hade istället ett kvantitativt förhållningssätt använts där jag i princip enbart 

skulle räkna förekomsten av vissa ord hade uppsatsen råkat ut för ett validitetsproblem då det 

hade varit omöjligt att svara på frågeställning nummer tre, nämligen den om det föreligger en 

konflikt kring ämnet. För att kunna svara på frågeställning nummer tre krävs det en analys av 

argumenten för en förändring av spärren och således en kvalitativ analys. Jag anser dock att upp-

delningen mellan kvalitativ- och kvantitativ innehållsanalys, eller textanalys som det även kallas, 

inte är så tydlig som det ibland verkar och inte helt enkelt som uppsatsskrivare att förhålla sig till. 

I boken Kvalitativa intervjuer (2010, s. 29) talar författaren om att man allt som oftast använder sig 

av blandformer av både kvantitativt och kvalitativt och han delar in hela forskningsprocessen i tre 

delar vilka visar sig i Tabell 1. I denna uppsats kommer min datainsamling vara av ett kvantitativt 

slag medan min analys och tolkning båda kommer att befinna sig inom den kvalitativa aspekten 

vilket i Tabell 1 skulle innebära variant E. 

 

 

                                                 
5 http://www.retriever.se/ 

http://www.retriever.se/�
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Tabell 1. Forskningsprocessen6

Datainsamling 

 

Kvalitativ Kvantitativ 

Analys/Bearbetning Kvalitativ Kvantitativ Kvalitativ Kvantitativ 

Tolkning Kval. Kvant. Kval. Kvant. Kval. Kvant. Kval. Kvant. 

Variant A B C D E F G H 

 

Enligt Metodpraktikan (2012, s. 210f) kan den kvalitativa textanalysen ske på två vis, antingen 

via en undersökning som grundar sig på en systematisering av innehållet i texterna eller via en 

undersökning som har som mål att kritiskt granska innehållet i texterna. Min undersökning 

kommer att vara systematiserad där syftet är att klargöra tankestrukturen hos de personer/partier 

som ligger bakom framställandet av texterna (ibid. s. 211). ”Enkelt uttryckt består den klargöran-

de forskningsuppgiften i att lyfta fram och begripliggöra det väsentliga innehållet i de aktuella 

texterna” (Ibid.). 

3.2 Analysfrågor 
Utförandet av textanalysen på de motioner och artiklar som i termer av förändring berör fyrapro-

centspärren kommer att utgå ifrån analysfrågorna i Tabell 2 för att på så vis utföra samma analys 

på alla texter, men också för att säkerställa att det som eftersöks också är det som analyseras. 

Tabell 2 Analysfrågor 
1. Hur kommer fyraprocentspärren till uttryck i texterna? 
 

(framkommer det mot-
stridiga intressen) 

 a. Vilka argument lyfts av förespråkarna för en förändring av fyra-

procentspärren? 

 
 (kollektiva, enskilda) 
  
2. När lyfts frågan? (offentliga arenor) 
 a. Innan eller efter ett val? 

b. Fanns det faktorer som påverkade frågan? Exempelvis partier 

som riskerade att åka ur riksdagen, eller partier som var på väg in i 

riksdagen? 

 

  

3. Vem är avsändare?  (gäller företrädelsevis 
artiklarna) 

De två första frågorna i Tabell 2 används för att kunna kategorisera artikeln eller motionen ut-

ifrån vilken förändring av den nuvarande fyraprocentsspärren som önskas. På så vis kan jag ta 

reda på om det förekommer motstridiga intressen motioner och artiklar emellan samt att jag ut-

                                                 
6 Tabellen har i denna uppsats fått en ny benämning, i originalet (Trost 2010, s. 29) benämns den Egenskapsrymder 
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ifrån argumentationen kan utläsa om motionen/artikeln är skriven med utgångspunkt i de sam-

hälleliga problem som kan uppstå i och med fyraprocentsspärren eller om det endast finns ett 

egenintresse i en förändring av spärren. Fråga tre är mer av en bakgrundsbeskrivning som finns 

med för att finna grunderna till varför en motion/artikel väcks eller publiceras vid just den tid-

punkten, som det står i tabell 2 är denna fråga dock företrädelsevis ställd till artiklarna då de inte 

alltid har en lika tydlig avsändare som motioner med dess partibeteckning har.   
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Kapitel 3 

4. Analys och resultat 

Jag kommer att analysera motionerna och artiklarna med utgångspunkt i analysfrågorna i Tabell 

2. Analysen delas upp mellan de två olika offentliga arenorna för att på så vis även kunna urskilja 

skillnader däremellan. En problematik som kan uppstå vid tolkningar är att forskaren övertolkar 

materialet och närmar sig texten med en förförståelse vilket kan skapa validitetsproblem (Berg-

ström & Boréus 2005, s. 25, 172). För att tydliggöra tolkningen har jag adderat citat och utdrag 

från motioner och artiklar i min analys för att på så vis kunna stärka intersubjektiviteten (Lund-

quist 1993, s. 52). Bearbetningen av texterna har följt den hermeneutiska cirkeln med vilken 

”[…]delar i en text tolkas utifrån texten som helhet och helheten utifrån delarna” (Bergström & 

Boréus 2005, s. 25).  

4.1 Analys av den offentligt politiska arenan 
Genom att använda mig av sökfunktionen på riksdagens hemsida7

4.1.1 Miljöpartiet de gröna 

 för motioner inkomna under 

tiden 1990 till 2013 resulterade användandet av mina sökord i 459 träffar, varav 19 motioner in-

nehöll förslag på förändring av den nuvarande fyraprocentspärren. Det bör tilläggas att många av 

dessa motioner är exakt samma motion som har blivit inlämnad vid olika tillfällen Analysen 

kommer därför att läggas upp utifrån vilket parti som står bakom motionen då partier under flera 

år inkommer med i stort sett samma motion och samma argument kring förändringen av fyra-

procentspärren. Detta medför att analysen kommer att utföras gemensamt för ett partis alla mo-

tioner, det kommer dock lyftas fram skilda argument eller åsikter om det förekommer. Det bör 

även tilläggas att de argument och tankar som förs fram i motionerna inte behöver vara grundade 

hos partiet som sådant, detta på grunda av att det är fritt fram för varje riksdagsledamot att själv 

motionera. 

Under perioden 1990-2002 motionerade Miljöpartiet om en förändrad fyraprocentsregel fyra 

gånger genom motionerna:  

• 1990/91: K709 -  Spärreglerna i vallagar, m.m. 

• 1994/95: K712 -  Spärregler vid riksdagsval 

• 1996/97: K22 -  Med anledning av prop. 1996/97:70 Ny vallag 

• 2002/03: K396 -  Procentspärrarna vid allmänna val 

                                                 
7 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/ 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Sparreglerna-i-vallagar-mm_GE02K709/?text=true�
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/med-anledning-av-prop-199697_GK02K22/?text=true�
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Budskapet i alla dessa motioner är tydligt, Miljöpartiet vill antingen sänka eller ta bort spärren 

helt. 1990 lade Miljöpartiet genom fem riksdagsledamöter fram en motion med en hemställan om 

att ”riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att spärrarna 

till riksdagen bör sänkas” (1990/91: K709). Frågan om en spärr kommer till uttryck på så vis att 

en sänkning av spärren från fyra- till tvåprocent förordas i motionerna 1990/91: K709 och 

1994/95: K712. I motion 1996/97: K22 har motionärerna sänkt kravet ytterligare till att nu hand-

la om en sänkning till en(1) procent och i den sist inkomna motionen 2002/03: K396 förordar de 

ett totalt borttagande av fyraprocentsspärren. 

Trots de olika önskningarna kring förändringar av spärren så använder Miljöpartiet sig av ar-

gument som pekar på att en procentspärr är odemokratisk samt att spärren går stick i stäv med 

den svenska regeringsformen och dess tanke om lika rösträtt, ”[…]är rösterna lika mycket värda 

och har samma inflytande på landets styrelse ifall en röst i praktiken faller bort” (2002/03: K396) 

i och med att man röstar på ett parti som inte når spärren på fyraprocent. Argumenteringen i alla 

motioner är skrivna utifrån kollektiva intressen så som att ”[…]demokratin måste vitaliseras och 

förnyas[…]” (1990/91: K709) vilket skulle leda till att nya idéer och opinioner skulle kunna ta 

plats och bli hörda i riksdagen. Det argument som främst förs fram för en sänkning, och inte en 

total borttagning av spärren, har att göra med att man vill hålla ute vad Miljöpartiet kallar för dag-

sländebetonade rörelser (Ibid.). Argumenteringen för ett borttagande av procentspärren är av 

kollektiv art, det vill säga ett problem som är gemensamt för stora delar av samhället och som 

inte enbart påverkar en enskild individ(eller som i detta fall, parti).  

1990 motionerade medlemmar ur Miljöpartiet om en sänkning av spärren. Vid 1991 års riks-

dagsval åker Miljöpartiet ut ur riksdagen och efter valet 1994 kommer Miljöpartiet åter in i riks-

dagen (SCB). Vid återinträdet i riksdagen förordar partiet en sänkning av spärren. Miljöpartiet har 

enligt SCB:s statisktik8

4.1.2 Kristdemokraterna 

 legat mellan 4-5 % i riksdagsvalen under åren som gått sedan de första 

gången kom in i riksdagen 1988 (SCB). Knappt en månad efter riksdagsvalet 2002 valde så Miljö-

partiet att via Fridolin återigen motionera kring en förändring av spärren. 

Kristdemokraterna har under perioden 1997-2005 inlämnat nio motioner där förslag på en för-

ändring av fyraprocentspärren funnits med.  

• 1997/98: K233 -  Förändrat valsystem 

• 1998/99: K269 -  Valsystemet 

• 2000/01: K268 - Ett förbättrat valsystem 

                                                 
8 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____32065.aspx 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____32065.aspx�
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• 2001/02: K323 -  Valsystemet 

• 2002/03: K377 -  Valsystemet 
• 2003/04: K400 -  Demokrati 

• 2004/05: K413 -  Grundlagsfäst kommunal kompetens … 

• 2005/06: K390 -  Grundlagsfäst kommunal kompetens… 

• 2005/06: K455 -  Demokrati 

I alla nio motioner består Kristdemokraternas hemställan av ett avvecklande av fyraprocent-

spärren. Avsnittet i dessa motioner som beskriver spärren och dess effekter är i princip samma i 

alla motioner. Ett av argumenten för ett borttagande av fyraprocentspärren är att kompromissen 

kring spärrens införande på 60-talet hade till syfte att hålla Vänsterpartiet innanför och Kristde-

mokraterna utanför riksdagen, något som Kristdemokraterna i motionen anser som obsolet 

(2000/01: K268). I motionerna framkommer argument för problem som är gemensamt för stora 

delar av samhället bland annat att ett ”[…]skräckscenario för svenska demokrati och politik vore 

ju om 12-13procent av väljarkåren(de röstande) skulle bli utan representation i Sveriges riksdag” 

(2001/02: K323, m.fl.) De för även fram argument kring att det bland annat är viktigt att vårt 

valsystem inte ”[…]diskriminerar nya politiska rörelser genom helt orimliga tröskeleffekter” 

(2002/03: K377) och att det demokratiska systemet måste få möjlighet att kunna vitaliseras 

(Ibid.).  

Det finns ingen specifik tidpunkt att peka på som på ett avgörande sätt skulle ha påverkat 

Kristdemokraternas inlämnade motioner. Däremot kan man i SCB:s statistik över valresultaten se 

att de, sedan inträdet i riksdagen 1991, har haft en placering mellan fyra- och sjuprocent borträk-

nat toppresultatet på hela 11,7 % i riksdagsvalet 1998 (SCB). 

4.1.3 Moderata samlingspartiet 
Moderata samlingspartiet har mellan åren 1990-2001 inlämnat fyra motioner som alla på något vis 

berör fyraprocentspärren. 

• 1998/99: K208 -  Spärren till riksdagsval m.m. 

• 1999/2000: K202 -  Spärren vid riksdagsval och minskat antal riksdagsledamöter 

• 2000/01: K212 -  Spärren vid riksdagsval och minskat antal riksdagsledamöter  

• 2001/02: K222 -  Spärren vid riksdagsval och minskat antal riksdagsledamöter 

De fyra motionerna är alla skrivna av en och samma riksdagsledamot som därmed använder sig 

av samma typ av argumentation och samma hemställan om att öka den nuvarande fyraprocent-

spärren till en spärr på åttaprocent i alla motioner. Huvudargumentet för denna ökning ligger i att 

en ”ökad spärr för riksdagsmandat innebär att majoritetsförhållandet i riksdagen blir klarare och 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Grundlagsfast-kommunal-kompete_GT02K390/?text=true�
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-199899K208-Sparren-till-_GM02K208/�
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-19992000K202-Sparren-til_GN02K202/�
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-200001K212-Sparren-till-_GO02K212/�
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bör ge bättre möjligheter till en för landet gynnsam politik” (2001/02: K222). Det är ett argument 

grundat i de samhälleliga problem som kan uppstå då en låg spärr kan skapa en ostabil politisk 

situation ”[…]vilket gör att väljarnas åsikt riskerar sättas ur spel” (1999/2000: K202.) på grund av 

att småpartier kan få fördelar som inte skulle motsvara deras valresultat (Ibid.). I och med att 

motionerna i princip likadana och att motionerna är inlämnade undertecknade med endast en 

riksdagsledamots underskrift är det svårt att säga något om varför en hemställan likt denna har 

lämnats in vid dessa tillfällen mer än att personen ifråga har lämnat in samma motion varje år 

under en mandatperiod. Eftersom motionären inte önskar en sänkning av spärren är det svårt att 

se att bakgrunden till motionen skulle vara att se till att de andra borgerliga partierna klarar sig 

kvar, bakgrunden är snarare det som motionären själv beskriver nämligen att ”sedan lång tid till-

baka har det i riksdagen funnits alltför många partier med ett valresultat strax över fyra procent. 

Detta har inte skapat nödvändig politisk stabilitet” (1998/99: K208). 

4.1.4 Sverigedemokraterna 
Under den korta tid som Sverigedemokraterna suttit i riksdagen har de motionerat om en slopad 

riksdagsspärr två gånger. 

• 2012/13: K383 -  Slopad riksdagsspärr 

• 2011/12: K370 -  Slopad riksdagsspärr 

Även i detta fall är de båda motionerna likadana och de är undertecknade av samma riksdagsle-

damot. Motionernas hemställan är således att, som rubriken lyder, slopa spärren till riksdagen och 

istället ”[…]låta den naturliga spärren hamna vid det antal röster som krävs för att få ett mandat” 

(2012/13: K383). De bygger sin argumentation på att det är ”[…]demokratiskt förkastligt att ska-

pa artificiella barriärer, så som fyraprocentspärren[…]” (Ibid.) eftersom man då inte bryr sig om 

den proportionerliga representationen (Ibid.). Den första motionen skrevs 2011 ett år efter att 

partiet för första gången tog sig in i riksdagen med 5,7 % av rösterna (SCB), den andra motionen 

skrevs 2012 mitt i en mandatperiod. Det vore nog inte helt fel att utgå ifrån att ett nytt parti i 

riksdagen har skäl till att vilja avskaffa spärren för att på så vis trygga sin framtida ställning som 

riksdagsparti. Jag tolkar det som att motionen inte är skriven utifrån det kollektiva intresset av ett 

borttagande av spärren, utan mer utifrån ett egenintresse och en idé om att utan spärr så hade 

Sverige, enligt Sverigedemokraterna själva, ”troligen haft invandringskritiker i riksdagen sedan 

massinvandringen började … och fenomen som politisk korrekthet hade haft svårt att slå rot” 

(2012/13: K383). 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-201112K370-Slopad-riksda_GZ02K370/�
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4.2 Analys av den offentligt massmediala arenan  
Av de 4633 artiklar som jag genom användandet av mina sökord fick träff på i Retrievers medie-

arkiv var nio av sådan karaktär att de tog upp frågan om en förändring av den nuvarande fyrapro-

centsspärren. De övriga träffarna var artiklar, debatter och ledare som visserligen innehöll något 

av sökorden men som inte levde upp till förändringsaspekten, eller så berörde artiklarna helt en-

kelt inte de svenska förhållandena. Upplägget av texterna kommer att utgå från vilken tidning 

som har publicerat dem, på så vis kan jag även se om det finns någon skillnad mellan tidningarnas 

sätt att betrakta spärren, texterna kommer dock att analyseras utifrån analysfrågorna i Tabell 2. 

4.2.1 Dagens Nyheter 

Av totalt 1639 träffar i mediearkivet mellan tiden 1990-01-01 – 2013-04-17 visade sig fem artik-

lar/debattinlägg innehålla de förändringsaspekter som jag letade efter. Artiklarna publicerades i 

Dagens Nyheter under åren 1992-2004. 

1. 1992-07-30 Orimligt att miljöpartiet står utanför riksdagen – Ingvar Svensson  

2. 1994-08-11 "Båda blocken taktikröstar på mp". Taktikrösterna avgör valet och miljöpartiet har 

nyckeln till en blocköverskridande regering, skriver statsvetare – Mikael Gilljam 

3. 1994-09-29 "Ändra inte valsystemet!" Ett parti behöver minst 10-12 företrädare i riksdagen, an-

ser näringsutskottets fd kanslichef – Lars Foyer 

4. 2001-12-16 Olof Petersson kritiserar fyraprocentsspärren till riksdagen: "Valsystemet knakar i fo-

garna" – Olof Petersson 

5. 2004-01-04 Ny grundlag för Sverige: Pär Nuder vill ändra fyraprocentsspärren. "Vi ska pröva 

vårt valsystem i ljuset av väljarnas krav – Anders Bolling & Mats Carlbom  

1) Orimlig t att miljöpartiet står utanför riksdagen – Ingvar Svensson (1992) 

I denna artikel framkommer samma resonemang hos författaren som Kristdemokraterna 

framfört i sina motioner, nämligen ett avvecklande av fyraprocentsspärren till förmån för en an-

nan typ av system. Argumenteringen bygger på de orimliga tröskeleffekterna som uppstår i det 

nuvarande systemet (Svensson 1992). Argumenten är inte formulerade på så vis att spärren skulle 

anses vara ett problem som är gemensamt för stora delar av samhället utan mer att det är ett pro-

blem som påverkar partierna negativ. Vill man hårddra det kan man dock anse att det som miss-

gynnar partierna även missgynnar samhället och vice versa. ”Under fyra procentenheter av val-

manskåren inget, över minst fjorton mandat” (Ibid.), detta är enligt författaren ett bevis på att 

”proportionalitetsidén är bruten redan från starten” (Ibid.) och att man utifrån situationen som 

rådde 1992 riskerar att ”[…]ett stort antal partier åtminstone teoretiskt riskerar att hamna på fel 

sida kommande val” (Ibid.). 
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Artikeln är skriven av Ingvar Svensson som vid tidpunkten för den publicerade artikeln var 

partistyrelseledamot i dåvarande kds. Partikopplingen är tydlig, argumenten för ett avvecklande av 

en fyraprocentspärr är i mångt och mycket snarlik den argumentation som används i de analyse-

rade motionerna från Kristdemokraterna. Frågan lyfts i Dagens Nyheter under sommaren 1992, 

ett år efter riksdagsvalet 1991 där Kristdemokraterna uppnådde 7,1 % av rösterna (SCB). 

2) " Båda blocken taktikröstar på mp" . Taktikrösterna avgör valet och miljöpartiet har 

nyckeln till en blocköverskridande regering, skriver statsvetare – Mikael Gilljam (1994) 

Mikael Gilljam beskriver i sin artikel problematiken kring en regeringsbildning med en spärr 

som håller småpartier utanför riksdagen. Han ställer sig frågande till hur rimligt det är ”[…]att 

behålla en riksdagsspärr mot småpartier om priset visar sig vara att frågan om vilken regering som 

kommer styra Sverige avgörs om det är socialdemokraterna eller de borgerliga som lyckas mobili-

sera det största antalet taktikröster?” (Gilljam 1994). Även om han inte uttryckligen framför tydli-

ga argument för ett borttagande av fyraprocentspärren visar han på de problem som kommer 

med densamma och hur svår en regeringsbildning kan tänkas bli i och med det stora antalet stöd-

röster som kan komma att krävas. Så som systemet är utformat idag är det helt enkelt inte till 

belåtenhet för Gilljam. 

Mikael Gilljam är en känd statsvetare vars artikel publicerades ungefär en månad innan riks-

dagsvalet 1994 och ger uttryck för de tankar och den oro som fanns inför hur regeringsbildning-

en skulle komma att gå till. Det är svårt att läsa ut att Gilljam skulle ha en oro för huruvida det 

skulle innebära problem för samhället om man fortsätter med fyraprocentsspärren, snarare ger 

han uttryck för tankar om problemen som kan komma utifrån ett teoretiskt statsvetenskapligt 

synsätt. 

3) ”Ändra inte valsystemet!"  Ett parti behöver minst 10-12 företrädare i riksdagen, anser 

näringsutskottets fd kanslichef – Lars Foyer (1994)  

 Lars Foyer har en något annorlunda approach till spärren än tidigare motioner och artiklar 

han vill nämligen bevara spärren precis så som den är, på fyraprocent. Han argumenterar för de 

risker som finns med att sänka spärren, bland annat att mycket små partier kan spela en allt för 

stor och utslagsgivande roll vid regeringsförhandlingar (Foyer 1994) och att ”[…]det väsentliga 

önskemålet att ett parti som är representerat i riksdagen skall ha elementära förutsättningar att 

delta i riksdagens arbete på ett konstruktivt sätt” (Ibid.). 

Han för ett resonemang som går ut på att partier som inte har tillräckligt med stöd och inte 

heller tillräckligt med mandat för att finnas representerade i utskotten kommer att leda till ett 

ostabilt politiskt klimat som på så vis även går ut över väljarna och samhället. Artikeln är skriven 
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1994, bara några dagar efter riksdagsvalet där Miljöpartiet återtog sin plats i riksdagen och Ny 

Demokrati åkte ut (SCB) vilket skulle kunna spä på Foyers argument kring att det med en spärr 

på fyra procent ändå går att få en representativ partistruktur i riksdagen samtidigt som man und-

kommer småpartiernas orimligt stora inflytande (Foyer 1994.). Lars Foyer är statsvetare och vid 

tiden för artikeln var han näringsutskottets före detta kanslichef. 

4) Olof Petersson kritiserar fyraprocentsspärren till riksdagen: " Valsystemet knakar i fo-

garna"  – Olof Petersson (2001) 

Olof Petersson är statsvetare och han ifrågasätter fyraprocentsspärrens existens och menar på att 

det svenska valsystemet börjar knaka i fogarna (Petersson 2001). Han anser dock att ett totalt 

borttagande av spärren inte skulle lösa problemen, ”[…]utan istället förvärra problemet med par-

tisplittring och svaga regeringar” (Ibid.). Petersson anser inte att den nuvarande spärren fungerar 

på det vis som den var tänkt att fungera på, då ”spärrgränsen sattes för att koncentrera partisy-

stemet till några få huvudalternativ och för att göra riksdagen till en stabil bas för regeringsbild-

ningen” (Ibid.). Även Petersson har en utgångspunkt i de teoretiska svårigheterna med det valsy-

stem som vi idag har, likt Gilljam ser han inte till de eventuella samhällsproblemen som det kan 

resultera i. 

Petersson skrev artikeln under vintern 2001, med mindre än ett år kvar till riksdagsval där det 

likt valet 1994 fanns frågetecken kring hur en eventuell regeringsbildning skulle se ut, ”så risken 

finns att nästa års val kommer att avgöras av taktikröstande marginalväljare som famlar omkring 

stödda på bräckliga tabeller” (Ibid.). 

5) Ny grundlag för Sverige: Pär Nuder vill ändra fyraprocentsspärren. " Vi ska pröva vårt 

valsystem i ljuset av väljarnas krav – Anders Bolling & Mats Carlbom (2004) 

Artikeln är skriven kring den översyn av grundlagen som var på väg att genomföras vid denna 

tidpunkt och som enligt författarna ”[…]kan leda till den största förändringen av Sveriges för-

fattning på 30 år” (Bolling & Carlbom 2004). I artikeln som är en intervju med Pär Nuder9

                                                 
9 Vid tidpunkten för artikeln Sveriges finansminister 

 ger 

Nuder uttryck för att spärren på fyraprocent kan behöva förändras, detta på grund av den stora 

andel av väljarkåren vars röster och representation riskerar att hamna utanför. Nuder verkar dock 

inte vilja att spärren helt tas bort utan lägger fram ett förslag kring en glidande spärr där man vid 

treprocent av rösterna skulle få en viss representation, ”[…]och att den absoluta proportionalite-

ten slår till vid sex procent” (Ibid.). Argumenten för en sådan förändring ligger i att alla väljares 

röster ska kunna göra skillnad, ett kollektivt intresse. 
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Intervjun genomförs den fjärde januari 2004, med två år kvar till nästa riksdagsval. Pär Nuder 

är socialdemokrat men ger i intervjun inga indikationer på att det är socialdemokratin som känner 

sig hotad av att vissa partier riskerar att åka ur riksdagen, utan att fyraprocentspärren skulle kunna 

innebära ett problem för samhället och att den således bör ses över i en översyn av grundlagen.  

4.2.2 Aftonbladet 

Av totalt 727 träffar i mediearkivet mellan tiden 1990-01-01 – 2013-04-17 visade sig en artikel 

innehålla en variant av de förändringsaspekter som eftersöktes. Artikeln publicerades i Aftonbla-

det 2006. 

1. 2006-03-13 Demokratin är kärnfrisk - Partier växer som svampar ur jorden – Okänd ledarskri-

bent 

1) Demokratin är kärnfrisk - partier växer som svampar ur jorden – Okänd ledarskribent 

(2006) 

Denna ledare från 2006 var något vansklig att analysera. I stort går artikeln ut på att uppmärk-

samma det faktum att många väljer att starta nya partier för att driva igenom sina frågor, istället 

för att gå med i ett etablerat parti, år 2006 var det 237 partier som ansökte om att få ställa upp i 

valet samma höst (Demokratin är kärnfrisk - Partier växer som svampar ur jorden, 2006). ”Fler än en 

tredjedel av dem är partier som aldrig tidigare har ställt upp i allmänna val” (Ibid.). Ledarskriben-

ten anser att det måste finnas ett utrymme i svensk politik för att skapa nya partier, samtidigt an-

ser han/hon att det är bra att spärren faktiskt finns. ”Alternativet att ta bort spärren eller sänka 

den är heller inte lockande” (Ibid.) då det skulle skapa oordning och ett oklart ansvarsutkrävande 

vilket skulle kunna ”[…]leda till en extrem och inkonsekvent politik” (Ibid.). Samtidigt som skri-

benten argumenterar för att den svenska demokratin är friskare än våra svenska partier så vill 

vederbörande inte förändra fyraprocentsspärren, konsekvenserna av att ta bort spärren anses 

större än att låta den vara kvar. 

Ledaren skrevs den 13 mars 2006, ett halvår innan riksdagsvalet samma år i ett försök att få 

partierna som sitter i riksdagen att fundera över det ”[…]engagemang för samhällsfrågor som 

varken de eller de politiska ungdomsförbunden fångar upp” (Ibid.). Då författaren av artikeln är 

okänd kan således inte en avsändare närmare än tidningen Aftonbladet fastställas. 

4.2.3 Svenska Dagbladet 

Av totalt 1464 träffar i mediearkivet mellan tiden 1990-01-01 – 2013-04-17 visade sig en artikel 

innehålla de förändringsaspekter som jag letade efter. Artikeln publicerades i Svenska Dagbladet 

under 2002. 
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1. 2002-11-28 Nuder öppnar för flytande spärr. Ny modell för gräns till riksdagen aktuell – Ola Billger 

1) Nuder öppnar för flytande spärr - Ny modell för gräns till riksdagen aktuell – Ola Bill-

ger (2002) 

Artikeln är skriven 2002 endast månader efter riksdagsvalet, då var Pär Nuder samordningsminis-

ter och han lade fram förslaget att ett byte av fyraprocentspärren till en glidande skala av spärrar 

skulle vara att föredra. ”Syftet är att minska den absoluta proportionaliteten i riksdagen och tak-

tikröstandet kring spärren” (Billger 2002). Artikelförfattaren har sedan intervjuat Peter Esaiasson, 

professor i statsvetenskap, som hävdar att förslaget med en glidande spärr är ett dumt förslag 

som inte skulle lösa problemet med kampen kring fyraprocentsspärren och taktikröstandet 

(Ibid.). Pär Nuders förslag till en glidande skala av spärrar bör ses som ett argument av kollektivt 

slag då en sådan förändring ligger i samhällets intresse på grund av att alla väljares röster ska kun-

na göra skillnad. I artikeln utläses inga egenintressen av att förändra spärrens utseende, men att 

man vill ha en glidande spärr skulle innebära ”[…]dels att spärren till riksdagen sänks och att det 

blir lättare för nya partier att komma in, dels att de minsta partierna får färre mandat än i dag” 

(Ibid.). Författaren till artikeln är den nuvarande redaktionschefen Ola Billger. 

4.2.4 Expressen  

Av totalt 803 träffar i mediearkivet mellan tiden 1990-01-01 – 2013-04-17 visade sig två artik-

lar/debattinlägg innehålla de förändringsaspekter som jag letade efter. Artiklarna publicerades i 

Expressen under året 2002.  

1. 2002-04-24 Dags att slopa väljarspärren – Okänd ledarskribent  

2. 2002-09-26 Miljöpartiet gör helt rätt – Tommy Möller 

1) Dags att slopa väljarspärren – Okänd ledarskribent Expressen (2002) 

Denna ledare är skriven av en okänd ledarskribent på våren 2002, ca ett halvår kvar till riks-

dagsvalet. Utgångspunkten ligger i det sjunkande valdeltagande som skribenten menar att Sverige 

har råkat ut för den senaste tiden (Dags att slopa väljarspärren 2002) och det ges förslag på hur 

man ska kunna bryta denna trend. Exempelvis ”om en riksdagsmajoritet skulle vilja premiera 

valdeltagandet på ett radikalt sätt så är det bara att slopa fyraprocentsspärren” (Ibid.). Han utgår 

ifrån att det är samhällets vilja att kunna välja fler verkliga alternativ vid riksdagsvalen och detta 

skulle leda till fler nystartade partier, ”ett val som upplevs avgjort på förhand påverkar också be-

nägenheten att gå och rösta” (Ibid.). Att även slopa personvalsspärren skulle enligt skribenten öka 

både valtemperatur och antalet röstande (Ibid.). 
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Ledarskribenten har dock insett ett problem med detta krav, ”[…]eftersom de redan etablera-

de riksdagsledamöterna är tämligen ointresserade av ännu större konkurrens så lär också denna 

ribba ligga kvar” (Ibid.). 

2) Miljöpartiet gör helt rätt – Tommy Möller (2002) 

Tommy Möller är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och skriver i Expres-

sen, knappt två veckor efter riksdagsvalet om Miljöpartiets agerande när de förhandlade både 

med mittenpartierna och parallellt med regeringen (Möller 2002). Möller anser att Miljöpartiet 

gjorde helt rätt i att utnyttja sin vågmästarposition till fullo, men menar även på att detta kan 

komma att leda till en höjning av småpartispärren varför ”[…]det nu på allvar är dags att initiera 

en diskussion om hur vårt valsystem kan reformeras för att bättre främja starkare regeringar” 

(Ibid.). Möller argumenterar varken för eller emot en förändring av spärrens procentsats utan 

menar att det är oundvikligen så att eftersom vårt politiska system visar sig oförmöget att leverera 

starka regeringar så borde det rimligtvis uppkomma en diskussion kring spärrens vara eller icke 

vara (Ibid.). Artikeln blir på så vis inte helt lätt att analysera utifrån mina analysfrågor, men frågan 

uppkommer i direkt anslutning till riksdagsvalet och är en reaktion på hur illa ställt det enligt för-

fattaren är med vårt valsystem samt att det borde reformeras, ”[…]men om det leder fram till att 

vi får en diskussion om majoritetsval, eller varför åtminstone inte en rejäl höjning av småparti-

spärren, kanske miljöpartiet i slutänden ändå blir den riktigt stora förloraren” (Ibid.). 
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Kapitel 4 

5. Avslutning  

Fyraprocentspärren är ett ämne som vid en sökning på ordet ger ett stort antal träffar, det talas 

ofta om partier som riskerar att hamna under fyraprocentsspärren eller partier som är på väg att 

ta sig över densamma för första gången. Det man snabbt inser är dock att det inte förs någon 

diskussion av större dignitet kring det faktum att det finns en spärr som håller småpartier utanför 

och att spärrens utformning kan få radikala konsekvenser på det svenska samhällets utveckling 

(Choe 2003, s. 7). Man talar helt enkelt väldigt lite om fyraprocentsspärren i termer av förändring 

och inte heller ifrågasätts spärren regelbundet. 

5.1 Politisering eller avpolitisering?  
Detta stycke kommer utifrån analysen av de offentliga arenorna undersöka om fyraprocentsspär-

ren lever upp till frågeställningarna som är baserade på teorin om politisering och avpolitisering 

av Maria Wendt Höjer (Rönnblom 2008, s. 34). Utifrån operationaliseringen av dessa krav har jag 

även tagit kriterierna för slutsatsdragning. I och med att studien har omfattat en kvalitativ analys 

och att det därmed inte har existerat en tydlig gränssättning kring när frågan om fyraprocents-

spärren bör ses som artikulerad utifrån de olika kraven hamnar jag i ett så kallat skattningspro-

blem då jag som forskare måste uppskatta vid vilka nivåer kraven bör anses vara uppfyllda. I 

denna uppsats är därmed gränsdragningen för kravuppfyllelse stipulativ, ”[…]i meningen att 

forskaren gör en egen bedömning av vad som är att betrakta som stort, misslyckat, allvarligt eller 

harmlöst” (Esaiasson m.fl.2012, s. 144). Det viktigaste för att en stipulativ gränsdragning ska an-

ses giltig är att man som läsare av uppsatsen kan ta skattningarna som rimliga (ibid. s. 144f). Det 

är med andra ord min tolkning av analysen som kommer att ligga till grund för bedömningen om 

fyraprocentsspärren lever upp till den teori och de krav som uppsatsen bygger på. Tolkningar är 

alltid påverkade av den förförståelse och de värderingar som finns hos den som tolkar, ”det är 

följaktligen långt ifrån säkert att den tolkning en viss statsvetare gör av en text är densamma som 

en annan statsvetare skulle göra av samma text” (Badersten & Gustavsson 2010, s. 45, 116).  

• Artikuleras fyraprocentsspärren i kollektiva termer, snarare än i enskilda? 

Kravet att fyraprocentsspärren ska artikuleras i kollektiva termer snarare än i enskilda fastlades 

under rubriken 2.1 politisering och avpolitisering till att innebära att det ska finnas ett problem som är 

gemensamt för stora delar av samhället och som inte enbart påverkar en enskild individ för att 

frågan ska klassas som politiserad. Av de 19 motioner som inlämnades till riskdagen var majorite-

ten av motionerna skrivna utifrån de samhällsproblem som fyraprocentsspärren medför, det vill 
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säga skrivna i kollektiva termer snarare än i enskilda.  Av de nio artiklar som analyserades var det 

inte en lika stor majoritet som skrev utifrån kollektiva intressen som det var bland motionerna, i 

flertalet av artiklarna var utgångspunkten mer åt det teoretiska hållet vilket kanske inte är helt 

orimligt då några av artikelförfattarna var statsvetare.  

Övergripande anser jag dock att man på de offentliga arenorna i första hand argumenterar för 

en förändring utifrån kollektiva termer, problem som är gemensamt för stora delar av samhället 

som i detta fall består av den svenska väljarkåren. Således anser jag att kravet på att fyraprocents-

spärren ska artikuleras i kollektiva termer snarare än i enskilda vara uppfyllt. 

• Artikuleras fyraprocentsspärren på den offentliga arenan? 

Kravet på om fyraprocentsspärren artikuleras på den offentliga arenan eller ej visade sig i detta 

fall vara oerhört svårt att bestämma. Inom den offentligt politiska arenan är frekvensen av inläm-

nade motioner som talar om fyraprocentsspärren 19 motioner på 23 år medan det inom den of-

fentligt massmediala arenan endast är nio artiklar, från de fyra utvalda tidningarna, som på 23 år 

har publicerats kring ämnet. Det är enligt mig ett oerhört begränsat utfall av motioner och artiklar 

när man betänker att det finns nio partier10

• Artikuleras fyraprocentsspärren utifrån motstridiga intressen? 

 som under dessa år har haft möjligheten att motionera 

kring frågan samt att det i de fyra rikstäckande tidningar endast förekommer en förändringsdis-

kussion nio gånger under hela perioden från 1990-2013. Jag anser därför att frågan om fyrapro-

centsspärren, på grund av detta, inte bör ses som artikulerad på den offentliga arenan 

På den offentligt politiska arenan framkom det motstridiga intressen när det kommer till hur 

man vill förändra fyraprocentsspärren. Av de 19 motioner som analyserades var övervägande 

delen av uppfattningen att spärren ska sänkas eller till och med tas bort, men det fanns även mo-

tioner vars förslag var att höja spärren, på så vis framträder det en konflikt. ”Med konflikt menas 

att frågan formuleras i termer av motsättningar och skilda intressen” (Säll 2011, s. 24).  

Inom den offentligt massmediala arenan var det dock svårare att tydligt urskilja vilka stånd-

punkter som artikelförfattaren höll sig till. Däremot kan jag se att det förekommer förslag på för-

ändringar som inte får medhåll av alla vilket skulle kunna innebära att det finns en konflikt kring 

ämnet, dock framkommer den inte speciellt tydligt. I detta fall är skattningsproblematiken stor 

och under rubriken 5.2 Slutsats diskuterar jag denna problematik. Min övergripande uppfattning 

är dock att de motstridiga intressen som finns är av ringa art. 

                                                 
10 De åtta partier som idag sitter i riksdagen, samt Ny Demokrati som satt i riksdagen under perioden 1991-1994 
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5.2 Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att utifrån de krav som Maria Wendt Höjer har formulerat och 

beskrivits i Rönnblom (2008) undersöka om den svenska fyraprocentsspärren är en fråga som 

under åren 1990-2013 kan anses vara politiserad eller avpolitiserad. Då fyraprocentsspärren ut-

ifrån den genomförda analysen är av avpolitiserad karaktär finns det således ingen anledning att 

undersöka det underliggande syftet som var att vid en eventuell politisering finna mönster kring 

vid vilka tidpunkter och tillfällen som fyraprocentspärren har tagit sig in i den etablerade politi-

ken. Som svar på den fjärde frågeställningen har resultatet av analysen visat att frågan är av avpo-

litiserad karaktär och därmed inte en del av den etablerade politiken (Rönnblom 2008, s. 34).  

Kravet att fyraprocentsspärren ska artikuleras i kollektiva termer snarare än i enskilda anser jag 

som uppfyllt då man på de offentliga arenorna i första hand argumenterade för en förändring 

utifrån kollektiva termer och visade på de problem som är gemensamma för stora delar av sam-

hället som i detta fall består av den svenska väljarkåren. Även om artiklarna i många fall var 

skrivna utifrån en mer teoretisk utgångspunkt så pekade de flesta på vilka konsekvenser spärren 

kan få för samhället.  

Det är i första hand kravet på att frågan ska artikuleras på en offentlig arena som inte når upp 

till tillräcklig nivå för att jag ska anse det vara uppfyllt. Jag anser att fyraprocentsspärren inte är 

artikulerad på den offentliga arenan då det under 23 år endast har producerats nio artiklar från de 

fyra utvalda tidningarna kring ämnet och det faktum att det endast har lämnats in motioner från 

fyra av nio möjliga partier11

Kravet på att frågan ska karaktäriseras av motstridiga intressen är återigen ett krav där jag be-

hövde vikta de offentliga arenorna mot varandra samtidigt som jag i början av uppsatsen slog fast 

att om det visar sig att frågan inte når upp till kravet om motstridiga intressen bör det kunna ses 

som en tydlig indikator på att frågan är av avpolitiserad karaktär. På den offentligt politiska are-

nan framkom det motstridiga intressen kring frågan, den övervägande uppfattningen var att man 

skulle sänka spärren men det finns även fyra motioner, av en och samma motionär, där motionä-

ren vill höja spärren från nuvarande fyra- till åttaprocent vilket innebär att en konflikt har fram-

 under samma period. Att man inom den offentligt politiska arenan 

har motionerat kring frågan ter sig inte speciellt underligt, ”grundlagsfrågor är av stor betydelse, 

det inser de flesta och i synnerhet de som är aktiva i politiken[…]” (Blomgren 2011, s. 281). Att 

frågan får så liten roll inom den massmediala arenan var för mig något överraskande även om 

flera författare, däribland Blomgren (2011) menar att grundlagsfrågor spelar en väldigt liten roll i 

samhällsdebatten och att frågor kring författningen inte är de frågor som man vinner väljare på 

(Ibid.).  

                                                 
11 De åtta partier som idag sitter i riksdagen, samt Ny Demokrati som satt i riksdagen under perioden 1991-1994 
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trätt. Däremot kan man ifrågasätta resultatet inom den offentligt massmediala arenan, artiklarna 

var ibland svåra att analysera och att reda ut vilka ståndpunkter kring fyraprocentsspärren som 

tas. Det framkommer olika förslag på hur man bör sänka, men också hur man kan förändra spär-

ren, exempelvis beskriver Ola Billger (2002) Pär Nuders tankar kring en flytande spärr. Det är 

dock svårt att finna någon verklig konflikt kring frågan, trots att det finns de som vill behålla 

spärren så som den ser ut idag och de som vill sänka eller avveckla spärren så är det ingen av ar-

tiklarna som ger uttryck för en höjning av spärren. Därför anser jag att konflikten som finns kring 

frågan når upp till kravet vilket därmed kan ses som uppfyllt. Dock med en reservation mot att 

jag på grund av den ringa omfattning på konflikten, inte låter kravet om motstridiga intressen 

väga tyngre än resterande krav, min operationalisering till trots. 

Hur kommer det sig då att en fråga av sådan vikt, som inverkar så stort på det politiska syste-

met och som i hög grad påverkar samhällsutvecklingen (Choe 2003, s. 7) inte är en del av den 

etablerade politiken (Rönnblom 2008, s. 34). Detta kan jag självklart endast spekulera kring, kan-

ske är det som Choe (2003, s. 7) skriver, att det endast är den politiska och akademiska eliten som 

engagerar sig i och intresserar sig för den konstitutionella debatten och att det på så vis inte är en 

fråga som varken engagerar eller intresserar människor i allmänhet. Eller så kan det bero på den 

legitimitetskris som Bäck & Möller (2003) talar om och att man inte längre kan vara säker på att 

väljarna röstar med samma lojalitet på ett parti som förr och därför driver partierna inte frågor 

som inte vinner gehör hos väljarna som exempelvis författningsfrågor. Jag anser dock att om nu 

de svenska väljarna inte längre röstar med samma lojalitet mot ett enda parti så borde detta snara-

re vara ett argument för att faktiskt ta upp debatten kring en förändring av den nuvarande fyra-

procentsspärren snarare än att låta frågan bli avpolitiserad. Mina tankar för mig även till den 

svenska kompromissvilja och kompromissnödvändighet som finns inom vår politik och vilken 

betydelse den har för att, som Blomgren (2011) uttrycker det, har lagt sordin på viljan att debatte-

ra (Blomgren 2011, s. 281).  

5.3 Framtida forskning 
Resultatet av min studie är ett led i forskningen kring fältet politisering och avpolitisering lik 

väl ger det ett uppslag till partibeteenden och hur debatten kring politiska frågor kan användas för 

att lyfta eller sänka vissa spörsmål som oavsett vikt för det svenska samhället inte behöver vara en 

del av den politiska agendan. Resultatet var för mig som politiskt intresserad och engagerad av 

frågor kring detta slag något förvånande. Jag hade en förförståelse om att frågan skulle visa drag 

av avpolitisering, men inte så starkt som den faktiskt gjorde. En studie som bygger vidare på mitt 

resultat hade därmed varit oerhört intressant att utföra, frågan som man bör ställa sig är helt en-

kelt varför – varför är inte fyraprocentsspärren en del av den etablerade politiken när dess bety-
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delse för regeringsbildning och samhällsutveckling är av otvetydig vikt. Kanske är den kompro-

miss som gjordes på slutet av 60-talet kring vårt valsystem inte längre lämplig när både samhället 

och partifloran numera är helt annorlunda. En annan sak som kan vara värd att ha med i beak-

tandet är hur man ska tolka vart de partier som inte har motionerat kring fyraprocentspärren står, 

bör man se det som att de är nöjda med den utformning som vi har på spärren idag eftersom de 

inte har uttryckt någon annan önskan eller kanske anser de helt enkelt att diskussionen kring fy-

raprocentsspärren är irrelevant och inget som kommer att locka väljare.  

Jag har funderat på hur mitt resultat hade tett sig om jag hade intervjuat medlemmar i både 

partier och ungdomsförbund kring deras syn på en spärr i systemet eftersom ”varje valsystem är 

uttryck för en kompromiss mellan olika hänsynstagande”(Petersson 2007, s. 81). Intervjuerna 

skulle kunna stå för en partintern arena, i motsats till den offentliga. En utveckling av Maria 

Wendt Höjers krav skulle då vara möjlig där man i kontrast till den offentliga arenan även använ-

der sig av den partiinterna arenan för att se om det framkommer skillnader och för att på så vis få 

en större bredd på undersökningen. Jag anser dock att de krav som har använts i denna uppsats 

har stämt bra överens med det beskrivna syftet. Jag utvecklade själv den offentliga arenan till att 

innefatta två arenor vilket visar på användbarheten och de utvecklingsmöjligheter som finns i 

Maria Wendt Höjers teori. 

Dessa funderingar och frågor skickar jag helt enkelt vidare och uppmanar till fortsatt forsk-

ning kring ämnet.  
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