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Hur reagerar riksdagsledamöter på en valförlust? Frågan är viktig eftersom 

demokratin kräver mycket av sina förlorare. De som hamnar utanför den politiska 

makten kan se fram mot en period av ovälkomna politiska beslut och med begränsade 

möjligheter att styra samhället i önskad riktning. Skall demokratin fungera måste 

förlorarna finna sig i sin lott och förbli lojala mot det politiska systemet 

(Schattschneider 1960; Riker 1983; Przeworski 1991).   

 

Vikten av en systemlojal politisk opposition har uppmärksammats inom framförallt 

forskningen om demokratiers konsolidering. Forskare inom detta område har sedan 

länge skiljt mellan lojala, semi-lojala och illojala oppositionspartier (Linz & Stepan 

1978:27-38) och mellan splittrade och konsensuellt enade eliter (Burton, Gunter & 

Higley 1991:1-37). Inom etablerade demokratier står inte systemets omedelbara 

överlevnad på spel, men även här pekar forskningen på vikten av att politiker sluter 

upp bakom konstitutionella spelregler oavsett vilken sida som kontrollerar den 

politiska makten och av att såväl vinnare som förlorare litar på motpartens vilja att 

göra det rätta (se t ex Dahl 1971:150-62). Eftersom direkt systemutmanande 

handlingar knappast är aktuella studeras parternas reaktioner bäst indirekt genom 

kartläggningar av det attitydmässiga stödet för det politiska systemet (Anderson m fl 

2005:1-13).  

 

Enligt ekonomiska teorier om rationellt kalkylerande aktörer kan vi förvänta oss att 

förlorarna blir mindre systemstödjande efter valet. Den förväntade negativa 

reaktionen beror på att förlorare har sämre förutsättningar än vinnare att få igenom 

sina preferenser och att det därmed finns mindre anledning för dem att stödja systemet 

(se t ex Riker 1983; Przeworski 1991; Anderson m fl 2005:23-25). Psykologiska 

teorier om människors drivkrafter gör motsvarande negativa förutsägelse. De negativa 

psykologiska drivkrafterna innefattar både affektioner (det är emotionellt påfrestande 

att förlora något eftertraktat) och kognitioner (människor strävar efter att ha 

konsistenta politiska uppfattningar och blir därför mer negativa till ett politiskt system 



som förkastat deras egen uppfattning om vad som är ett bra samhälle) (Anderson m fl 

2005:25-27).  

 

De ekonomiska och psykologiska teorierna är väl utvecklade och dominerar den 

samhällsvetenskapliga forskningen på området. För att hitta teorier som predicerar att 

förlorare frivilligt accepterar en förlust får vi vända oss till normativa teorier om 

människan som en moralisk agent. Enligt denna normativa teori har människor en 

moralisk skyldighet att försvara rättvisa institutioner oavsett om de själva sitter vid 

makten eller inte (se t ex Dahl 1956; Rawls 1971; Hermansson 2003). För den som 

anser att demokratin är ett rättfärdigt sätt att lösa samhälleliga konflikter blir det helt 

enkelt ett konsistenskrav att fortsätta att sluta upp bakom systemet även om man 

tillhör den förlorande sidan. Förutsättningen för att en demokrati skall vara rättfärdig 

brukar i sin tur anges till att vinnarna tar vederbörlig hänsyn till förlorarnas intressen 

när de utövar sin makt (ett konsekventiellt villkor) och att valet som för vinnarna till 

makten har genomförts på ett korrekt sätt (ett proceduriellt villkor) (se t ex Beitz 

1989; Dahl 1989:135-92; Knight 1992; Przeworski 1991:10-37). Om både det 

konsekventiella och det proceduriella villkoret är uppfyllt kan vi alltså förvänta oss 

neutrala eller kanske till och med positiva reaktioner från förlorarna på valdagen. 

 

Den empiriska forskningen om politikers attitydmässiga reaktioner på valutgången är 

mycket begränsad. 1 Den mest systematiska studien jämför vinnande och förlorande 

parlamentskandidater i Australien, Holland, Nya Zeeland och Tyskland (Bowler, 

Donovan & Karp 2006). Ett första huvudresultat från undersökningen är att det gör 

stor skillnad för attityderna gentemot det gällande institutionella regelverket och för 

nöjdheten med demokratin om man vinner eller förlorar valet (förlorarna vill ändra 

regelverket och är mindre nöjda med demokratin), men att också ideologiska 

                                                 
1 Empiriska undersökningar av valda representanters attityder till demokratin brukar 

handla om andra teman än reaktioner på valutgången, vanligen jämförelser med 

attityderna hos andra samhällseliter (se t ex Sniderman m. fl. 1991; Shamir 1991; 

Bishin, Barr & Lebo 2006), hos medborgarna ( se t ex Sullivan, m. fl 1993; Miller, 

Hesli & Reisinger 1997; Wang & Chen 2008), hos partimedlemmarna (Saglie & 

Heidar 2004) och hos valda representanter som socialiserats i icke-demokratiska 

politiska system (Rohrschneider 1996). 



värderingar och demokratirelaterade värderingar har betydelse. Ett andra 

huvudresultat är att en personlig förlust (att inte bli vald till parlamentet) väger tyngre 

än partiets förlust (att tillhöra ett parti som hamnar utanför regeringsmakten) (se också 

Bowler, Donovan & Karp 2002).  

 

I det här kapitlet skall den unika serien av svenska riksdagsundersökningar användas 

för att vidareutveckla analyserna av politikers reaktioner på valresultaten. Förutom att 

vi kan säga något specifikt om Sverige kan vi komma längre än tidigare 

undersökningar i åtminstone fyra avseenden. För det första kan vi tack vare tillgången 

till ett tidsövergripande material följa riksdagsledamöternas reaktioner från valet 2002 

till regeringsskiftet 2006.2 Därmed är det möjligt att skilja mellan den (förmodade) 

positiva effekten av att vinna och den (förmodade) negativa effekten av att förlora. 

Det är viktigt eftersom eventuella skillnader mellan vinnare och förlorare efter ett val 

kan bero på att vinnarna har blivit mer systemstödjande snarare än på att förlorarna 

har blivit mindre systemstödjande. För det andra kan vi vara säkrare än i den tidigare 

studien som bara hade tillgång till data från ett enstaka val i de fyra länderna att det 

verkligen är valutgången och inga andra faktorer som påverkar ledamöternas 

attitydmässiga stöd till det politiska systemet. För det tredje gör materialet det möjligt 

att studera ett brett spektrum av attitydmässiga reaktioner utöver nöjdheten med 

demokratin och attityderna gentemot institutionella förändringar. Slutligen tillåter 

datamaterialet att vi på några punkter gör direkta jämförelser med medborgarnas 

reaktioner.   

 

Vad kan vi förvänta oss av politikerna? 

Om politikernas attityder är tämligen outforskade vet vi betydligt mycket mer om hur 

medborgare reagerar på en valutgång. De som röstar på ett parti som hamnar utanför 

regeringsmakten har som regel en mindre positiv attityd till det politiska systemet än 

de som röstar på ett vinnande parti (Anderson m. fl. 2005). Detta så kallade ”vinnar-

förlorargap” beror dock sannolikt på andra faktorer än kortsiktiga negativa reaktioner 

på själva valresultatet. Tvärtom, under förutsättning att valet genomförs på ett rimligt 
                                                 
2 För just denna analys får den enda luckan i den långa serien av 
riksdagsundersökningar – riksdagsvalet 1991 med det borgerliga 
regeringsövertagandet – särskilt stora negativa konsekvenser. På grunden av bristen 
på data kan vi inte studera hur borgerliga ledamöter reagerade efter valförlusten 1994 
liksom förstås inte heller vänstersidans reaktioner 1991. 



korrekt sätt blir ofta såväl vinnare som förlorare mer systemstödjande efter valdagen; i 

etablerade demokratier har valen som regel en systemmobiliserande effekt (Esaiasson 

2006; Ginsberg & Weissberg 1978; Finkel 1987).  

 

Bara för att medborgarna tycks vara beredda att frivilligt acceptera en valförlust 

behöver dock inte politikerna reagera likadant. Allmänt sett är en valförlust mer 

påfrestande för politiska kandidater än för medborgare i gemen. För valda 

representanter gör det stor skillnad om det egna partiet hamnar utanför 

regeringsmakten (se t ex Cox & Magar 1999), och för enskilda kandidater påverkas 

hela livssituationen om man hamnar utanför den folkvalda församlingen. Medborgare 

är mindre direkt berörda av valutgången. Visserligen kan man som väljare vara 

personligen involverad i valkampanjen (se t ex Nadeau & Blais 1993), men i de flesta 

medborgares vardag märks konsekvenserna av valutgången först när regeringsmakten 

så småningom omsätts i praktisk politik.  

 

Den empiriska forskningen om demokratiers konsolidering ger ånyo exempel på att 

politiker kan ha ett instrumentellt förhållningssätt till makten och att därmed 

beredskapen att frivilligt acceptera en valförlust kan förväntas vara låg. Samuel 

Huntingtons (1991) välkända ”two-turnover test” – en demokrati anses konsoliderad 

först när den har klarat av två fredliga maktöverlämnanden efter varandra – utgår från 

att maktskiften är särskilt påfrestande för politiska eliter. En liknande slutsats drar 

Nancy Bermeo (2003) i den historiska exposén Ordinary People in Extraordinary 

Times. Hon argumenterar där för att allvarliga medborgerliga protester som leder till 

demokratiers sammanbrott oftast är frammanade av den politiska elitens agerande och 

alls inte följden av spontana aktioner. Konstitutionella forskare brukar likaså utgå från 

att politiker tänker egenintresserat i frågor om demokratiska spelregler. En ledande 

forskare inom fältet, Walter Murphy, konstaterar att han och hans kollegor ”förundras 

över människans förmåga att rationalisera egenintresset i termer av allmänintresset” 

(Murphy 2007:8, citerad i Brown 2008; för exempel från den svenska 

grundlagshistorien, se von Sydow 1989).  

 

Empiriska studier som skapar positiva förväntningar på politikers vilja att frivilligt 

acceptera valförluster hittas inom framför forskningen om försvaret av tolerans och 

andra grundläggande demokratiska värden. Ett återkommande resultat från denna 



forskning är att stödet för demokratiska värden är mer utbrett bland den politiska 

eliten än bland medborgare i allmänhet (se t ex Sullivan m fl 1993; Etzioni-Harvey 

1993).  

 

Förväntningarna på Sverige och maktskiftet 2006 i förhållande till andra tänkbara fall 

är svåra att precisera. Å ena sidan är Sverige känt för att vara ett närmast typfall av 

samförståndsdemokrati, vilket talar för att förlorarnas börda skall vara förhållandevis 

lätt. I samma riktning pekar de konstitutionella förutsättningarna med proportionellt 

valsystem och maktdelning snarare än majoritetsval och maktkoncentration, vilket 

tenderar att generera förhållandevis små vinnar-förlorargap bland medborgarna 

(Anderson m. fl 2005). Å andra sidan visar erfarenheten att regeringsskiften är svårare 

att acceptera för förlorande medborgare än ytterligare en period i opposition 

(Esaiasson 2006). Ovana som de är vid att förlora regeringsmakten har dessutom 

svenska socialdemokratiska väljarna reagerat med ett minskat systemstöd vid samtliga 

tre förluster av regeringsmakten 1976, 1991 och 2006 (Esaiasson 2006). Sammantaget 

kan alltså Sverige 2006 knappast betraktas som ett avvikande fall där det är särskilt 

lätt eller svårt för förlorarna att frivilligt acceptera sin lott.  

 

Begreppsliga klargöranden 

Med vinnar-förlorargapets logik studeras skillnaden mellan vinnarnas och förlorarnas 

systemstöd vid ett givet tillfälle. Ett gap uppstår om vinnarna är relativt mer 

systemstödjande än förlorarna. Även om denna ansats har lett till viktiga insikter om 

betydelsen av valutgången är den inte helt tillfredsställande för mitt syfte. Om bara 

vinnarna är mer systemstödjande än förlorarna registreras nämligen ett gap även om 

förlorarna fortsätter att stödja systemet i samma utsträckning som före valet. Det är 

knappast rimligt att betrakta ett oförändrat systemstöd som en negativ reaktion på 

valutgången. Först om nivån på systemstödet minskar efter valet kan vi tala om en 

genuin vinnar-förlorareffekt där vinnare och förlorare reagerar diametralt olika på 

valutgången (Esaiasson 2006).  

 

För att mer precist fånga in reaktionerna på en valutgång bör alltså förlorarnas och 

vinnarnas reaktioner studeras separat och över tid, före och efter ett givet valtillfälle. 

Utan hänsynstagande till tidigare inställning till systemet finns dessutom alltid risken 

att den nuvarande nivån på systemstödet beror på andra faktorer än att man precis har 



vunnit eller förlorat i valet. I det följande intresserar vi oss huvudsakligen för 

förändringarna i systemstöd mellan två valtillfällen bland förlorare respektive 

vinnare.  

 

I analysen uppmärksammas två kategorier av politiker, partiförlorare/partvinnare 

respektive individuella förlorare/vinnare. Med partiförlorare/partivinnare menas 

valda riksdagsledamöter vars parti har förlorat kontrollen över regeringsmakten 

respektive vunnit kontrollen över regeringsmakten. För demokratins sätt att fungera 

under den kommande mandatperioden är dessa båda grupper av avgörande betydelse. 

Detta eftersom här återfinns de personer som utgör den formellt legitima oppositionen 

och de som har kontrollen över den verkställande makten. Med individuella 

förlorare/vinnare menas de kandidater som inte får plats i riksdagen respektive får 

plats i riksdagen. Skillnaden mellan dessa båda grupper finns på det personliga planet; 

medan vinnarna åtnjuter positionen som statligt arvoderade folkvalda representanter 

saknar förlorarna formell politisk position.3 

 

För att fånga in eventuella förändringar i stödet till det politiska systemet undersöks 

ett brett spektrum av indikatorer. I likhet med den tidigare fyrnationsstudien studeras 

ledamöternas nöjdhet med demokratin och åsikter om att ändra på olika 

konstitutionella spelregler. Därutöver undersöks också förtroendet för olika 

samhällsinstitutioner liksom synen på framtida hot mot demokratin och riksdagens 

roll i den representativa demokratin.  

 

Undersökningsmaterial 
Analyserna av reaktionerna hos partiförlorare/partivinnare baseras på jämförelser av 

riksdagsundersökningarna 2002 och 2006. Jämförelsen med medborgarnas reaktioner 

ifråga om nöjdhet med demokratin och förtroendet för samhällsinstitutioner bygger på 

material från på SOM-undersökningarna 2002 och 2006. Liksom 

riksdagsundersökningarna baseras SOM-undersökningarna på postenkäter. De 
                                                 
3 Denna kategorisering är förstås inte uttömmande. För att exemplifiera kan man inom 

kategorin partiförlorare skilja mellan nyvalda representanter som vinner något 

personligen och före detta statsråd som tar plats i riksdagen och som förlorar något 

personligen jämfört med den föregående mandatperioden.  



genomfördes med riksrepresentativa urval och med identiskt formulerade frågor under 

motsvarande tidsperiod på hösten efter respektive riskdagsval (Holmberg & Weibull 

2003, 2007).  

 

Eftersom riksdagsundersökningarna vanligen genomförs bland enbart valda 

representanter finns tyvärr inte motsvarande tidsövergripande material tillgängligt för 

analyser av individuella förlorare/vinnare. Analyserna baseras här istället på material 

från kandidatundersökningen 1998, den hittills enda som också innefattar kandidater 

som inte erövrade en plats i riksdagen.  

 

Mer precist innefattar kandidatundersökningen, utöver de 349 valda ledamöterna, 

också ett slumpmässigt urval om 624 kandidater för de sju etablerade 

riksdagspartierna som inte blev invalda. Det innebär att 15 procent av de omkring 4 

100 icke valda kandidaterna för de sju etablerade partierna ingick i urvalet. De 624 

icke valda kandidaterna fick en enkät skickad till sin hemadress. Enkäten var mindre 

omfattande än riksdagsenkäten, men de frågor som ingick var identiskt formulerade. 

Därmed kan vi jämföra nöjdheten med demokratin och åsikterna om att ändra de 

konstitutionella spelreglerna mellan valda och icke-valda kandidater inom respektive 

riksdagsparti. Liksom i den traditionella riksdagsundersökningen var svarsfrekvensen 

bland kandidaterna mycket hög och jämnt fördelad mellan partierna. Totals besvarade 

över 90 procent av de icke valda kandidaterna enkäten (lägst andel svarande från 

miljöpartiet 87 procent) (Brothén 1999).4 

 

Partivinnare och partiförlorare 

Nöjdheten med demokratin är den första indikatorn på ledamöternas stöd till systemet 

som skall uppmärksammas. Den tidigare fyrnationsstudien hittade här tydliga 

skillnader mellan vinnare och förlorare i samtliga fyra länder. Precis som förväntat 

visar resultaten för Sverige, som redovisas i den övre delen av Tabell 1, på stora 

skillnader i vinnarnas och förlorarnas reaktioner efter valet, men mindre väntat är att 

enbart vinnarna ändrade sig medan förlorarna bibehöll sitt stöd från den föregående 

                                                 
4 Kandidatundersökningen ingick som en del av den 1997 tillsatta Rådet för 

utvärdering av 1998 års val och leddes av Martin Brothén. 
 



mandatperioden.  Resultaten tyder att det finns en positiv effekt bland vinnande 

ledamöter medan ledamöterna på den förlorande sidan accepterade valutgången utan 

att känna sig mindre nöjda med demokratin. I denna mening ger valet ett tillskott till 

det samlade systemstödet snarare än att underminera stödet genom negativa reaktioner 

bland förlorarna. 

 

 
Tabell 1 Nöjdhet med hur demokratin fungerar i Sverige efter valet  
– förändring mellan två riksdagsval (procent mycket eller ganska nöjda) 
 Nyblivna vinnare Nyblivna förlorare 
 2002 2006 Diff 2002 2006 Diff 
       
Riksdagsledamöter 72 93 +21*** 90 92 +2 
Antal svarspersoner (149) (166)  (172) (159)  
       
Medborgare 70 79 +9*** 83 81 -2 
Antal svarspersoner (1227) (1287)  (1498) (1181)  
Kommentar: *** p<.01  (z-test för procentskillnader) Frågan hade följande 
formulering: ”På det hela taget, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin 
fungerar i Sverige?”. De fyra svarsalternativen varierade mellan ”mycket nöjd” och 
”inte alls nöjd”.  
 
 

Resultaten i den nedre halvan av Tabell 1 visar motsvarande analys bland 

medborgarna. I överensstämmelse med forskningen om den politiska elitens starkare 

uppslutning kring demokratiska kärnvärden är medborgarna något mindre nöjda med 

hur demokratin fungerar i Sverige. I enlighet med förväntningarna är också 

reaktionerna på valresultatet mindre starka än bland ledamöterna. Men vad gäller den 

grundläggande karaktären är reaktionsmönstret identiskt med ledamöternas.  Vinnarna 

kände sig signifikant mer nöjda med demokratin medan förlorarna i stort sett bibehöll 

sitt stöd sedan den föregående mandatperioden. Även bland medborgarna kan vi alltså 

registrera en positiv reaktion bland vinnarna och vad som verkar vara en frivillig 

acceptans bland förlorarna.  

 

I Tabell 2 riktas uppmärksamheten på en annan aspekt av stödet till det politiska 

systemet, förtroendet för fyra typer av samhällsinstitutioner: Politiska institutioner 

(regering, riksdag och kommunstyrelser), sociala kärnverksamheter (polis, sjukvård, 

försvaret, grundskolan och domstolarna), traditionellt etablissemang (kungahuset, 



bankerna, kyrkan och storföretagen) och media (radio/TV och dagspress).  Resultaten 

i tabellen är det genomsnittliga stödet för respektive typ av samhällsinstitution (enkla 

additiva index).5 

 

Tabell 2. Förtroende för samhällsinstitutioner efter två riksdagsval 
               (medeltal mellan 1-5) 
 Nyblivna vinnare Nyblivna förlorare 
Typ av samhällsinstitution 2002 2006 Diff 2002 2006 Diff 
 
 

 
Riksdagsledamöter 

Politiska  2,3 3,1 +0,8*** 3,2 2,5 -0,7** 
 

Sociala kärnverksamheter 2,6 2,7 +0,1* 2,9 2,8 -0,1* 
 

Traditionellt etablissemang 2,3 2,7 +0,4*** 1,8 1,8 0,0 
 

Media 1,9 1,9 0,0 1,9 1,9 0,0 
 

Minsta antal svarspersoner 147 164  170 151 
 

 
 

 Medborgare 
Politiska  1,9 2,0 +0,1*** 2,3 2,1 -0,2*** 

 
Sociala kärnverksamheter 2,3 2,3 0,0 2,4 2,4 0,0 

 
Traditionellt etablissemang 2,2 2,3 +0,1*** 1,9 2,0 +0,1*** 

 
Media 2,2 2,2 0,0 2,2 2,2 0,0 

 
Minsta antal svarspersoner 1185 1266  1445 1124  

 
 
Kommentar: * p< .10; ** p<.05; *** p<.01 (t-test för medeltalsskillnader).  
 
 
Resultaten visar igen på en stark positiv vinnareffekt bland riksdagsledamöterna men 

denna gång kan vi också registrera en tydlig negativ förlorareffekt. Mönstret med en 

genuin vinnar-förlorareffekt – maktskiftet innebär att de nyblivna vinnarna övertar de 

nyblivna förlorarnas förtroendenivå medan förlorarnas förtroende sjunker till 

oppositionens tidigare nivå – gäller framför allt förtroendet för de politiska 

                                                 
5 Denna indelning av samhällsinstitutioner är hämtad från Holmberg och Weibull 

(2009). 
 



institutionerna men också i någon mån statens sociala kärnverksamheter. Vad gäller 

övriga samhällsinstitutioner är det huvudsakligen vinnarna som blir mer 

förtroendefulla medan förlorarna bibehåller sin tidigare förtroendenivå. 

 

Medborgarnas reaktioner på valutgången är betydligt mer sangviniska (nedre halvan 

av Tabell 2). Det finns statistiskt signifikanta skillnader i förväntad riktning angående 

de politiska institutionerna, men jämfört med riksdagsledamöterna är förändringarna 

små. Återigen finner vi att medborgarnas systemstöd är mindre utbrett än den 

politiska elitens. Noteras kan också att det bland medborgarna inte finns något tydligt 

gap i förtroendet mellan vinnare och förlorare.  

 

I tabell 3 redovisas resultaten angående ledamöternas stöd för sex olika förslag att 

ändra de konstitutionella spelreglerna. I en motsvarande analys fann Bowler, Donovan 

och Karp (2006) tydliga skillnader mellan partivinnare och partiförlorare i samtliga 

fyra undersökta länder. I överensstämmelse med förväntningarna från ekonomisk och 

psykologisk teori var förlorarna mer villiga att förändra det system som fört dem bort 

från makten än vad vinnarna var.   

 

Den svenska erfarenheten visar än en gång att det framför allt är vinnarna som ändrar 

uppfattning i förväntad riktning. För tre av policyförslagen blir vinnarna klart mindre 

villiga att ändra spelreglerna och för ytterligare två indikatorer är förändringen 

negativ men inte tillräckligt stor för att nå statistisk signifikans. Bland partiförlorarna, 

är förändringarna genomgående mindre omfattande. Bara ifråga om ett av de sex 

policyförslagen  – att lagstifta om kandidaternas plikt att öppet redovisa sina 

kampanjbidrag – är förändringen positiv och statistiskt signifikant. Även ifråga om 

spelreglerna verkar alltså vinnareffekten vara starkare än förlorareffekten. 

 



 

Tabell 3 Riksdagsledamöternas stöd för att ändra konstitutionen – 
förändring mellan två riksdagsval (procent mycket eller ganska bra 
förslag) 
 Nyblivna vinnare Nyblivna förlorare 
Konstitutionell förändring 2002 2006 Diff 2002 2006 Diff 
 
Sänka 4-procentspärren 

 
22 

 
9 

 
-13*** 

 
12 

 
9 

 
-3 
 

Avskaffa gemensam valdag 76 67 -9* 11 12 +1 
 

Redovisa kampanjbidrag 71 45 -26*** 89 96 +7** 
 

Sänka rösträttsåldern till 16 år 11 9 -2 18 19 +1 
 

Minska antalet ledamöter 44 44 0 9 5 -4 
 

Förbjuda opinionsundersök-
ningar kort före valet 

33 29 -4 56 50 -6 

Lägsta antal svarspersoner 149 164  173 158  
 
Kommentar: *** p<.01;  ** p <.05; * p < .10 (z-test för procentskillnader)  
Enkätfrågan hade följande formulering: ”Vad anser Du om följande förslag till 
förändringar av det svenska valsystemet?”. De fem svarsalternativen varierade 
mellan ”mycket bra förslag” och ”mycket dåligt förslag” med mittenalternativet 
”varken bra eller dåligt förslag”.  
 
 
Var går gränsen? 

Hittills har vi uppmärksammat indikatorer där tidigare forskning har visat på tydliga 

skillnader mellan vinnare och förlorare. I det följande uppmärksammas mer subtila 

aspekter av det attitydmässiga systemstödet. I tabell 4 redovisas resultaten angående 

uppfattningarna om tio specifika risker för det framtida politiska systemet. De tio 

riskerna har kategoriserats som relaterade till medborgarna (apati, politikerförakt, 

sjunkande valdeltagande), det politiska ledarskapet (populism, karismatiska ledare, 

försvagade partier, extrema rörelser) och övrigt (ökande journalistmakt, urholkat 

självbestämmande, mer makt åt finansmarknaden). Förväntningen utifrån tidigare 

forskning om vinnar-förlorargap är att de nyblivna vinnarna skall tona ned riskerna 

medan förlorarna skall bli mer bekymrade över framtiden. 



 

Tabell 4 Uppfattade hotbilder mot det politiska systemet bland 
riksdagsledamöter – förändring mellan två riksdagsval (procent mycket 
eller ganska hotfullt) 
 Nyblivna vinnare Nyblivna förlorare 
Typ av hot 2002 2006 Diff 2002 2006 Diff 
Medborgarfaktorer      
  Apati 86 74 -12** 83 82 -1 

 
  Politikerförakt 73 71 -2 82 87 +5 

 
  Sjunkande valdeltagande 84 60 -24*** 97 86 -11** 

 
Politiskt ledarskap       
  Populism 97 86 -11 93 94 +1 

 
  Karismatiska ledare 11 13 +2 20 30 +10 

 
  Försvagade partier 62 45 -17*** 78 81 +3 

 
  Extrema rörelser 91 90 -1 93 98 +5* 

 
Övrigt       
  Ökande journalistmakt 71 68 -3 77 83 +6 

 
  Urholkat självbestämmande 32 30 -2 56 53 -3 

 
   Mer makt finansmarknad  22 16 -6 79 78 -1 

 
Antal svarspersoner 149 167  172 161  
 
Kommentar: *** p<.01;  ** p <.05; * p < .10 (z-test för procentskillnader). 
Enkätfrågan hade följande formulering: ”Om du tänker på Sveriges politiska system, 
hur oroande uppfattar Du att följande saker är inför framtiden?” De fyra 
svarsalternativen varierade mellan ”mycket oroande” och ”inte alls oroande”.  
 
 

Även ifråga om riskuppfattningar finner vi en tydlig vinnareffekt medan 

förlorareffekten är mindre omfattande. De nyblivna vinnarna känner sig mindre 

oroade inför framtiden än under den tidigare mandatperioden ifråga om samtliga tio 

indikatorer. När det gäller risken för medborgerlig apati, sjunkande valdeltagande och 

försvagade partier är förändringarna substantiellt och statistiskt signifikanta, ifråga om 

övriga indikatorer når förändringarna inte statistisk signifikans. De nyblivna 

förlorarna är mer kluvna, sex av tio reaktioner går i den förväntade riktningen men 

bara en av dem uppnår statistisk signifikans. Observeras kan också att de nyblivna 



förlorarna delar vinnarnas uppfattning att risken för sjunkande valdeltagande har 

minskat. Detta illustrerar att även verkliga förhållanden vägs in i riskbedömningarna; 

valdeltagandet ökade mellan 2002 och 2006, från 80 till 82 procent.  

 

I Tabell 5 uppmärksammas en ytterligare aspekt av systemstödet – uppfattningarna 

om riksdagens roll i det parlamentariska systemet. Sammanlagt åtta indikatorer har 

kategoriserats under tre rubriker: parlamentet som en central politisk arena (att fatta 

de avgörande politiska besluten, att vara den centrala arenan för debatt), relationen till 

regeringen (att övervaka regeringens arbete, att utvärdera politiska beslut, att ta 

initiativ i bortglömda frågor, att tidigt förutse framtida problem) och relationen till 

medborgarna (att avspegla åsiktsfördelningen). Eftersom parlamentsledamöter har ett 

gemensamt intresse att bevaka den egna institutionens ställning som en central 

politisk arena (för en empirisk illustration, se Esaiasson och Holmberg 1996:239-43) 

är förväntningen att vinnar-förlorareffekten skall vara starkast ifråga om relationen till 

regeringen och till medborgarna. 



 

Tabell 5 Ledamöternas syn på Riksdagens uppgifter efter två riksdagsval 
(procent mycket viktig uppgift) 
 Nyblivna vinnare Nyblivna förlorare 
Typ av uppgift 2002 2006 diff 2002 2006 diff 
Central politisk arena       
  Politiskt beslutsfattande 71 72 +1 84 82 -2 

 
  Debattforum 54 52 -2 51 51 0 

 
Relationen till regeringen       
  Förutse framtida problem 52 45 -7 54 54 0 

 
  Övervaka regeringen 85 76 -9* 39 70 +31*** 

 
  Utvärdera beslut i efterhand 67 59 -8 52 52 0 

 
  Initiativ i glömda frågor 66 56 -10* 54 61 +7 

 
  Övervaka EU 55 49 -6 38 49 +11* 

 
Relationen till medborgarna       
  Avspegla åsiktsfördelningen 43 34 -9 49 54 +5 
 
Minsta antal svarspersoner 

 
149 

 
165 

  
173 

 
159 

 

 
Kommentar: * p<.10; ** p<.05; *** p<.01 (z-test av två procentfördelningar). 
Enkätfrågan hade följande formulering: ”Riksdagen har olika uppgifter. Hur viktiga 
anser Du personligen följande av riksdagens uppgifter vara?” De fem 
svarsalternativen varierade mellan ”mycket viktig” och ”helt oviktig” med 
mittenalternativet ”varken viktig eller oviktig”. 
 
 



Denna gång står resultaten i överensstämmelse med förväntningarna. När det gäller 

det gemensamma intresset att bevara riksdagens ställning som en central politisk 

arena ändrar varken de nyblivna vinnarna eller förlorarna sin inställning jämfört med 

den föregående mandatperioden. När det gäller relationen till regeringen och till 

medborgarna finns en systematisk vinnar-förlorareffekt där vinnarna ser uppgiften 

som mindre angelägen och förlorarna vill se en mer aktiv riksdag. Särskilt omfattande 

är förändringen när det gäller uppgiften att övervaka regeringens arbete (-9 

procentenhet bland nyblivna vinnare och +31 procentenheter bland nyblivna 

förlorare). Uppenbarligen är synen på denna nyckeluppgift inom parlamentarismens 

teori i betydande utsträckning styrd av om ledamöternas parti för tillfället sitter i 

regeringsställning eller inte.  

 

Individuella vinnare och förlorare 
För att fånga in betydelsen av att personligen vinna eller förlora en plats i riksdagen 

får vi förlita oss till data från ett enda undersökningstillfälle (riksdagsvalet 1998) och i 

görligaste mån kontrollera för bakomliggande faktorer som kan tänkas påverka 

reaktionen på valutgången (och som också samvarierar med sannolikheten att bli en 

personlig vinnare/förlorare).  I sin fyrnationsstudie fann Bowler, Donovan och Karp 

(2006) att effekten på nöjdheten med demokratin av att vara en personlig 

vinnare/förlorare var starkare än effekten av vara en partivinnare/partiförlorare under 

kontroll för ett antal bakgrundsfaktorer I tabell 6 nedan redovisas resultaten av en 

motsvarande regressionsanalys där vi utöver egenskapen att vara en 

partivinnare/förlorare (modell 2 och 3) också tar hänsyn till kandidaternas ålder, 

könstillhörighet, självuppskattade ideologiska vänster-högerposition och 

självuppskattat ideologiskt avstånd till det egna partiet (modell 3).



 

Tabell 6. Vad påverkar nöjdheten med hur demokratin fungerar? 
Effekten av att vara en personlig vinnare och en partivinnare 
(regressionskoefficienter) 
 
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 
Personlig vinnare .22*** 

(.049) 
.23*** 
(.049) 

.23*** 
(.051) 
 

Kontrollvariabler 
 

   

Partiet vinnare  -.07* 
(.048) 

-.10 
(.094) 
 

Ideologisk vänsterposition    .00 
(.002) 
 

Ideologiskt avstånd egna partiet   .00 
(.003) 
 

Man   -.02 
(.049) 
 

Älder   .00 
(.002) 
 

Konstant 1.7*** 
(.029) 

1.7*** 
(.034) 

1.8*** 
(.195) 
 

Justerat R2 .02 .02 .02 
Antal svarspersoner 887 887 865 
 
Kommentar: * p<.10; ** p<.05; *** p<.01 
 
 
Resultaten visar på en klar och tydlig effekt av att personligen vinna eller förlora en 

riksdagsplats. Under hänsynstagande till kontrollvariablerna är vinnande 

riksdagskandidater mer nöjda med hur svensk demokrati fungerar än förlorande 

riksdagskandidater. Någon motsvarande systematisk effekt finns inte bland 

partivinnarna jämfört med partiförlorarna. Eftersom vi inte har tillgång till uppgifter 

om respektive grupps nöjdhet med demokratin vid tidigare tillfällen kan vi dock inte 

avgöra om det är vinnarna som reagerar positivt eller om det är förlorarna som 

reagerar negativt på valutgången. 

 



I Tabell 7 presenteras motsvarande analys när det gäller synen på nio förslag att ändra 

de konstitutionella spelreglerna som skulle göra det lättare för outsiders att konkurrera 

om väljarstöd. Förväntningen är att förlorarna skall vara positiva till förslagen. 

Resultaten visar effekten av att vara personlig förlorare under kontroll för samma 

faktorer som tidigare, men av utrymmesskäl redovisas enbart koefficienten för att vara 

partiförlorare.   

 

Tabell 7. Vad påverkar stödet för konstitutionella förändringar? Effekten 
av att vara en personlig förlorare och en partiförlorare 
(regressionskoefficienter) 
 Personlig 

förlorare 
Partiet 
förlorare 

 
Öka chansen för outsiders 

  

Öka inslaget av personval .34*** .74*** 
 

Avskaffa personröstning (omvänd ordning) .14* .46*** 
 

Avskaffa partiernas rangordning .58*** .60*** 
 

Tillåta personröstning på fler kandidater .14 -.50*** 
 

Sänka spärren för personröster .55*** .60*** 
 

Tvingande redovisning av kampanjbidrag -.10* -.16 
 

Sänka 4-procentspärren .23** .45** 
 

Sänka rösträttsåldern .53*** -1.20*** 
 

Återinföra 3-åriga mandatperioder .33*** -.29** 
 

Antal svarspersoner  865 865 
Kommentar: Analysen har tagit hänsyn till motsvarande kontrollvariabler som i 
Tabell 6 ovan. 
 * p<.10; ** p<.05; *** p<.01 
 

Enligt förväntningarna visar sig de personliga förlorarna vara betydligt mer positiva 

till att ändra de konstitutionella spelreglerna än de personliga vinnarna. Åtta av nio 

regressionskoefficienter har det förväntade positiva tecknet och sju av dem är 

statistiskt signifikanta. I jämförelse är effekten av att vara en partiförlorare mindre 

systematisk. Visserligen är åtta av nio regressionskoefficienter starkt statistiskt 

signifikanta, men endast fem har det förväntade positiva tecknet. Anledningen till att 



flera av koefficienterna är substantiellt stora är istället att de utöver reaktionerna på 

valutgången också fångar upp betydelsen av partiernas långsiktiga uppfattningar om 

de olika författningsförslagen. De borgerliga partierna som förlorade kampen om 

regeringsmakten 1998 – och som därmed representerar partiförlorarna i analysen – 

var alltså positiva till att exempelvis öka inslaget av personval (b-värde +.74) och 

negativa till att sänka rösträttsåldern (b-värde -1.20) av andra skäl än att man precis 

hade förlorat valet (motsvarande slutsats dras också av Bowler, Donovan & Karp 

2006).  Det sammanfattande intrycket från analysen är helt klart att det får större 

attitydmässiga konsekvenser för kandidaterna att personligen vinna eller förlora en 

riksdagsplats än att tillhöra ett parti som vinner eller förlorar kampen om 

regeringsmakten.  

 

Goda förlorare, åtminstone delvis 

Frågan som ställs i detta kapitel är hur en valutgång påverkar riksdagsledamöternas 

stöd för det politiska systemet. Såväl ekonomisk och psykologisk teori som empiriska 

forskningsresultat förutsäger att förlorarna reagerar negativt på valutgången. Kapitlets 

analyser har försökt bidra till denna diskussions såväl teoretiskt som empiriskt. 

Teoretiskt genom att lyfta fram skäl för att förlorarna frivilligt accepterar en valförlust 

(som moraliska agenter känner sig förlorarna förpliktigade att acceptera en valförlust 

under förutsättning att valet är rimligt väl genomfört). Empiriskt genom att utnyttja ett 

tidsövergripande datamaterial som gör det möjligt att jämföra ledamöternas 

systemstöd före och efter ett skifte i den politiska makten. Därigenom är det möjligt 

att skilja mellan vinnarnas (förmodat) positiva reaktioner och förlorarnas (förmodat) 

negativa reaktioner.  

 

Resultaten bekräftar att ledamöter påverkas attitydmässigt av valutgången men inte 

entydigt på det sätt som kunde förväntas givet dominerande teorier och tidigare 

empirisk forskning. Den svenska erfarenheten ger vid handen att valda representanters 

stöd till systemet påverkas av om de vinner eller förlorar i valet och visar dessutom att 

denna vinnar-förlorareffekt gör sig gällande över ett brett spektrum av 

systemstödjande attityder. Men överraskande nog pekar resultaten mot att 

reaktionerna är starkare bland vinnarna än bland förlorarna. Även om förlorande 

ledamöter blev mindre förtroendefulla gentemot politiska institutioner, blev mer 



villiga att ändra vissa konstitutionella spelregler och anpassade sin syn på riksdagens 

uppgift att bevaka regeringen i enlighet med de nya maktförhållandena rapporterar 

man ifråga om nöjdheten med hur demokratin fungerar och flera andra indikatorer ett 

oförändrat systemstöd som under den föregående mandatperioden. Sammantaget 

framstår hypotesen att förlorarna frivilligt accepterar sin lott som minst lika rimlig 

som den etablerade uppfattningen att förlorarna reagerar negativt på valutgången. 

Viktigt i sammanhanget är också att såväl vinnande som förlorande ledamöter 

rapporterar klart högre nivåer på sitt systemstöd än medborgarna på de punkter som 

tillåter jämförelser.  

 

I ett annat avseende stödjer dock resultaten entydigt tidigare erfarenheter: Det tycks få 

större attitydmässiga konsekvenser att personligen vinna eller förlora en riksdagsplats 

än att som vald representant se det egna partiet vinna eller förlora regeringsmakten. I 

ett större perspektiv betyder det att konsekvensen av att förlora ett val mildras av att 

oppositionen bereds personliga och politiska möjligheter att arbeta vidare för sin sak. 

Om oppositionens handlingslinje skulle bestämmas av de personliga förlorarna skulle 

av allt att döma riskerna för konfrontation vara större. 

 

En ytterligare viktig slutsats är att effekterna av valutgången tycks vara starkare bland 

politiska kandidater än bland medborgare i allmänhet. Resultatet är egentligen föga 

förvånande med tanke på att kandidaterna är mer involverade och mer direkt berörda 

av valutgången. För förlorande medborgare kommer istället utmaningen senare, när 

konsekvenserna av vinnarnas politik börjar märkas i vardagen.  

 

Den här presenterade analysen bygger på ett mer omfattande datamaterial än vad som 

vanligen finns tillgängligt. Därmed är det svårt att hitta jämförande studier som 

berättar om förhållandena i andra politiska kontexter. En viktig begränsning härvidlag 

gäller skillnaden mellan enstaka och upprepade valförluster. Analyser av vinnar-

förlorargapet bland medborgare pekar mot att det är svårare för förlorare att acceptera 

flera på varandra följande förluster än ett enstaka nederlag (Anderson m fl 2005:60-

65). Hypotesen om frivillig acceptans av valresultat skulle därmed kunna få svagare 

stöd i händelse att en upprepad borgerlig valseger. 

 



Den kanske viktigaste allmänna lärdomen av analysen gäller dock demokratins 

ställning som en speciell procedur för att hantera samhälleliga konflikter. Som en 

rättfärdig beslutsform har demokratin en stark ställning bland såväl politiska eliter (se 

t ex Etzioni-Halevy 1993) som medborgare i (se t ex Dalton 2004). Resultaten från 

denna undersökning ger stöd åt uppfattningen att uppslutningen bakom demokratins 

värden inte enbart är en läpparnas bekännelse utan att det i etablerade demokratier 

finns en känsla av moralisk förpliktelse att upprätthålla systemet inför framtiden (se t 

ex Blais & Massicotte 1997). Renodlat rationalistiska och intressebaserade analyser 

av politiska kandidaters förhållningssätt till det auktoritativa beslutsfattandet i 

samhället riskerar att missa väsentliga delar av hur politiken fungerar i praktiken. 

Åtminstone så länge demokratiska konstitutioner tillerkänner den förlorande 

oppositionen acceptabla personliga och politiska villkor att arbeta för sin sak.
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