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Abstract

This bachelor thesis examines a paradox in the literature of political science, namely the

rather weak electoral support for liberal parties in Western Europe. As a starting point, the

focus lies on the debate whether it is ideological position (Downs, 1957) or “valence” issues

(Stokes, 1963) that mainly decides the electoral outcome. The hypothesis drawn from earlier

research says that it is the “valence” or competence of liberals that explain their poor results,

rather than their position on the left-right scale which often is quite near the median voter

(Zur, 2021). I conduct an illustrative case study of the Swedish Liberal Party based on data

from the Swedish National Election Studies (SNES), 1979-2018. A measure of macro-

competence is used to determine the party’s “valence” across time. The independent variable

is based on voters' perceptions about the party’s policies on different issues. The results show

a small effect of macro-competence on electoral results, controlling for the distance between

the Liberal Party and the average voter. However, these results are not statistically significant

until an outlier is excluded. Therefore, they have to be interpreted carefully. This study

hopefully contributes to the literature about voting behavior and party competition.

Keywords: macro-competence, valence issues, position issues, liberal parties.
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1. Inledning
“Att vara liberal är att vara kluven”. Citatet tillhör Gunnar Helén, partiledare för Folkpartiet1

(1969-75). De svenska väljarna verkar hålla med om påståendet, då nästan hälften (45 %)

anser att Liberalerna “vacklar hit och dit” (Rosén, 2021, 28 mars). Uppfattningen verkar även

avspegla sig på opinionen. Enligt en sammanvägning av olika opinionsmätningar har

Liberalerna legat under fyraprocentsspärren sedan januari 2019 (Valforskningsprogrammet,

2021). Det relativt låga väljarstödet för liberala partier är inget unikt svenskt fenomen, utan

känns tvärtom igen i flera andra västeuropeiska länder. Tyska Freie Demokratische Partei

(FDP) och brittiska Liberaldemokraterna led också stora valnederlag under 2010-talet (Zur,

2019). Det är förvånande eftersom det i Västeuropa rimligtvis bör finnas goda möjligheter för

liberala partier att erhålla högt väljarstöd, då många länder där toppar olika listor över frihet

och demokrati i världen (se Freedom House, V-Dem, Democracy Index m.fl.) vilket tyder på

klassiskt liberala värderingar (Kirchner, 1988; Margulies, 2014; Close & van Haute, 2019).

Vidare talar även forskningslitteraturen för att ett högre väljarstöd för liberala partier vore

logiskt. Teoretiskt sett borde mittenpartier ha högt väljarstöd, då deras policyposition är nära

medianväljaren (Downs, 1957; Adams & Somer-Topcu, 2009). Trots att liberala partier oftast

innehar denna position längs den socioekonomiska vänster-högerdimensionen - som fortsatt

är den viktigaste dimensionen - har de överlag lågt väljarstöd i Västeuropa (Zur, 2021). I de

senaste allmänna valen i arton västeuropeiska länder har liberala partier i genomsnitt samlat

ihop 12,6 % av rösterna (se bilaga). Studier visar att det uteblivna väljarstödet främst beror på

så kallade valence issues som till exempel kompetens, enighet och integritet (Zur, 2021).

“Valence issues” definieras “those that merely involve the linking of the parties with some

condition that is positively or negatively valued by the electorate” (Stokes, 1963:373). Vilka

faktorer som bidrar till detta är emellertid oklart och istället används anekdotisk bevisföring i

form av till exempel partiledarskandaler (Zur 2019). Hur som helst är det låga anseendet

problematiskt för den liberala partifamiljen, särskilt med anledning av den ökade betydelsen

av “valence issues” för valresultat i Västeuropa (Abney m.fl, 2013; Clark, 2009; Clark &

Leiter, 2014).

Samtidigt visar annan forskning att partiers uppfattade kompetens (valence) går att mäta mer

systematiskt (Green & Jennings, 2017). Det görs genom ett mått kallat makro-kompetens,

1 För enkelhets skull används hädanefter den nuvarande partibeteckningen “Liberalerna” (L).
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vilket baseras på väljarnas uppfattning om partiers politik i olika sakfrågor. Måttet anses vara

särskilt lämpligt eftersom sakfrågors betydelse för röstningsbeteende ökat successivt i takt

med att klassidentifikationen hos väljarna avtagit sedan 1980-talet (Green-Pedersen, 2019).

Studier om kompetens har dock hittills mestadels fokuserat på utpräglade tvåpartisystem och

därmed inte tagit hänsyn till liberala partier som ofta befinner sig i mitten av partisystemen,

mellan två större partier (Green & Jennings, 2017). Det har heller inte funnits någon särskild

betoning på just makro-kompetens betydelse för valresultat (ibid.).

Dessutom har liberala partier länge varit understuderade inom statsvetenskaplig forskning.

Sedan samlingsvolymen Liberal parties in Western Europe (Kirchner, 1988) utkom har den

liberala partifamiljen erhållit förvånansvärt lite uppmärksamhet. Åtminstone fram till nyligen,

då Close och van Haute (2019) tog ett nytt helhetsgrepp och även inkluderade partier från

Central- och Östeuropa. Förhoppningsvis kan denna studie bidra till utökad kunskap kring

den liberala partifamiljen i allmänhet och dess väljarstöd i synnerhet.

Syftet med uppsatsen är således att genomföra en longitudinell fallstudie av Liberalerna i

Sverige baserat på data från valundersökningarna 1979-2018 (så långt som datan möjliggör),

för att undersöka huruvida det finns ett samband mellan makro-kompetens och valresultat.

Sverige bedöms lämpligt av flera skäl: det finns en rik datamängd att utgå ifrån; det svenska

partisystemet liknar flera andra i Västeuropa (Klüver & Spoon, 2020); Liberalerna delar

egenskaper med många andra liberala partier (Close & van Haute, 2019) och har som sagt

lågt väljarstöd för närvarande. Den övergripande frågeställningen för uppsatsen är därmed:

vilken betydelse har makro-kompetens för Liberalernas valresultat 1979-2018?

Resten av uppsatsen är upplagd på följande vis: efter denna inledande sektion följer ett avsnitt

med teori och tidigare forskning kring ämnet. Därefter redogör, diskuterar och motiverar jag

valet av metod och data. Sedan följer studiens resultat, uppdelat i olika analyser.

Avslutningsvis sammanfattar jag uppsatsens resultat och diskuterar vilka slutsatser som kan

dras samt ger förslag till framtida forskning.
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2. Teori & tidigare forskning
Vad är viktigast för väljarna när de bestämmer sig för vilket parti de ska rösta på? Handlar det

i första hand om var partierna befinner sig längs en ideologisk dimension, eller är det snarare

kompetens som värderas högst? Åsikter kring väljarbeteende (voting behavior) respektive

partitävlan (party competition) inom forskningen går isär, vilket märks i denna sektions

inledande del. Därefter fördjupas diskussionen ytterligare, då olika teorier kring

sakfrågetävling (issue competition) och kompetensbedömingar jämförs. Sedan görs en kort

genomgång av studiet av liberala partier med fokus på vilka faktorer som påverkar deras

väljarstöd. Till sist formuleras uppsatsens hypoteser.

2.1 Partistrategier - ideologi eller kompetens?

En klassisk statsvetenskaplig teori är Downs (1957) spatiala väljarteori. Han utgår ifrån ett

nationalekonomiskt synsätt på valdemokratin. Ett centralt antagande är att samtliga aktörer -

medborgare, intressegrupper och partier - alltid agerar rationellt. Tesen är koncis: “political

parties in a democracy formulate policy strictly as a means of gaining votes.” (Downs,

1957:137). Partier ägnar sig åt röstmaximering och ser regeringsmakten som ett medel för att

erhålla status och prestige, snarare än att altruistiskt bidra till ökad välfärd för medborgarna

(ibid.). Downs inspireras av Hotellings (1929) modell innehållandes två konkurrerande

företag och överför den till den politiska arenan. Enligt modellen är ett lands väljarkår

utspridda över en ideologisk vänster-högerdimension och de röstar rationellt på det parti vars

ideologi bäst överensstämmer med ens egna åsikter. Eftersom partierna agerar röst-

maximerande, kommer de försöka placera sig så optimalt som möjligt längs denna skala. Om

väljarkåren är utspridd enligt normalfördelning med toppen i mitten, kommer partierna

således att gå närmare mitten. En begränsning finns dock enligt Downs: ett parti kan inte

flytta “förbi” ett annat på denna skala, då de i sådana fall riskerar förlora väljarnas förtroende

på grund av avsaknad av ideologisk kontinuitet (Downs, 1957:142ff).

Downs teori har sedan dess diskuterats, problematiserats och kritiserats. Enkätundersökningar

i flertalet västeuropeiska länder visar att det faktiskt finns en normalfördelning gällande hur

väljarna placerar sig längs vänster-högerskalan (Adams & Somer-Topcu, 2009). Därför vore

det rimligt att partier - om de agerar röstmaximerande - förflyttar sig närmare medianväljaren.

Tesen visar sig delvis stämma: partier som förflyttar sig närmare mitten på skalan ökar sitt

väljarstöd något. Dock kommer resultatet med ett viktigt tillägg: det ökade stödet inträffar
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först i valet efter det att förändringen skett, eftersom väljarna ej uppfattar partiernas

förflyttning omedelbart (ibid). Ezrow (2005) kommer till en liknande slutsats: partier som

befinner sig nära medianväljaren åtnjuter något högre väljarstöd än andra partier. Dessutom

tjänar ett parti på att medianväljarens position förskjuts närmare deras egen. Resultaten stöds

även i flerpartisystem, även om Downs teori främst utgick ifrån tvåpartisystem (ibid.).

En tidig kritiker till Downs var Stokes (1963). Enligt honom överensstämmer den teoretiska

modellen inte med den empiriska verkligheten, av flera skäl. Det finns till exempel inte

endast en dimension - som en socioekonomisk vänster-högerskala - som påverkar röstnings-

beteendet. Det kan finnas flera olika dimensioner vars relevans varierar över tid, något som

Stokes exemplifierar med att jämföra vikten av inrikes- respektive utrikespolitik i de

amerikanska presidentvalen 1948 och 1952. En annan invändning från Stokes är att det är

väljarnas uppfattning av partiernas ideologiska positionering som ligger till grund för

partival, snarare än var partierna själva anser att de befinner sig. Det går med andra ord inte

att bortse ifrån vilket anseende partierna har när valresultat ska analyseras. Vidare, och

kanske viktigast av allt, är Stokes åtskillnad av “position issues” där partierna intar olika

policyståndpunkter samt “valence issues” som handlar om partiernas anseende hos väljarna.

De sistnämnda kan exemplifieras genom korruption. Alla väljare är emot korruption, varför

det inte finns någon motsättning mellan partiernas åsikt i ämnet. Därför handlar det snarare

om vilket parti som enligt väljarna uppfattas kunna hantera problemet bäst - vilka som är

mest kompetenta (Stokes, 1963).

Även Ansolabehere (2008) ifrågasätter vikten för partier att placera sig nära medianväljaren

policymässigt. Hans syn på teorin är: “the single most important theoretical result in modern

political science. It is simple and elegant; it is widely applied to the study of elections and

government; and, by most accounts, it is false.” (ibid. s.35). Förkastandet av teorin motiveras

genom hänvisning till empiriska undersökningar som visar att demokratiska respektive

republikanska kandidater oftast skiljer sig väsentligt åt samt har ett betydande avstånd från

medianväljaren (ibid.). För att förklara detta fenomen nämner Ansolabehere flera faktorer.

Likt Stokes (1963) tar han avstamp i “valence issues”. Om en kandidat anses ha högre

kompetens tenderar motståndaren att placera sig en bit ifrån längs policydimensionen för att

öka sina chanser. Dessutom tenderar partier i urvalsprocessen att välja kandidater som står

nära partiets ideologi och därför har ofta mittenorienterade kandidater svårt att bli

nominerade. Vidare kritiserar Ansolabehere (2008) Downs antagande att partier är enhetliga
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aktörer och hävdar istället att det sker interna överläggningar kring hur valplattformen ska

utformas. Kandidater i valdistrikt vars befolkning lutar mer åt vänster eller höger än

genomsnittet argumenterar för en mer radikal positionering än de som tillhör valdistrikt där

det råder normalfördelning kring väljarnas policyståndpunkter (ibid.).

Sammanfattningsvis finns det en grundläggande skiljelinje mellan synsätten vars

portalfigurer är Downs respektive Stokes. Den förstnämnda inriktningen hävdar att partiernas

faktiska policypositioner är den viktigaste förklaringen till valresultat, medan den sistnämnda

istället menar att det är partiernas uppfattade kompetens hos väljarna som avgör. Det finns

emellertid även likheter mellan strömningarna. Både Downs (1957) och Stokes (1963)

betonar vikten av hur regeringspartier hanterar olika frågor och menar att oppositionen har

större chans att ta över regeringsmakten om den förda regeringspolitiken anses vara

misslyckad. Värt att poängtera är dock att ingångsvärdena är olika även i detta avseende.

Medan Downs argumenterar för att det är sakpolitiken som ligger till grund för väljarnas

bedömningar, anser Stokes att det är själva hanterandet av politiken som är utslagsgivande.

2.2 Sakfrågeägarskap och makro-kompetens

Politiken förändras ständigt och blir allt mer komplicerad. Även om teorier från 1950- och

1960-talen fortsatt är aktuella har de justerats och utvecklats. Detta märks inte minst på den

ökade betydelsen av politiska sakfrågor för valresultat (Budge & Farlie, 1983; Petrocik,

1996). van der Brug (2004) visar hur det finns ett samband mellan Downs teori och sakfrågor.

Det verkar nämligen finnas en indirekt effekt när partier aktivt väljer att framhäva vissa

sakfrågor framför andra. Väljarna uppfattar detta som en ideologisk förflyttning vilket i sin

tur påverkar partival (ibid.).

Den gängse uppfattningen angående sakfrågors betydelse för valresultat har länge inspirerats

av Budge och Farlies (1983) teori. De hävdar att sakfrågeägarskap är ett statiskt fenomen där

ett parti anses “äga” en fråga - åtnjuta högst förtroende av väljarkåren - nästintill permanent

och att förändringar är ovanliga. En annan inflytelserik teori är att klasstillhörighet är en

viktig förklaring till varför en fråga “tillhör” ett parti till vänster eller höger, vilket ytterligare

begränsar förändringar (Petrocik, 1996). Baserat på detta blir kampen om den politiska

dagordningen betydelsefull för valutgången, då ett parti antas gynna av att “deras” frågor får

störst uppmärksamhet i valrörelsen (Budge & Farlie, 1983; Petrocik, 1996).
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Denna något förenklade bild har emellertid ifrågasatts allt mer (för genomgång, se

Martinsson 2019). Det verkar som att stabiliteten för sakfrågeägarskap varit överskattad

(Christensen m.fl., 2015). Istället skiftar väljarnas bedömning kring vilket parti som anses

hantera ett politikområde bäst. Samtidigt verkar inte volatiliteten öka över tid, utan skiften

förekommer ungefär lika ofta på 2000-talet som 1980-talet (ibid.). En annan intressant aspekt

är att “valence issues” - där kompetens är en nyckelegenskap - verkar vara mer volatila än

andra frågor. Ett exempel är den ekonomiska politiken, där mycket statistik kring exempelvis

inflation och arbetslöshet ständigt finns tillgänglig för allmänheten. Därför blir det tydligare

för väljarna att bedöma huruvida den sittande regeringen gör ett bra jobb och därmed varierar

även väljarnas åsikter mer jämförelsevis (ibid.).

Även Green-Pedersen (2019) argumenterar för att de partipolitiska förutsättningarna

förändrats i Västeuropa under de senaste fyra decennierna. De socioekonomiska frågorna, där

väljarnas klasstillhörighet starkt överensstämmer med deras ståndpunkter, har minskat i

betydelse även om de fortsatt finns kvar. Istället har politikområden som migration,

utbildning, sjukvård, miljö samt europeisk integration blivit desto mer väsentliga för att förstå

partitävlan (ibid.). Överlag är specifika sakfrågor nu viktigare än breda policydimensioner

som vänster-höger (Green-Pedersen, 2019:15). Detta kan ses som en uppluckring av Downs

teori, där partierna positionerar sig i specifika sakfrågor istället för en övergripande skala.

Väljarna utgår sedan ifrån vilka sakfrågor de anser vara viktigast och vilket parti vars

ståndpunkter bäst överensstämmer med ens egna.

Green-Pedersen konstruerar även modellen “issue incentive model of party system attention”

(2019:24). Han hävdar att det fortsatt är stora mainstreampartier - de traditionella

maktpartierna - som främst påverkar vilka sakfrågor som hamnar överst på agendan eftersom

de har ett bredare fokus än nisch-partier. I modellen finns det tre incitament för de stora

mainstreampartierna: “issue characteristics”, “issue ownership” och “coalition

considerations” (2019:35). Karaktäristiken handlar om en sakfrågas omfattning, komplexitet,

lösbarhet samt tillgång till information. Sakfrågeägarskap anger att mainstreampartier är mer

villiga att ta upp en sakfråga om de anses vara mer kompetenta än sina huvudmotståndare.

Koalitionsöverväganden innebär främst vilka strategiska fördelar partierna har i att lyfta vissa

frågor. Dels kan partier ta upp en fråga som är viktig för en tänkbar koalitonspartner, dels kan

de underminera motståndarsidan genom att fokusera på en fråga där dessa är oense

(Green-Pedersen, 2019:35).
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Green och Jennings (2017) är inne på samma spår. De kombinerar sakfrågeägarskap med

“valence issues”, två områden där forskningsläget är relativt spretigt. De utgår ifrån tre

distinkta faktorer (2017:59-60). För det första skiljer de emellan långsiktigt ägarskap (“issue

ownership”) och kortsiktiga opinionsförändringar (“issue performance”) (ibid.). I det

förstnämnda området undersöks vilka frågor som väljarna bedömer att ett parti är bäst på,

oavsett rankning. Väljare tenderar att rangordna sitt förtroende för ett parti likt varandra,

oavsett partianknytning. Ett exempel är att både demokratiska och republikanska väljare i

USA anser att försvarspolitik är Republikanernas starkaste fråga. Detsamma gäller även för

“neutrala” väljare (ibid.). Således argumenterar Green och Jennings för att ett parti tenderar

att vara starkt respektive svagt i samma sakfrågor över tid, även om nivån varierar betänkligt

(2017:79ff). De ifrågasätter också antagandet att rangordningen för olika partier inom en

specifik sakfråga är oföränderlig (2017:75).

Den andra aspekten - “issue performance” - handlar om hur ett partis uppfattade kompetens

inom en sakfråga förändras kortsiktigt. Under en finanskris kan exempelvis ett regeringsparti

anses ha en väldigt bra eller dålig ekonomisk politik samtidigt som förtroendet i övriga

sakfrågor förblir oförändrat (Green & Jennings, 2017:59). Överlag tenderar emellertid

väljarnas bedömningar samvariera i hög utsträckning; om ett parti uppfattas vara mindre

kompetent inom en sakfråga är situationen ofta densamma inom andra sakfrågor samtidigt

(ibid.). Detta fenomen märks kanske tydligast i den tredje aspekten: generell kompetens

(“generalised competence”), eller makro-kompetens (ibid. 59-60). Det mäts genom att

beräkna ett partis uppfattade kompetens kring ett större antal sakfrågor. Green och Jennings

(2017:92) visar att det oftast är makro-kompetens som styr partisympatier snarare än tvärtom.

Alltså verkar det inte som att ett parti bedöms ha en bättre politik eftersom de ökat i

popularitet - de ökar i popularitet eftersom de bedöms ha förbättrat sin politik (ibid.). Som en

av tretton sakfrågor inkluderar de “government” som berör väljarnas förtroende för partiernas

hantering av regeringsmakten. Således bygger deras studie i viss mån på Stokes (1963)

tankar, även om det finns vissa inslag i Downs (1957) teori i form av sakfrågorna.

Med den ovanstående avdelningen i åtanke: vad betyder dessa implikationer för liberala

partier mer specifikt? Nästa avdelning tar sin utgångspunkt i denna fråga, efter att först ha

klargjort vad liberala partier har för likheter och skillnader sinsemellan.
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2.3 Liberala partier

Den första systematiska genomgången av liberala partier i Europa utkom för drygt trettio år

sedan (Kirchner, 1988). Även då ansågs det att liberala partier erhållit förvånansvärt lite

uppmärksamhet inom forskningen. Enligt Kirchner beror det på att liberala partier avfärdas

på grund av sin storlek, men samtidigt har de ofta haft en betydande roll i koalitionsbildning

och således fått avsevärt inflytande för sin politik (Kirchner, 1988:1-2). Vidare verkar det

vara svårt att finna en gemensam definition som sammankopplar liberala partier i olika

länder. Detta beror främst på en uppdelning mellan “moderates” (mer liberalkonservativa)

och “progressives” (mer socialliberala) (ibid.). Vilken inriktning som fått störst genomslag

beror främst på den nationella kontexten. Det finns emellertid mer som förenar de bägge

inriktningarna än vad som skiljer dem åt. Den främsta gemensamma nämnaren är fokuset på

frihet för individen, rättigheter, rättvisa samt marknadsekonomi (ibid.:3-4).

I nästa stora samlingsvolym om liberala partier sägs följande vara kärnan av liberalismen:

“the liberal ideology carries universal values that promote individual’s rights and freedom”

(Close & van Haute, 2019:364). Även mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen nämns

(ibid.: 374). Close och van Haute inspireras av Mair och Muddes (1998) inflytelserika

indelning i partifamiljer som tar hänsyn till fyra olika aspekter. Den första handlar om partiers

ursprung, utveckling och väljarbas; den andra om ideologiska policyståndpunkter; den tredje

om innehav av regeringsmakt samt den fjärde om partiorganisation (ibid.: 365)2. Likt

Kirchner gör Close och van Haute en uppdelning i olika typer av liberaler: socialliberaler och

liberalkonservativa men också “klassiskt liberala” (ibid.: 367). En annan likhet är betoningen

av de varierande nationella kontexterna. Liberala partier delas dessutom in i tre olika

generationer (där den senaste utgörs av partier i postkommunistiska Östeuropa) (ibid.: 365).

Close och van Haute argumenterar - kanske något motsägelsefullt - för att det som gör den

liberala partifamiljen sammanhängande är dess “ambivalenta positionering” samt “flytande

och rörliga identitet” (ibid.: 369; min översättning).

En annan paradox är faktumet att liberala partier trots sitt låga väljarstöd traditionellt sett

oftast suttit i regeringen i Europa (Close & van Haute, 2019:371). Som anledning nämns att

deras långa historia bidrar till högre uppfattad kompetens, men varför detta ej leder till högre

2 Mair och Mudde (1998:211) inkluderar de två första av dessa, men istället för de två sistnämnda faktorerna
fokuserar de på internationella samarbeten mellan partier samt partinamn. För diskussion, se Close & van Haute
(2019, introduction respektive conclusion).

11



valresultat förblir en gåta. En tänkbar förklaringsfaktor till det frekventa regeringsdeltagandet

är liberala partiers strategiska placering i mitten av det politiska landskapet, där

medianväljaren oftast befinner sig (Close & van Haute, 2019:371; se även kritik mot denna

teori i 2.1). Sammanfattningsvis når Close och van Haute något tudelade slutsatser. Det finns

aspekter där den liberala partifamiljen är tämligen heterogen, vilket överensstämmer med

Ennsers (2012) insikter. Detta gäller främst den policymässiga aspekten. Samtidigt finns det

en hel del som förenar dem, vilket är i linje med Margulies (2016) rön. Det handlar

huvudsakligen om hur de påverkas av partitävlan.

Vidare finns det flera mindre omfattande studier kring liberala partier i allmänhet och dess

valresultat i synnerhet. Zur (2017) undersöker exempelvis hur tyska FDP gick från sitt bästa

valresultat någonsin till att hamna under femprocentsspärren i den tyska förbundsdagen från

2009 till 2013. Anledningen var knappast deras ideologiska placering - där de befann sig nära

sin röstmaximerande position - utan att partiets “valence” sjönk drastiskt mellan valen (ibid.).

Värt att poängtera i sammanhanget är att Zur i sin forskning fokuserar på mittenpartier

(“centrist parties”), varför även agrara partier inkluderas (2019, 2021). Hans resultat visar att

mittenpartier har få alternativ för att kunna öka sina röster genom policypositionering, utan

istället får förlita sig på att förbättra sin “valence” där de överlag är underlägsna andra

mainstreampartier (Zur, 2021). Dessvärre för liberala partier är det mycket svårt (ibid.).

Andra studier undersöker hur liberala partier påverkar samt påverkas av andra

mainstreampartiers positionering längs vänster-högerskalan. Nagel och Wlezien (2010)

använder valmanifestdata för att undersöka det brittiska partilandskapet 1945-2005. Deras

resultat stödjer tesen att Liberaldemokraterna i regel tjänar på att Labour och Tories förflyttar

sig längre ut på kanterna eftersom det öppnar upp ett större utrymme i mitten. Samtidigt visar

studien att det konservativa partiet förflyttar sig längre högerut efter förbättrade valresultat

för Liberaldemokraterna, medan liknande fenomen inte upptäcks hos det socialdemokratiska

partiet (ibid.). Margulies (2016) bygger vidare på denna studie och utvidgar undersöknings-

området till 26 OECD-länder. Hans resultat bekräftar i stort sett Nagel och Wleziens, med

tillägget att socialdemokratiska partier i andra länder förflyttar sig vänsterut efter ökat

väljarstöd för liberala partier. Värt att poängtera är att denna effekt är starkare i länder med

majoritära valsystem jämfört med de som använder proportionella (ibid.).
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2.4 Forskningslucka och hypoteser

Sammantaget finns det trots allt en del studier som fokuserar på liberala partier. Vissa är

emellertid väldigt övergripande (Kirchner, 1988; Close & van Haute, 2019) medan andra

endast fokuserar på partiernas positionering längs vänster-högerskalan (Nagel & Wlezien,

2010; Margulies, 2016). Den sistnämnda inriktningen finner som sagt en betydligt svagare

effekt i flerpartisystem. Zur (2017, 2019, 2021) undersöker förvisso vilken betydelse

“valence” har för liberala partiers valresultat, men det finns vissa problematiska

omständigheter. Ett exempel är tidsaspekten. Han fokuserar huvudsakligen på enskilda val

som Europaparlamentsvalet 2014 (Zur, 2021) eller nationella val i länder där det liberala

partiet tappat många röster jämfört med föregående val (Zur, 2017; 2019). Problemet med

detta är att orsaken till enstaka valnederlag kan vara slumpartade, som till exempel privata

skandaler där högt uppsatta partiföreträdare figurerar. Ett mer långsiktigt tidsperspektiv vore

att föredra för att kunna dra säkrare slutsatser. Ett annat problem med Zurs tillvägagångssätt

är att han inte baserar “valence” på någon faktisk statistik, utan istället genomför matematiska

simuleringar där allt som inte kan härledas till partiers policypositionering antas vara

“valence”. Metoden är tvivelaktig med anledning av denna godtyckliga bedömning. Därför

vore ett mer verklighetsbaserat kompetensmått att föredra.

Ett sådant mått finns i form av makro-kompetens (Green & Jennings, 2017). Analysobjekten

här är de två största partierna i Tyskland, Storbritannien, USA, Australien och Kanada.

Ansatsen medför flera begränsningar. En sådan är att de tre sistnämnda länderna är utpräglade

tvåpartisystem, där dynamiken skiljer sig väsentligt åt vad som är vanligt i Västeuropa.

Dessutom är det i regel socialdemokratiska och konservativa eller kristdemokratiska partier

som inkluderas. De stora mainstreampartierna är definitivt centrala i sammanhanget, men det

är svårt att få ett helhetsperspektiv när partier i mitten (oftast liberala partier) exkluderas.

Därför vore det lämpligt att istället utgå från liberala partiers perspektiv, för att kunna jämföra

tillvägagångssätten. Vidare påpekar Green och Jennings vikten av kompetens för valresultat,

men de gör ingen systematisk jämförelse för att se hur mycket eller ofta det betyder något. En

sådan studie verkar saknas.

Jag ämnar därför genomföra en fallstudie av Liberalerna i Sverige 1979-2018, för att

undersöka huruvida det finns ett samband mellan makro-kompetens och valresultat. Sverige

bedöms vara lämpligt av flera skäl: det finns en rik datamängd att utgå ifrån i form av

valundersökningarna; det svenska partisystemet liknar flera andra i Västeuropa (Klüver &
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Spoon, 2020); Liberalerna delar egenskaper med många andra liberala partier (Close & van

Haute, 2019). Baserat på ovanstående studier formuleras även två hypoteser:

Hypotes 1: Ju högre makro-kompetens Liberalerna har, desto bättre valresultat erhåller de.

Hypotes 2: Makro-kompetens förklarar en större del av valresultat för Liberalerna än deras

avstånd till genomsnittsväljaren på vänster-högerskalan.

3. Metod & data
Många svåra val och avvägningar måste göras i utformningen av en uppsats. I denna sektion

diskuterar jag dessa. Det handlar bland annat om forskningsdesign, val av data,

operationaliseringar av variabler samt analysmetod.

3.1 Forskningsdesign och fall

För att bedöma tänkbara förklaringsfaktorer till vilka sakfrågor som hamnar överst på den

politiska agendan finns det två huvudsakliga synsätt att utgå ifrån: en strategisk analysnivå

där partierna är utgångspunkt (“top-down”) och en sociologisk där väljarna står i centrum

(“bottom-up”) (de Vries & Marks 2012; jfr. även Green-Pedersen 2019, kapitel 2). En

parallell kan dras till vilken analysnivå som används för att försöka förklara partiers

väljarstöd. Som utgångspunkt går det att ha de aggregerade (partinivå) eller de individuella

preferenserna (väljarnivå). I denna studie applicerar jag det förstnämnda perspektivet. Den

främsta anledningen är att underlätta teoretiska jämförelser med tidigare forskning där fokus

främst ligger på partierna (Petrocik, 1996; Green & Jennings, 2017; Green-Pedersen, 2019).

Jag genomför en longitudinell fallstudie av det svenska partiet Liberalerna från 1979 till

2018. Det finns flertalet skäl till att fokusera på Sverige. Ett är den rika datamängden, där

valundersökningar genomförts kontinuerligt sedan 1950-talet och politiska sakfrågor

inkluderats sedan 1979 (vilket även förklarar studiens tidsmässiga avgränsning). En annan

anledning är Sverige har ett flerpartisystem innehållandes betydligt fler partier än de länder

som undersökts tidigare, vilket öppnar upp för intressanta jämförelser. Det kan exempelvis

handla om ett liberalt parti i mitten av partilandskapet påverkas mer eller mindre av övriga

partier i ett flerpartisystem - huruvida dynamiken är densamma eller annorlunda jämfört med

länder som har tvåpartisystem. Dessutom är Liberalerna ett parti vars valresultat har skiftat

betänkligt under de senaste 40 åren. De har erfarit flera stora förändringar mellan två val: från
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5.9 % år 1982 till 14.2 % år 1985 samt från 4.7 % år 1998 till 13.4 % år 2002 (SCB, u.å.).

Därför är det intressant att se om väljarnas kompetensbedömning fluktuerar på samma vis

över tid, med andra ord om det finns ett samband mellan makro-kompetens och valresultat.

Detta är viktigt inte minst eftersom det överensstämmer med hypotes 1 och därmed tillåter en

empirisk prövning av denna.

Huruvida Liberalerna är det enda svenska parti som bör räknas till den liberala partifamiljen

är diskutabelt. Ett tänkbart förslag är Centerpartiet (C) som tillhör samma gruppering som L i

Europaparlamentet, Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE). Som Bolin

(2019)3 visar är dock den liberala prägeln på C ett fenomen som tydliggjorts främst under

2000-talet och således blir det problematiskt att inkludera Centerpartiet redan från 1979.

Dessutom kategoriserar Lindström och Wörlund (1989) endast Liberalerna som liberalt parti i

Sverige. Vidare kategoriserar Döring och Manow (2020) C som ett agrart parti och inte ett

liberalt (se bilaga). Därför klassificerar jag endast Liberalerna som liberalt parti.

Ett övergripande problem för fallstudier likt denna är den bristande generaliserbarheten

(Bryman, 2018:101). Att kunna överföra sina resultat rakt av till andra kontexter behöver

dock inte obönhörligen vara av intresse och är inte heller det huvudsakliga syftet med en

fallstudie. Istället betonas vikten av djupare teoretiska analyser vilket möjliggörs genom

formatet (ibid.). Problematiken går dessutom att mildra på olika vis. Ett är att dra paralleller

till tidigare studier som jämförts i andra kontexter, för att se om resultaten påminner om

varandra. Ett annat sätt är att välja ett så kallat typiskt fall snarare än ett unikt fall (Bryman,

2018:99). Liberalerna visar många av de typiska dragen för liberala partier i Västeuropa

(Close & van Haute, 2019). De har varit med i det nationella parlamentet under väldigt lång

tid, är inte det största partiet till höger om mitten (åtminstone inte sedan enkammarriksdagens

införande 1970) men har ändå suttit i regeringen vid flera tillfällen (totalt 17 år under

efterkrigstiden). Ett unikt fall skulle exempelvis kunna vara franska La République En

Marche! som startades av president Emmanuel Macron 2016 och blev Nationalförsamlingens

överlägset största parti redan i debutvalet året därpå. En fallstudie av det partiet skulle

troligtvis inte säga så mycket om liberala partier överlag.

3 Tack till Niklas Bolin som givit tillgång till sitt bokkapitel via e-post.
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Internationella jämförelser hade kunnats göra med hjälp av data från Comparative Study of

Electoral Systems (CSES) där valundersökningar från ett större antal länder ingår. Det vore

dock behäftat med vissa bekymmer. Dels sträcker sig datan endast tillbaka till 1996, dels är

projektet uppdelat i olika moduler som pågår i femårsperioder och fokuserar på olika aspekter

av valdemokratin. Därför skulle det inte heller gå att systematiskt beräkna makro-kompetens,

vilket är en helt avgörande del i min studie.

För att återkoppla till resonemanget till analysnivå: svårigheterna existerar förstås även på

partinivån. Främst med anledning av att antalet val som inkluderas i analysen “endast” är

tolv. Här är det dock värt att komma ihåg att valen sträcker sig över ganska lång tid och att

datamängden är ganska omfattande. Inom arbetets ramar bedöms det också vara en rimlig

avvägning. Dessutom är bidraget till litteraturen tämligen nyskapande då ett faktiskt

kompetensmått används för att studera partiers väljarstöd över tid. Därmed skiljer sig min

studie åt från flera tidigare som använder antingen mer eller mindre godtyckliga tecken för

“valence” (för genomgång, se Green & Jennings 2017:26) eller matematiska simuleringar

baserade på hypotetiska resonemang (Zur, 2021). Genom att undersöka huruvida det finns en

koppling mellan hur kompetent ett parti uppfattas vara hos väljare och hur många röster de

erhåller, blir min studie förhoppningsvis mer lättförståelig och replikerbar. Kanske ännu

viktigare är faktumet att mina variabler är betydligt mer intuitivt operationaliserade.

3.2 Data

Datan utgörs av valundersökningarna som gjorts i Sverige från 1979 års val till och med valet

20184 (Holmberg 1986a, 1986b, 2002; Holmberg & Giljam 1991a, 1991b, 1995, 1997;

Holmberg & Ekengren Oscarsson 2006, 2012, 2017; Ekengren Oscarsson m.fl. 2021).

Undersökningen genomförs av statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet i

samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB). Designen för valundersökningarna har varit

densamma under hela tidsperioden, vilket underlättar jämförelser betänkligt. Det slump-

mässiga urvalet görs av SCB och är representativt för röstberättigade personer som är

folkbokförda i Sverige samt är mellan 18 och 80 år. Bortfallet har ökat över tid och i valet

2014 var det uppe på 44 procent5. Då innehöll urvalet 3971 respondenter, varav 2230 medgav

5 Detta kan jämföras med 20,4 % valet 1994, 18,6 % valet 1998 och 30,7 % valet 2002 (Holmberg & Ekengren
Oscarsson, 2006).

4 Det dröjer några år innan data publiceras, varför valundersökningen 2018 ej är tillgänglig ännu.
Valforskningsprogrammet har dock släppt rapporter med statistik från 2018 som är viktiga för min undersökning
och de uppgifterna används således (se 3.3.). Jag vill även tacka Svensk Nationell Datatjänst (SND) som varit
behjälpliga med att ge tillgång till datan. Ansvaret för tolkningar och analyser är naturligtvis endast mitt eget.
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deltagande i besöksintervju. Som kompensation för det ökade bortfallet används även

förkortade frågeformulär till vissa respondenter. Värt att poängtera är också att hälften av

respondenterna i varje undersökning deltog i den föregående medan den andra hälften är

tilltänkt att ingå i den nästkommande, vilket innebär att det finns ett påtagligt överlapp.

Valet av data beror främst på att valundersökningarna innehåller de frågor som möjliggör

beräkning av makro-kompetens: väljarnas uppfattning av partiernas politik inom olika

sakfrågor (se 3.3). Ett bekymmer är intervallen mellan mätpunkterna, vilka är tre eller fyra år.

Med dessa mellanrum blir det av förklarliga skäl svårt att fånga upp kortsiktiga opinions-

förändringar. Ett alternativ är att använda den nationella årliga SOM-undersökningen, men

där ställs emellertid inte frågor om olika sakfrågor varje år. Valundersökningarna blir därför

den bästa tillgängliga datan. Dessutom är det vid val som väljarnas åsikter betyder mest.

Detta märks inte minst i partisekreterarnas ständiga påminnelse vid diverse opinions-

mätningar om att det endast är på valdagen som väljarstödet räknas (se t.ex. HD, 2013, 17

mars; Aftonbladet, 2013, 4 december; Demervall, 2019).

När det gäller att placera politiska partier längs olika dimensioner finns det tre huvudsakliga

tillvägagångssätt: enkätundersökningar, expertbedömningar samt valmanifest. Eftersom

denna uppsats fokuserar på makro-kompetens som baseras på väljarnas bedömningar, blir det

naturligt att använda sig av valundersökningarna även för att mäta vänster-högerpositionering

för partierna. Främst eftersom de återfinns i samma datamängd, men även eftersom det finns

vissa brister med de andra metoderna. Expertbedömningar - som Chapel Hill Expert Survey

(CHES) - kan vara problematiska då väljare inte alltid uppfattar ett partis position likadant

som experter gör. Därtill tar det ungefär en mandatperiod innan väljarna faktiskt märker av

partiernas policyskiften, vilket kan förvränga resultaten (Adams & Somer-Topcu, 2009).

Comparative Manifestos Project (CMP) är kanske det mest utvecklade projektet baserat

partiernas valmanifest. Även här finns emellertid samma problematik som för

expertbedömningar. Dessutom vore det troligtvis väl optimistiskt att anta att majoriteten av

den svenska väljarkåren detaljstuderar valmanifesten innan de bestämmer sig för vilket parti

de ska rösta på.

3.3 Operationaliseringar av variabler

I samtliga valundersökningar sedan 1979 har frågor ställts till intervjupersonen där denne fått

ange vad hen tycker om partiernas politik inom vissa politiska sakfrågor. Frågeformuleringen
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lyder: ”Jag skulle vilja ställa några frågor om vad du tycker om partiernas politik i olika

sakfrågor. På det här svarskortet har vi ställt samman några frågeområden som har varit

aktuella i svensk politik under senare år. Jag börjar med sysselsättningsfrågorna. Är det något

eller några partier som enligt din mening har en bra politik i (FRÅGEOMRÅDE)? Är det

något eller några partier som enligt din mening har en dålig politik i (FRÅGEOMRÅDE)?”.

Antalet frågor har varierat över tid, från sex sakfrågor i valet 1982 till som mest 23 stycken i

valet 2002. Vissa frågor har endast inkluderats ett fåtal gånger (t.ex. löntagarfonderna under

1979-85 och EMU 1998-2002) medan andra varit med hela tiden (t.ex. sysselsättning).

Den oberoende variabeln i studien är Liberalernas makro-kompetens som beräknas enligt

Green och Jennings metod (2017). Den mäts genom att beräkna ett medelvärde på

balansmåttet för Liberalerna i de olika sakfrågorna vid ett och samma val. Att använda ett

balansmått istället för att enbart fokusera på andelen väljare som givit ett positivt omdöme

ger troligtvis en mer rättvis bild och har även använts i tidigare studier (Christensen m.fl.,

2015). Datan är hämtad från en sammanställning från Valforskningsprogrammet (Pederby,

2020). Om fem procent av respondenterna anser att partiet har en dålig miljöpolitik och

femton procent anser att de har en bra miljöpolitik, blir balansmåttet tio procent för den

sakfrågan. Denna beräkning upprepas sedan för varje sakfråga i respektive valundersökning.

Den totala summan divideras sedan med antalet sakfrågor för att få fram ett genomsnitt, det

vill säga makro-kompetens6. Om hypotes 1 stämmer bör det finnas en positiv korrelation: ju

högre makro-kompetens, desto högre valresultat.

Som nämnt ovan finns det en viss variation i vilka sakfrågor som ingår i

valundersökningarna. Detta behöver inte nödvändigtvis vara ett stort problem, då studier

visar att väljare tenderar att bedöma ett parti mer positivt eller negativt över flera olika

sakfrågor vid samma tidpunkt (Green & Jennings, 2017). Även antalet frågor varierar något,

vilket gör att enskilda sakfrågor får större vikt när färre frågor inkluderas. För att mildra

denna möjliga problematik görs tre olika mått för att beräkna makro-kompetens. Mått 1 är

helt enkelt ett genomsnitt av balansmått i samtliga sakfrågor i respektive valundersökning,

som beskrivet ovan. I mått 2 exkluderas sakfrågor som endast varit med vid ett tillfälle7.

7 Dessa elva (11) är: statens inflytande över det privata näringslivet (1979), fred och internationell avrustning
(1982), rättssäkerhet (1988), moral och etik (2002), bistånd till utvecklingsländer (d:o), USA:s krig mot
terrorism (d:o), Israel-Palestinakonflikten (d:o), NATO (d:o), integration (2006), Sveriges militära närvaro i
Afghanistan (2010), pensioner (d:o).

6 Det bör påpekas att enkätsvaren ej är viktade. Jag har dock gjort stickprov som visat att representativiteten för
valundersökningarna överlag är god och viktade siffror gör således ingen större skillnad.
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Dessa är i regel mer specifika frågor där många väljare inte har någon åsikt kring partiernas

politik, vilket kan ge något skeva resultat. Problematiken gäller främst vid valet 2002, då fem

sådana frågor ingår. I mått 3 ingår endast sakfrågor som varit med i minst nio av tolv

tillfällen8, detta för att ge något mer stabila resultat. Samtidigt är det värt att ha i åtanke att

sakfrågan som länge varit viktigast för Liberalerna - utbildning och skola - ej finns med i

detta mått. Dessutom ingår här flera viktiga sakfrågor som också ställts under relativt lång tid.

Att utesluta dessa ur ekvationen ger förmodligen inte den mest rättvisande helhetsbilden,

varför mått 2 trots allt är att föredra.

Övergången mellan teoretisk definition och operationalisering är sällan problemfri och

detsamma gäller måtten för makro-kompetens. Som tidigare nämnt har många olika metoder

använts för att försöka bedöma hur ett partis “valence” är. Fördelen med makro-kompetens är

att det faktiskt går att mäta med hjälp av systematisk datainsamling. Därför är det att föredra

framför det hopplösa projektet att försöka mäta vilket partis kandidater “[...] who are not

corrupt, have more charisma, greater intelligence, superior character, or better handshaking

skills” (Hollard & Rossignol, 2008:442). Jag har utgått ifrån resonemangsvaliditet genom att

välja en operationalisering från tidigare studier (Esaiasson m.fl., 2017:59ff; Green &

Jennings, 2017). Som Green och Jennings påpekar (2017:25-26) är emellertid

begreppsvaliditeten för makro-kompetens inte helt oomstridd. I grunden är det subjektivt vad

som klassas som “bra” respektive “dålig” politik. Måttet baseras på väljarnas uppfattningar

av partiernas politik i olika sakfrågor, och i denna bedömning ingår flera parametrar. Det kan

till exempel vara förtroende för partiledare eller talespersoner för specifika frågeområden,

tidigare prestationer i regeringsställning, utspel eller så kallat “valfläsk” med mera. Vidare är

det i viss mån en blandning mellan den faktiskt föreslagna policyn och förhoppningarna om

att partiet kan utföra den (ibid.). Sammantaget bedömer jag emellertid att det är det bästa

tillgängliga måttet för “valence” i nuläget och anser det vara fruktbart att fortsätta på den

inslagna vägen även framöver. Vad gäller studiens reliabilitet har jag kontrollräknat de olika

måtten för att säkerställa att allting står rätt till. Därför bör även resultatvaliditeten vara god

(Esaiasson m.fl., 2017:59ff).

8 Dessa åtta (8) är: sysselsättning, svensk ekonomi, skatter, utrikes- och säkerhetspolitik, miljö, social trygghet,
barnomsorg, energipolitik & kärnkraft.
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Den beroende variabeln är valresultatet för Liberalerna. Den officiella statistiken hämtas från

SCB (u.å.). En alternativ operationalisering är att istället utgå från respondenternas röstavsikt

i valundersökningarna, där denna fråga ställs: “Vilket parti tänker du rösta på i riksdags-

valet?”. Denna fråga besvaras emellertid oftast inte av särskilt många respondenter. 2014 var

siffran till exempel endast 630 svar, varav 30 angav att de skulle rösta på L. Det officiella

valresultat används därför för att ge en mer robust statistik.

För att kunna urskilja betydelsen för Liberalernas makro-kompetens används även en

kontrollvariabel som tar hänsyn till avståndet mellan partiet och väljarna längs vänster-höger-

dimensionen. Variabeln baseras på två frågor från valundersökningarna. Den första frågan

formuleras på följande vis: “Man brukar ju ibland tänka sig att partierna kan ordnas från

vänster till höger efter politisk ställning. På det här kortet finns en slags skala. Jag skulle vilja

att du placerade de politiska partierna på skalan. Vi börjar med Folkpartiet. Var någonstans på

skalan skulle du vilja placera Folkpartiet?”. Svarsalternativen går från 0 (långt till vänster) till

10 (långt till höger). Genomsnittet av respondenternas uppfattningar används sedan för att

placera partiet på skalan. Den andra frågan lyder: “Var någonstans på skalan skulle du vilja

placera Dig själv?”. Även här räknas ett genomsnitt ut baserat på respondenternas svar.

Avståndet blir således skillnaderna mellan placeringen för Liberalerna respektive väljarna.

Denna variabel inkluderas främst för att testa Downs (1957) tes om att ideologisk närhet till

medianväljaren är av vikt för partiers framgång. Om Downs har rätt bör det finnas en negativ

korrelation mellan avstånd och valresultat: ju mindre avstånd, desto bättre valresultat. Min

hypotes är som tidigare nämnt att makro-kompetens har en större betydelse för valresultat för

liberala partier än just närhet på den ideologiska dimensionen (jfr. Zur, 2021).

En tänkbar invändning är att fler kontrollvariabler borde inkluderas. I detta avseende stödjer

jag mig på Zurs (2021) antagande att allt ett parti har att erbjuda väljarna är

policypositionering (Downs, 1957) samt “valence” (Stokes, 1963) (se även 2.1). För den

förstnämnda faktorn används avstånd mellan Liberalerna och den genomsnittlige väljaren och

för den andra faktorn används makro-kompetens. Det täcker naturligtvis inte in alla “valence

issues”, men det är mycket praktiskt just eftersom det är mätbart.
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Det går att argumentera för att hänsyn bör tas även till någon form av sociokulturell

dimension som komplement till den socioekonomiska vänster-högerskalan. Ett exempel är

den så kallade GAL-TAN-skalan där gröna, alternativa och libertära värderingar ställs mot

traditionella, auktoritära och nationalistiska diton (Hooghe m.fl., 2002). Denna exkluderas

emellertid främst på grund av två skäl. För det första innehåller valundersökningarna inte

någon fråga för att kunna mäta detta. Det enda som påminner om detta är 1994 års

valundersökning, där respondenterna får placera partierna längs dimensioner om miljöpolitik,

flyktingar, EU respektive jämställdhet. Därför går jämförelser över tid inte att göra. En

möjlighet hade varit att använda datan från CHES från 1999 och framåt, men den täcker

endast halva tidsperioden och utgörs också av expertbedömningar vilket försvårar jämförelser

med väljarnas uppfattning. För det andra är GAL-TAN-skalan inte särskilt betydelsefull i en

svensk kontext, enligt professor emeritus i statsvetenskap Sören Holmberg (Kvartal, 2021, 19

februari). Han menar att kopplingarna mellan de olika kategorierna i skalan är väldigt vaga

och att de dessutom korrelerar i hög utsträckning med just vänster-högerskalan (ibid.).

3.4 Analysmetod9

Hypoteserna för undersökningen är som tidigare nämnt att makro-kompetens har en effekt på

valresultat samt att denna är större än motsvarande effekt för avståndet mellan Liberalerna

och väljarna på vänster-högerskalan. För att kunna testa dessa hypoteser och se om det finns

något samband är rimligtvis en statistisk analys lämplig (Esaiasson m.fl., 2017:391ff). Det ter

sig även ganska naturligt eftersom såväl makro-kompetens som valresultat mäts i siffror. Mer

specifikt utför jag en linjär regressionsanalys i statistikprogrammet SPSS. Först görs en

bivariat regressionsanalys för att se om hypotes 1 får stöd av datan. Därefter genomförs en

multivariat regressionsanalys med en kontrollvariabel för att kunna testa hypotes 2 och även

isolera effekterna från de olika variablerna (ibid.).

4. Resultat
Det har nu blivit dags att testa hypoteserna genom den metod som beskrivs i 3.4 ovan. I

denna sektion redovisas först statistik för variablerna som ingår, innan resultaten av

regressionsanalyserna presenteras i form av tabeller och diagram. Slutligen görs även en

ytterligare analys där en “outlier” exkluderas för att se om det påverkar resultatet.

9 Tack till Anders Sundell (2009) och min handledare Ann-Kristin Kölln för hjälpen med SPSS.
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4.1 Univariat statistik

Innan vi kommer in på själva beräkningarna är det lämpligt att redovisa den deskriptiva

statistiken för de olika variablerna som inkluderas i analysen. I tabell 1 och figur 1 redovisas

Liberalernas makro-kompetens under tidsperioden 1979-2018. Det finns tre olika mått för

makro-kompetens, vilka beskrivs i 3.3 ovan. I tabell 1 redovisas minsta värde, största värde,

medelvärde samt standardavvikelse för de olika måtten. I figur 1 visas måttens förändring

över tid för att ge en mer grafisk överblick.

Tabell 1. Univariat statistik över makro-kompetens för Liberalerna, 1979-2018.

Antal
observationer

Minsta värde Största värde Medelvärde Standard-
avvikelse

Mått 1 12 1,8 12 7,69 3,23

Mått 2 12 -0,6 12,8 7,7 3,84

Mått 3 12 -3 12,6 6,88 4,18
Källa: Egna beräkningar utifrån Pederby (2020). Kommentar: För beräkningar av måtten, se 3.3.

Figur 1. Linjediagram över makro-kompetens för Liberalerna, 1979-2018.

Källa: Egna beräkningar utifrån Pederby (2020). Kommentar: För beräkningar av måtten, se 3.3.
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Som tabell 1 och figur 1 visar är måttens nivåer relativt lika varandra. Värt att poängtera är att

mått 1 och 2 vid vissa tillfällen är identiska, eftersom det vid flera valundersökningar inte

ställs någon fråga som endast inkluderats i just det valet. Valet där dessa skiljer sig mest är

2002, då mått 1 baseras på fem frågor mer. Makro-kompetensen för Liberalerna var då 8.9 %

enligt mått 1 och 10.1 % enligt mått 2, vilket ger en differens på 1.2 enheter. Det minsta

värdet för alla måtten kommer från valet 1982. Det högsta värdet för mått 1 och 3 kommer

från valet 1991 medan motsvarande tidpunkt för mått 2 är 2010. Mått 3 har även något lägre

medelvärde. Det är väntat eftersom sakfrågan utbildning och skola - där Liberalerna

traditionellt sett åtnjuter högt förtroende hos väljarna - ej inkluderas där. Överlag har det varit

kraftiga förändringar från ett val till nästa vid flera tillfällen, både uppåt och nedåt.

I tabell 2 redovisas den deskriptiva statistiken för hur väljarna placerat sig själva respektive

Liberalerna på vänster-högerskalan (där 0 = långt till vänster och 10 = långt till höger) i

valundersökningarna 1979-2018. Siffrorna är medeltal (se 3.3). Därutöver används även ett

mått för att bedöma avståndet mellan Liberalerna och den genomsnittlige väljaren (se 3.3).

Statistik som ingår är minsta värde, största värde, medelvärde samt standardavvikelse.

Tabell 2. Univariat statistik över vänster-högerplacering för Liberalerna och väljarna

samt avståndet mellan dessa, 1979-2018.

Antal
observationer

Minsta värde Största värde Medelvärde Standard-
avvikelse

Liberalerna 12 5,78 6,7 6,39 0,3

Väljarna 12 4,87 5,46 5,1 0,17

Avstånd 12 0,85 1,69 1,29 0,26
Källa: Holmberg 1986a, 1986b, 2002; Holmberg & Giljam 1991a, 1991b, 1995, 1997; Holmberg &

Ekengren Oscarsson 2006, 2012, 2017; Ekengren Oscarsson & Svensson 2020; Ekengren Oscarsson

m.fl. 2021.10 Kommentar: För beräkningar, se 3.3.

Som vi kan se i tabell 2 har Liberalerna legat på en ganska stabil nivå över tid när det gäller

hur väljarna uppfattar deras placering längs vänster-högerskalan. Närmast mitten av skalan

ansågs de befinna sig valet 1994 och längst ifrån valet 1988. Väljarna befann sig längst till

vänster relativt sett år 1979 och längst till höger relativt sett 1991. Avståndet mellan

10 Eftersom valundersökningen 2018 ännu ej är tillgänglig saknas väljarnas placering för det valet, varför jag där
angett genomsnittet för tidigare val (5,1).
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Liberalerna och väljarna var som minst 1994 och som störst 1988. Överlag befinner sig

Liberalerna alltså ganska nära genomsnittsväljaren, med ett genomsnittligt avstånd på 1.29

enheter på den elvagradiga skalan (6.39 för L och 5.1 för väljarna).

I figur 2 visas samma variabler i form av att linjediagram, för att ge perspektiv på hur dessa

har förändrats över tid.

Figur 2. Linjediagram över vänster-högerplacering för Liberalerna och väljarna samt

avståndet mellan dessa, 1979-2018.

Källa: Se tabell 2. Kommentar: För beräkningar, se 3.3.

Som figur 2 visar har avståndet mellan Liberalerna och väljarna längs vänster-höger-

dimensionen aldrig överstigit två enheter på den elvagradiga skalan. Väljarna verkar ha en

ganska stabil uppfattning av var Liberalerna befinner sig längs skalan, oftast strax över 6.

Samtidigt verkar väljarna enligt sig själva befinna sig nära mittpunkten på skalan. Noterbart

är också att medianväljaren i flertalet valundersökningar återfinns exakt i mitten.

I tabell 3 visas statistiken för Liberalernas valresultat 1979-2018 uttryckt i procent av

rösterna. Här ingår minsta värde, största värde, medelvärde samt standardavvikelse.
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Tabell 3. Univariat statistik över valresultat för Liberalerna, 1979-2018 (procent).

Antal
observationer

Minsta värde Största värde Medelvärde Standard-
avvikelse

12 4,7 14,2 8,6 3,29
Källa: SCB (u.å.).

Som tabell 3 visar har Liberalerna haft stora upp- och nedgångar i valen under de senaste fyra

decennierna. Som sämst gick det 1998 och som bäst gick det 1985. Medelvärdet på 8.6 % av

rösterna ligger något under genomsnittet för liberala partier i Västeuropa i dag (se bilaga).

4.2 Bivariat regressionsanalys

Efter ovanstående redovisning av variablerna ska jag nu testa hypotes 1. Det görs genom att

undersöka huruvida det finns ett samband mellan makro-kompetens och valresultat för

Liberalerna 1979-2018. Om hypotesen stämmer ska det finnas en positiv korrelation mellan

variablerna: ju högre makro-kompetens, desto högre valresultat. Det är det förväntade

resultatet, även om antalet fall gör förutsättningarna svåra.

I tabell 4 visas resultaten av en bivariat regressionsanalys med makro-kompetens (mått 2)

som oberoende variabel och valresultat för Liberalerna som beroende variabel. I modellen

ingår en ostandardiserad regressionskoefficient, standardfel, p-värdet (som anger den

statistiska signifikansen) samt R2-värdet (som anger andelen förklarad varians).

Tabell 4. Bivariat regressionsanalys med makro-kompetens (mått 2) som oberoende

variabel och valresultat för Liberalerna som beroende variabel, 1979-2018.

Ostandardiserad
regressions-
koefficient

Standardfel P-värde

Makro-kompetens 0,380 0,243 0,150

Andel förklarad varians (R2): 0,19611

Antal observationer: 12
Källa: Egna beräkningar utifrån Pederby (2020), SCB (u.å.).

Kommentar: För beräkningar av makro-kompetens, se 3.3.

11 Motsvarande siffror är 0.182 för mått 1 och 0.150 för mått 3.
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I figur 3 visas ett spridningsdiagram med makro-kompetens (mått 2) på Y-axeln och

valresultatet för Liberalerna på X-axeln.

Figur 3. Spridningsdiagram över makro-kompetens (mått 2) och valresultat för

Liberalerna, 1979-2018.

Källa: Egna beräkningar utifrån Pederby (2020), SCB (u.å.)

Kommentar: För beräkningar av makro-kompetens, se 3.3.

R2-värdet i tabell 4 och figur 3 visar att makro-kompetens förklarar ungefär en femtedel av

variansen i Liberalernas valresultat. Regressionskoefficienten visar att en ökning av makro-

kompetens med en procentenhet bidrar till ett ökat valresultat med 0.38 procentenheter. En

svag effekt kvarstår även när hänsyn tas till standardfelet. Eftersom p-värdet i tabell 4 är

0.150 är resultatet emellertid inte statistiskt signifikant. Rent konkret innebär det slumpen kan

ligga bakom 15 % av gångerna koefficienten är över noll (Esaiasson m.fl. 2017:391ff).

Därmed går det inte att bekräfta hypotes 1, det vill säga att högre makro-kompetens leder till

högre valresultat för Liberalerna. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att p-värdet inte är

lika betydelsefullt när samtliga tänkbara observationer inkluderas i beräkningarna, då det inte

finns någon större population att generalisera resultaten till.
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Det går dock - naturligtvis med försiktighet - att hitta några intressanta aspekter i datan. Vid

en första anblick framstår valet 1988 som avvikande eftersom makro-kompetensen sjönk

betydligt mer än valresultatet jämfört med tre år tidigare. En starkt bidragande orsak till detta

är partiets minskade förtroende i skattepolitiken, från ett balansmått på +10 till -1. Denna

drastiska minskning beror delvis på Liberalernas förslag om minskade marginalskatter som

kritiserades hårt av Socialdemokraterna (Johnson, 2019, 13 november). Skattefrågorna

uppgavs även vara viktiga av var femte väljare i valet 1988 (Valforskningsprogrammet,

2020). I övrigt sjönk förtroendet för Liberalerna inte nämnvärt, förutom i frågan om social

trygghet. En annan, mer teknisk förklaring, är också värd att nämna. Vid valet 1988 var

nämligen frågan om löntagarfonder utbytt mot energi och kärnkraft. I den förstnämnda

sakfrågan hade Liberalerna ett balansmått på +14 år 1985, och i den sistnämnda endast +1 år

1988 (dessa förändringar var också de enda som gjordes mellan valen). Det kan få “raset” att

framstå som mer allvarligt än vad det egentligen är.

Valen 1991 uppvisar två intressanta drag för det svenska partisystemet: blockpolitiken och

vikten av den ekonomiska politiken. Inför valet hade den inflytelserika socialdemokratiska

finansministern Kjell-Olof Feldt utkommit med sin bok Alla dessa dagar. Den innehöll

svidande kritik mot politiken som förts av det egna partiet i regeringsställning under

1980-talet. Dåvarande statsminister Ingvar Carlsson tänkte: “Där försvann valsegern”

(Carlsson, 2014:69) - vilket han fick rätt i. Det märks även i makro-kompetensen för de tre

stora frågorna sysselsättning, svensk ekonomi och skatter. Socialdemokraterna gick från

+30.7 vid valet 1988 till +7.3 vid valet 1991. Detta tjänade de bägge oppositionspartierna

Liberalerna och Moderaterna på. Motsvarande siffror för dessa är: från +1.7 till +13 (L) samt

från -3 till +13.7 (M). Tre år senare hade det återigen vänt med +21.7 för S, +4 för L och -0.7

för M. Värt att poängtera är också att Kristdemokraterna och Ny Demokrati kom in i

riksdagen, vilket också förklarar att valresultatet inte blev så högt för Liberalerna som makro-

kompetensen gav potential för. Rösterna splittrades helt enkelt mellan flera partier.

Mönstret går att känna igen vid valet 2010, då Liberalernas valresultat ej levde upp till deras

höga makro-kompetens. Även denna gång ökade partiets makro-kompetens gällande de tre

stora, ekonomiska sakfrågorna betänkligt: från +9.3 till +20.7. Motsvarande siffror visas

emellertid även för de tre andra partierna i den borgerliga alliansregeringen: från +9.7 till +20

för C, från +6.3 till +19.3 för KD samt från +16.3 till +32.7 för M. Dessutom var Alliansen

önskeregeringen för fyra av tio svenska väljare, vilket är rekord (Falk & Ekengren Oscarsson,
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2018). Det tyder rimligtvis på att väljarna ansåg att regeringen hanterat finanskrisen 2008-09

väl. Vidare tillkom ett riksdagsparti även detta val - Sverigedemokraterna. Dessutom tenderar

mindre partier som ingår i koalitionsregeringar att förlora väljarstöd, vilket även skedde i

detta fall (Klüver & Spoon, 2020). Sammantaget är det med andra ord inte särskilt märkligt

att Liberalerna inte uppnådde sin fulla potential i valet 2010.

En annan intressant iakttagelse är att förtroendet i en viktig sakfråga även verkar samvariera

med förtroendet i flera andra sakfrågor, vilket är i linje med Green och Jennings tes (2017).

Som exempel kan nämnas valet 2002, då Liberalerna tripplade sitt väljarstöd från valet

dessförinnan. Deras förslag om språkkrav för svenskt medborgarskap brukar ofta tillskrivas

en stor del av valframgången (se t.ex. SVT, 2006, 26 juni). Förtroendet för partiet i flykting-

och invandringsfrågor ökade mycket riktigt från ett balansmått på +1 år 1998 till +17 år 2002.

Ökningar skedde även i andra sakfrågor: sysselsättning (2 till 9), svensk ekonomi (2 till 10),

skatter (3 till 10), EU-frågor (-1 till 9), EMU (-2 till 6), lag & ordning (5 till 12), energi &

kärnkraft (1 till 6), skola & utbildning (12 till 23) samt barnomsorg (3 till 12).

En liknande situation, fast åt det negativa hållet, inträffade inför valet 2014. Den stora

PISA-undersökningen som mäter niondeklassares förmåga i matematik, naturvetenskap och

läsförståelse i OECD-länder visade katastrofala resultat i Sverige i december 2013 (Sjöström,

2013, 4 december). Detta ledde till att skola och utbildning blev den absolut viktigaste frågan

för väljarna (Valforskningsprogrammet, 2020). Förtroendet för Liberalerna - vars partiledare

Jan Björklund var utbildningsminister - rasade i deras profilfråga från +28 till +5 i

balansmått. Liknande tapp skedde samtidigt i: EU-frågor (17 till 6), flykting & invandring

(15 till 10), energi & kärnkraft (11 till 5), glesbygd (0 till -8) samt äldreomsorg (1 till -7).

4.3 Multivariat regressionsanalys

Hypotes 2 säger att makro-kompetens har en större betydelse på valresultat för Liberalerna

jämfört med avståndet mellan partiet och väljarna på vänster-högerskalan. För att kunna testa

detta görs nu en multivariat regressionsanalys, där avståndet läggs in som en kontrollvariabel.

Dels för att se om effekten för makro-kompetens förändras något, dels för att se vilken effekt

avståndet har för valresultatet. I tabell 5 redovisas återigen en ostandardiserad regressions-

koefficient, standardfel, p-värdet samt R2-värdet.
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Tabell 5. Regressionsanalys av makro-kompetens effekt på valresultat för Liberalerna

under kontroll för avstånd mellan L och väljarna på vänster-högerskalan, 1979-2018.

Ostandardiserad
regressions-
koefficient

Standardfel P-värde

Makro-kompetens
(mått 2)

0,372 0,250 0,170

Kontrollvariabel:
avstånd

2,607 3,689 0,498

Andel förklarad varians (R2): 0,23812

Antal observationer: 12
Källa: Egna beräkningar utifrån Pederby (2020), SCB (u.å.), samt källor från tabell 2.

Kommentar: För beräkningar av variabler, se 3.3.

Som tabell 5 visar är siffrorna i princip desamma som i den bivariata regressionsanalysen (se

4.2). Avståndet mellan L och väljarna på vänster-högerskalan verkar samtidigt inte ha någon

effekt alls. P-värdet visar att det är precis lika troligt att det är en slump som ligger bakom

koefficienten. Dessutom är den inte ens negativ, vilket Downs logik skulle innebära. Med

andra ord finns det inte heller här några statistiskt signifikanta samband. Andelen förklarad

varians ökar endast med 4.2 procentenheter, från 19.6 till 23.8. Effekten för avståndet är

således endast en femtedel av motsvarande siffra för makro-kompetensen för Liberalerna.

Därmed kan hypotes 2 bekräftas.

4.4 Resultat utan outliern 1988

Som tidigare nämnt var resultaten för valet 1988 något svårtolkade och det avvek även från

mönstret i spridningsdiagrammet (figur 3). Förvisso avviker även valet 1982 från

regressionslinjen, men det är inte ologiskt att den sämsta makro-kompetensen hör samman

med det nästa sämsta valresultatet. Det är intressant att se huruvida effekten av makro-

kompetens på valresultat förändras något om “outliern” 1988 exkluderas från beräkningarna.

Samtidigt är det värt att poängtera att antalet val är relativt lågt, nu endast elva stycken.

Därför är det troligtvis säkrast att ta följande resultat med en nypa salt. I tabell 6 redovisas

samma statistik som vid tidigare regressionsanalyser.

12 Motsvarande siffror är 0,248 för mått 1 och 0,178 för mått 3.
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Tabell 6. Bivariat regressionsanalys med makro-kompetens (mått 2) som oberoende

variabel och valresultat för Liberalerna som beroende variabel, 1979-2018. [Utan

“outliern” 1988].

Ostandardiserad
regressions-
koefficient

Standardfel P-värde

Makro-kompetens 0,483 0,225 0,061*

Andel förklarad varians (R2): 0,33813

Antal observationer: 11
*p<0.1
Källa: Egna beräkningar utifrån Pederby (2020), SCB (u.å.).

Kommentar: För beräkningar av makro-kompetens, se 3.3.

Som synes i tabell 6 är resultatet nu statistiskt signifikant på nittioprocentsnivån och nästan

också nittiofemprocentsnivån. Sambandet kvarstår även vid kontroll för avstånd mellan

Liberalerna och väljarna på vänster-högerskalan (p = 0.078) medan koefficienten och

standardfelet blir i princip oförändrade (0.490 respektive 0.243). Med andra ord förväntas en

ökning med en procentenhet i makro-kompetens leda till en halv procentenhets ökning i

valresultat. Andelen förklarad varians har nu dessutom ökat från en femtedel till en tredjedel

av valresultatet (0.340 vid kontroll för avstånd). Det får anses vara en remarkabel skillnad.

Samtidigt är det värt att ha i åtanke att antalet fall är relativt lågt, varför man inte ska dra

alltför stora slutsater. Huruvida hypotes 1 kan bekräftas blir i ljuset av dessa resultat mer

oklart än tidigare. Det finns ett statistiskt signifikant samband, men det är fortsatt relativt

svagt. Hur som helst kan samtliga ovanstående resultat leda till givande implikationer för

forskningsfältet i stort, vilket också är temat för den avslutande sektionen.

5. Slutsatser & diskussion
Denna uppsats har behandlat en paradox inom statsvetenskapen: varför erhåller inte liberala

partier högre väljarstöd, trots deras strategiskt gynnsamma position nära medianväljaren?

Sammanfattningsvis pekar resultaten i riktningen att kompetens är en viktigare förklarings-

faktor till valresultat för liberala partier än deras placering på vänster-högerskalan. Detta är i

linje med resultaten som Zur (2021) får, men till skillnad från honom använder jag ett faktiskt

13 Motsvarande siffror är 0,360 för mått 1 och 0,238 för mått 3.
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mått för kompetens. Effekten är dock inte statistiskt signifikant förrän en outlier i form av

valet 1988 utesluts, vilket gör resultaten osäkra.

För liberala partier har studien likväl vissa intressanta tendenser. Det verkar nämligen som att

deras makro-kompetens till viss del skiftar i takt med de större partiernas diton. Detta

påminner om Margulies (2016) tes, att de påverkas av vänster-högerplaceringen för de större

partierna. Värt att poängtera är dock att det svenska systemet präglats starkt av blockpolitiken

som rådde under studiens undersökningstid och numera håller på att luckras upp. Svenska

Liberalerna har olikt tyska FDP inte skiftat över blockgränsen i sina koalitionssamarbeten

utan istället hållit sig till höger om mitten (fram till 2018). Därför är det naturligt att deras

makro-kompetens har större potential att öka när Socialdemokraternas går ner, men knappast

tvärtom. Gällande Moderaterna kan det emellertid vara tudelat: dels kan de “stjäla” väljare

inom blocket och därmed tjäna på kollegornas kräftgång; dels kan de gemensamt erhålla höjt

förtroende efter en framgångsrik mandatperiod. Men vad betyder resultaten mer konkret för

Liberalerna? Rent matematiskt kan de gå från tre till fyra procents väljarstöd och därmed

komma över riksdagsspärren, genom att öka sin makro-kompetens med 2-2,5 procentenheter.

Naturligtvis är det inte så enkelt i verkligheten, vilket även Zur (2021) påpekar. Dessutom

finns det förstås även andra betydelsefulla förklaringsfaktorer som exempelvis

partiledarpopularitet och partienighet, två aspekter av kompetens där Liberalerna för

närvarande befinner sig i en ytterst bekymmersam situation.

Vidare har flera spår fått strykas under arbetets gång. En tes som därför vore givande att

undersöka framöver är den som Green-Pedersen (2019) samt Green och Jennings (2017) och

flera andra lyfter fram, nämligen att det blir allt viktigare för partier och politiker att uppfattas

som kompetenta hos väljare. Inte minst gäller detta just sakfrågor, varifrån makro-kompetens

mäts. Kompetensbedömningar är inte enbart empiriskt utan även normativt väsentliga.

Demokratiteoretiskt är det svårt att motsätta sig idealet att väljarna företräds av politiker som

de uppfattar vara kompetenta nog att utföra vad de lovat. Trenderna är särskilt intressant att

forska vidare kring med tanke på den tilltagande väljarvolatiliteten (Ekengren Oscarsson,

2020). Då kan även fler variabler inkluderas i frågeställningarna. En sociokulturell dimension

kan till exempel öka i betydelse för partival framöver, vilket vore bekymmersamt för liberala

partier då de oftast inte befinner sig i mitten av denna skala till skillnad från

vänster-högerdimensionen (Margulies, 2016).
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Att generalisera resultaten har inte varit studiens syfte från start, varför det vore välkommet

med liknande studier som inkluderar fler länder och partier. Dessa möjligheter påverkas

främst av tillgång till jämförbar data över tid, vilket kan vara svårt att finna utanför

Westminster-systemen (Green & Jennings, 2017). Kanske går detta att realisera i framtiden

om CSES inkluderar variabler som möjliggör mätningar av makro-kompetens i flera länder

under längre tid. Dessutom påminner det svenska partisystemet mycket om andra diton i

Västeuropa gällande antal partier och representation från olika partifamiljer (Klüver &

Spoon, 2020). Den starka svenska traditionen inom valforskning och den rika datamängden

bidrar även till större trovärdighet för min studie. Därför är det inte helt otänkbart att liknande

resultat kan skönjas även i en större kontext. Förhoppningsvis går det även att finna ett

starkare samband mellan makro-kompetens och valresultat i framtida forskning. Kanske går

det så småningom att parafrasera Bill Clintons valstrateg James Carvilles slogan från

presidentvalet 1992: “It’s the competence, stupid!”
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Bilaga

Tabell 7. Senaste valresultat för liberala partier i Västeuropa.

Land (år): Parti(er): Totalt valresultat: (%)

Belgien (2019) O-VLD, MR 16,1

Danmark (2019) V, RV, LA 34,3

Finland (2019) RKP-SFP, LN 6,8

Frankrike (2017) REM 28,2

Grekland (2019) - 0

Irland (2020) - 0

Island (2017) - 0

Italien (2018) +EU 2,8

Luxemburg (2018) DP 16,4

Nederländerna (2021) VVD, D66 36,9

Norge (2017) V 4,4

Portugal (2019) PSD, IL 30,6

Schweiz (2019) FDP 15,1

Spanien (2019) - 0

Storbritannien (2019) LD 11,6

Sverige (2018) L 5,5

Tyskland (2017) FDP 10,7

Österrike (2019) NEOS 8,1

Genomsnitt: - 12,6

Kommentar: Länderna som ingår är de som Kirchner (1988) inkluderar. Urvalet av liberala partier

följer den etablerade indelningen i partifamiljer vilket innebär att agrara partier (som t.ex. C i Sverige)

ej är med (Döring & Manow, 2020). Samma källa används för valresultat, förutom i Nederländerna

där valet 2021 ännu inte ingår i databasen. Där används istället Wikipedias uppgifter, som i sin tur är

hämtade från den nationella valmyndigheten.
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