
   

Ett nytt parlamentariskt landskap har vuxit fram i Sveriges kommuner  
i takt med Sverigedemokraternas valframgångar. I dag förfogar inget  
av de båda traditionella politiska blocken över en egen majoritet  
i två tredje delar av landets kommunfullmäktigeförsamlingar. Antalet 
blocköver skridande styren – och framförallt minoritetsstyren – har  
därför ökat kraftigt. 

I den här rapporten beskriver och analyserar Johan Wänström vad den  
här utvecklingen har inneburit för styrningen och koalitionsbildandet  
i kommunerna. Med hjälp av intervjuer med 40 högre kommunala ledare 
samt statistik över sammansättningen av kommunala politiska styren  
får vi en inblick i de utmaningar men också möjligheter som har kommit  
med det nya parlamentariska landskapet. 
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Förord
Den här studien är ett resultat av ett samarbete mellan CKS och Sveriges kom-
muner och landsting (SKL). Det samarbetet har tidigare resulterat i två SKL-
rapporter: Minoritetsstyren i kommuner, regioner och landsting. Bättre beslut 
eller sämre demokrati? (2015b) samt Att bryta mönster – vägar mot blocköver-
skridande samarbeten (2016). 

Från CKS sida vill vi framföra ett stort tack till SKL för samarbetet i de här 
frågorna samt att vi har möjlighet att sprida och vidareutveckla resultat från 
rapporterna utgivna via SKL genom denna CKS-rapport. Genom arbetet med 
den här rapporten har det insamlade empiriska materialet analyserats vid-
are, dessutom har en bredare litteraturöversikt kunnat utföras och integreras 
i studien. Vi vill också framföra ett stort tack till alla de ledande kommunala 
politikerna och tjänstemännen som har deltagit i de två studier som ligger till 
grund för den här rapporten.

Genom denna skrift visar Johan Wänström hur det parlamentariska land-
skapet i kommunerna genomgått radikal omvandling under en kort period. 
Det innebär att politiken ställs inför nya förutsättning, utmaningar och möj-
ligheter. Diskussionen i rapporten behandlar frågor som i grunden berör hur 
det demokratiska systemet fungerar på den kommunala nivån och är ett ämne 
som förtjänar stor uppmärksamhet.

Brita Hermelin
Vetenskaplig ledare, Centrum för kommunstrategiska studier.
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Sammanfattning
Ett nytt parlamentariskt landskap växte successivt fram i Sveriges kommuner 
i samband med valen 2006, 2010 och 2014, vilket till största delen var en 
följd av Sverigedemokraternas intåg i fullmäktigeförsamlingarna. Innan va-
let 2006 hade de etablerade politiska partierna hanterat en ökad andel kom-
muner där inget av de traditionella blocken hade någon egen majoritet med 
att samarbeta med varandra eller i vissa fall med lokala uppstickarpartier. I 
samband med valet 2006 bryts dock den utvecklingen då man nu vägrade att 
beblanda sig med det nya nationella uppstickarpartiet (Sverigedemokraterna) 
samtidigt som man samarbetade mindre över blockgränserna. Som ett resul-
tat ökade andelen minoritetsstyren närmast lavinartat efter valen 2006 och 
2010. Det var först efter valet 2014 som politikerna i kommunerna på bred 
front började bilda blocköverskridande styren i respons till det nya parlamen-
tariska landskapet.  

Den här studien syftar till att identifiera de utmaningar och möjligheter 
som kommer med det nya parlamentariska landskapet främst i relation till 
politisk styrning och koalitionsbildande. Det empiriska materialet utgörs av 
intervjuer med 40 höga kommunala politiker och tjänstemän samt statistik 
på sammansättningen och överlevnaden av minoritets- och blocköverskri-
dande styren i Sveriges kommuner. 

I vissa framförallt mindre kommuner finns det en stark tradition av ett 
brett politiskt samarbete och i de fallen vittnar såväl politiker som tjänstemän 
om att det inte spelar någon större roll om kommunen formellt har ett mi-
noritets- eller majoritetsstyre. I kommuner där en mer konfliktorienterad 
politik har präglat den lokala politiken resulterade däremot det nya parla-
mentariska läget i politisk turbulens på en del håll.  Det finns emellertid ock-
så kommuner där man har lyckats identifiera nya styrande koalitioner som 
fungerat riktigt väl – där framväxten av ett nytt parlamentariskt landskap har 
genererat förändringar som upplevts som positiva av såväl ledande politiker 
som tjänstemän.   

Att tona ner politikens konfliktorienterade tävlingsfokus; att se till de reel-
la lokala sakpolitiska skillnaderna; ett modigt och starkt politiskt ledarskap 
där man vågar bryta gamla mönster samt att våga släppa fram ett kaos när det 
låser sig för att på så sätt skapa förutsättningar för bildandet av nya starkare 
samarbetskonstellationer har visat sig vara viktiga faktorer i anpassningen till 
det nya parlamentariska landskapet. Betydelsen av de förväntningar och kon-
ventioner som finns i de olika partiernas interna kulturer har också visat sig 
viktigt i arbetet med att identifiera nya samarbetskonstellationer, vilket bland 
annat har avspeglat sig i överlevnadsgraden för olika konstellationer av styren. 
Lägst överlevnadsgrad har de minoritetsstyren som innehåller två eller flera 
partier från samma block – högst överlevnadsgrad har de blocköverskridande 
majoritetsstyren där bara Socialdemokraterna och Moderaterna ingår. 
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1. Studiens bakgrund, syfte och  
empiriska material
Blockpolitik utgör ett sätt att förenkla den heterogena svenska parlamentaris-
ka kartan med många partier. Med hjälp av en indelning i politiska block kan 
såväl politikerna själva, medborgarna samt inte minst media utkristallisera två 
konkurrerande sidor som förväntas mäta sina krafter med varandra. Precis 
som i en i en idrottstävling kan man således med hjälp av blockpolitiken iden-
tifiera en vinnande sida i den match som i demokratisammanhang ytterst han-
dlar om att vinna allmänna val till de parlamentariska församlingarna, men 
som också yttrar sig i enskilda omröstningar i samma beslutsförsamlingar. 

Blockpolitiken efterfrågas och utmanas
I sin studie av den svenska partipolitiken konstaterar Magnus Hagevi (2015) 
att en stor del av den svenska väljarkåren tänker på och känner mer för block-
en än på partierna inom blocken och att den andelen ökade i samband med 
valet 2010. Vidare hävdar Hagevi att blockens storlek inte skiftar speciellt my-
cket över tid – att enskilda partiers upp-och-nergångar i valen till stora delar 
sker inom respektive block, varvid blockidentifikationen och därmed block-
politiken har en stabiliserande effekt på partisystemet och på demokratin som 
helhet. Med stöd i tidigare forskning (Aylott 2011; Debus & Müller 2013) kon-
staterar till exempel Hagevi att väljarnas blockidentifikation begränsar par-
tiernas handlingsutrymme när styrande koalitioner ska identifieras efter ett 
val – att framförallt stora delar av de borgerliga väljarna inte uppskattar att 
borgerliga partier regerar med partier från andra block.    

Hagevis (2015) empiriska material samlades in i samband med valet 2010. 
Det var på nationell nivå ett val som gick till historien som ett val utan någon 
klar vinnare trots att valet inkluderade de två tydligaste regeringsalterna-
tiven någonsin (Oscarsson & Holmberg 2011: 7). De fyra borgerliga parti-
erna lyckades dock i sina ambitioner att befästa blockpolitiken och hålla sig 
kvar i regeringsställning, om än endast utifrån en minoritetsposition. Social-
demokraterna, som inte var lika entusiastiska till en utpräglad blockpolitik, 
gjorde samtidigt sitt sämsta  valresultat sedan 1910-talet. 

I samband med valet 2014 fyra år senare blev det emellertid tydligt att 
förutsättningarna för blockpolitik hade försämrats avsevärt inte minst på 
kommunal nivå. Sverigedemokraternas intåg i många kommunala fullmäk-
tigeförsamlingar skapade nya förutsättningar för koalitionsbildandet. Efter-
som partiet inte placerades i något av de traditionella blocken och därmed 
ofta fick en potentiell vågmästarställning tenderade partiets intåg istället att 
bryta ner blockpolitiken i kommunerna. De parlamentariska förutsättningar-
na för traditionella blockbaserade majoritetsstyren existerade nu endast i en 
tredjedel av Sveriges 290 kommuner. Sverige hade fått ett nytt parlamenta-
riskt landskap – ett landskap som inte längre gick att beskriva bara i termer av 
två konkurrerande politiska block. 
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Den här utvecklingen har väckt intresse från Sveriges kommuner och land-
sting (SKL) som har tagit initiativ till två studier på det här området. Förfat-
taren till den här rapporten har genomfört de studierna för SKL. Det empiris-
ka materialet som arbetats fram genom ovan nämnda studier används även i 
den här rapporten och kompletteras här av en redovisning samt integrering av 
tidigare forskningslitteratur på det här området.   

En delvis ny forskningskontext
Det nya parlamentariska landskapet utgör en delvis ny forskningskontext. 
Samtidigt finns det en hel del tidigare forskning genomförd inom ramen för 
det tidigare parlamentariska landskapet som väcker viktiga frågor inom kon-
texten av det nya parlamentariska landskapet.  

Svagare och otydligare politisk styrning?
Det har till exempel under en längre tid förts en debatt om betydelsen av tydli-
gare makt- och ansvarsfördelningar i den kommunala politiken. Vissa forskare 
framhäver vikten av brett politiskt samförstånd för att på så sätt få en starka-
re kommunal politisk styrning (Brunsson 1996; Lantto 2005; Brorström & 
Siverbo 2008). Andra forskare framhäver den demokratiska betydelsen av  
tydliga konflikter kopplade till en tydlig makt- och ansvarsfördelning (Kumlin 
2003; Eriksson m.fl. 2007). Betydelsen av det senare har bland annat result-
erat i förslag på så kallad kommunal parlamentarism – att alla ledamöter i 
kommunstyrelsen företräder den styrande majoriteten i kommunfullmäktige 
(Bergman 1999; SOU 2012:30). I det sammanhanget kan man fråga sig om 
blockpolitikens försvagade ställning och då framförallt framväxten av mino-
ritetsstyren i det nya parlamentariska landskapet generar en försvagad och/
eller otydligare politisk styrning i kommunerna.

Centralisering av makt bort från fritidspolitikerna?
Det har också under längre tid förts en diskussion kring förutsättningarna för 
demokratisk politiskt engagemang i Sverige. Forskning pekar till exempel på att 
fritidspolitikers ställning i det svenska politiska beslutsfattandet har försvagats 
Istället har del- och heltidspolitikerna samt framförallt tjänstemännens makt 
ökat, bland annat genom att de har kunnat söka stöd hos varandra (Bäck 
2000; Hagevi 2000; Nilsson 2001; Montin 2004; Erlingsson & Wänström 
2015). Tidigare avgjordes mer av de politiska besluten på partiernas medlems-
möten utanför kommunhuset, men numera pekar således forskningen på att 
mer makt och därmed i realiteten större delar av besluten fattas i samspel 
mellan arvoderade toppolitiker och tjänstemän inom kommunhusens väggar. 
Här finns det anledning att anta att även de processerna påverkas av att före-
komsten av ett nytt parlamentariskt landskap. Försvagas partiernas och fram-
förallt de lokala fritidspolitikernas ställning i takt med att det blir allt vanligare 
att ingen traditionell konstellation (block) av partier förfogar över en egen ma-
joritet i de högsta beslutande församlingarna? 
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Andra grunder för koalitionsbyggande?
Formerandet av nya styrande politiska konstellationer kan utgöra en nyckel i 
arbetet med att hantera ett nytt parlamentariskt landskap där inget av de tra-
ditionella konstellationerna (blocken) längre förfogar över en egen majoritet. 
Tidig internationell forskningen utgår ofta ifrån att partierna främst eftersträ-
var den makt, prestige och de förmåner som är kopplade till en specifik formell 
politisk position (von Neuman & Morgenstern 1953). Hanna Bäck (2003) 
studerade formerande av kommunala politiska konstellationer och fann då 
att de svenska lokala partiorganisationerna många gånger fäster minst lika 
stor vikt vid vad de sakpolitiskt kan åstadkomma i koalition med andra par-
tier. Det väcker i sin tur frågan om hur koalitionsbyggandet fungerar i ett nytt 
parlamentariskt landskap? Eftersträvar man till exempel breda koalitioner för 
att undvika ett parlamentariskt kaos? Kommer de sakpolitiska frågorna mer i 
centrum för koalitionsbyggandet i det nya parlamentariska landskapet?    

Partikulturernas påverkan på koalitionsbyggandet
De politiska partiernas förmåga att samarbeta i allmänhet och i styrande kon-
stellationer i synnerhet kan i sin tur påverkas av förväntningarna på hur det 
politiska beslutsfattandet bör fungera. Vad man sakpolitiskt kan åstadkomma 
kan vara beroende av hur väl de olika partikulturerna med påföljande förvänt-
ningar och konventioner fungerar tillsammans. Katarina Barrling Hermans-
son (2004) har identifierat skillnader i riksdagspartiernas partikulturer och då 
bland annat hur accepterat det är att gå emot partilinjen. Karlsson & Giljam 
(2014) har å sin sida studerat kommunpolitikers demokratisyn, i vilken det 
också finns betydande skillnader. Tidigare studier (Bäck 2003 & 2008) pekar 
dessutom på ett negativt samband mellan en hög intern partikultur och del-
tagandet i kommunala politiska styren. När partierna nu väljer eller tvingas 
att söka samarbeten med andra partier är det också möjligt att skillnaderna i 
partikulturer och demokratisyner får en ökad betydelse. Om man under lång 
tid har samarbetat med samma partier är man förmodligen väl medveten om 
förutsättningarna för att samarbeta med de partierna. I ett nytt parlamenta-
riskt landskap kan man dock behöva anpassa sig till nya partier och dess par-
tikulturer, vilket potentiellt kan skapa såväl nya utmaningar som möjligheter. 

Studiens syfte
I många kommuner med en tradition av en konfrontationsinriktad blockpoli-
tik kan således existensen av det här nya parlamentariska landskapet skapa 
stora utmaningar men också möjligheter. Vad som tidigare varit självklarheter 
i den kommunala politiken kanske man inte längre kan ta för givet, både i 
negativ och i positiv bemärkelse. Det har i sin tur skapat ett behov av mer 
forskning inom den specifika kontexten av ett parlamentariskt läge där inget 
av de traditionella blocken förfogar över en egen majoritet. Den här studien 
syftar därför till att beskriva och analysera framväxten av samt de utmaningar 
och möjligheter som skapades i det nya parlamentariska landskapet. Utifrån 
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såväl ett demokratiskt som ett styrtekniskt perspektiv beskrivs och analyseras 
utmaningarna och möjligheterna i koalitionsbyggandet samt i den politiska 
styrningen i minoritets- och blocköverskridande styren inom ramen för det 
nya parlamentariska landskapet.  

Rapportens struktur 
I den avslutande delen av det här inledande kapitlet beskrivs hur det em-
piriska materialet har samlats in, vilket även inkluderar en redovisning av 
de grundläggande antaganden och definitioner som används i studien. I rap-
portens andra kapitel följer en beskrivning samt analys av hur det nya parla-
mentariska landskapet växte fram i Sveriges kommuner. Här beskrivs bland 
annat vad som är unikt i det nya parlamentariska landskapet. I det kapitlet 
görs även en beskrivning och analys av de regionala skillnaderna i andelen 
minoritets- och blocköverskridande styren. 

Därefter övergår rapporten till att beskriva de utmaningar och möj-
ligheter som kommer med det nya parlamentariska landskapet. Med hjälp 
av vittnesmål från högre kommunala politiker och tjänstemän görs i kapi-
tel tre beskrivningar av de utmaningar som har uppstått i den kommunala 
styrningen och det politiska koalitionsbyggandet. I kapitel fyra beskrivs och 
analyserar sedan de möjligheter som uppstod i det nya parlamentariska land-
skapet. I rapportens femte kapitel ligger fokus på sammansättningen och håll-
barheten i de minoritets- och blocköverskridande styren som bildades efter 
valet 2010. Rapporten avslutas därefter med en sammanfattande diskussion 
kring  framväxten och anpassningen till ett nytt parlamentariskt landskap i 
Sveriges kommuner.   

Studiens empiriska material

40 intervjuer i elva kommuner
Studiens mest omfattande empiriska material utgörs av intervjuer med sam-
manlagt 40 ledande politiker och tjänstemän i elva kommuner. Fokus har 
legat på att via intervjuer med centrala politiker och tjänstemän få en bild av 
hur ledningen och styrningen av kommunen har påverkats av att inget av de 
politiska blocken förfogade över en egen majoritet samt hur man har valt att 
hantera en sådan situation. 

Intervjuerna utgår ifrån ett politiskt etnografiskt perspektiv där man eft-
ersträvar ett inifrånperspektiv. Intervjuerna i studien har därför ”karaktären 
av mer eller mindre styrda konversationer – för att komma åt den typen av 
inifrånförståelse”(Gustafsson & Johannesson 2016: 17). Det finns dock ingen ga-
ranti för att respondenterna inte undanhåller eller rationaliserar bort vital infor-
mation i den sortens intervjuer. Det kan således finnas en rad andra perspektiv 
på samma frågor än de som de intervjuade i den här studien har gett uttryck för. 

Samtliga intervjuer i den här studien har genomförts på plats i den stud-
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erade kommunen – i de allra flesta fallen i kommunhuset. De som har in-
tervjuats är främst kommunstyrelsens ordförande, oppositionsledaren, andra 
viktiga politiker, kommunchefen och i något fall även ekonomichefen. Det 
är således främst politiker från styrelsens arbetsutskott som har intervjuats, 
vilket innebär att fokus främst har legat på beslutsfattandet i kommunsty-
relsen och kommunfullmäktige snarare än i nämnderna. För att skapa så 
goda förutsättningar som möjligt för de intervjuade att röja känsligt material 
har inga uppgifter spridits vidare från en intervjuad till en annan. Dessutom 
nämns hädanefter varken kommunerna eller dess företrädare vid namn i syfte 
att skydda deras identitet.1

Intervjuerna har genomförts under två olika perioder i samband med två 
olika studier som genomförts på initiativ och med stöd av SKL (SKL 2015b & 
2016). De här studierna har haft olika övergripande syften vilket avspeglar sig i 
att intervjuerna har haft delvis olika fokus. Under vintern 2015-16 intervjuades 
16 personer i tre kommuner. De fallen var utvalda mot bakgrund av en nu-
varande eller tidigare komplicerad parlamentarisk situation där åtminstone 
något av de ledande partierna efterfrågade någon form av blocköverskridande 
samarbete.

Tabell 1 Intervjuer per kommun och år

1 I slutet av rapportens referenslista finns en lista över alla de personer som har intervjuats i studien. 

Tidpunkt Kommun Län Invånare Antal in-
tervjuade

Feb 2016 Upplands Bro 
kommun

Stockholm 26 000 5

Feb 2016 Alingsås kommun Västra Götaland 40 000 5

Jan 2016 Eslövs kommun Skåne 32 000 6

Mar 2015 Sundbybergs kom-
mun

Stockholm 44 000 3

Feb 2015 Essunga kommun Västra Götaland 6 000 3

Feb 2015 Osby kommun Skåne 17 000 3

Feb 2015 Landskrona kom-
mun

Skåne 44 000 3

Feb 2015 Burlövs kommun Skåne 17 000 4

Jan 2015 Umeå kommun Västerbotten 120 000 3

Jan 2015 Norbergs kommun Västmanland 6 000 2

Jan 2015 Borlänge kommun Dalarna 51 000 3
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De övriga 24 intervjuerna genomfördes under vintern 2014-15 i åtta kom-
muner. De här intervjuerna genomfördes i en studie av erfarenheterna av 
minoritetsstyren under den förra mandatperioden (2011-2014). Under de in-
tervjuerna diskuterades även olika behov och försök till blocköverskridande 
samarbeten såväl innan, under och efter den specifika mandatperioden. Att 
styra från en minoritetsposition innebär ofta i praktiken att man behöver 
identifiera någon form av blocköverskridande samarbeten i enskilda politiska 
frågor.

Uppgifter om sammansättningen av kommunala styren
Ovanstående intervjudata utgör den här rapportens primärdata, det vill säga 
data som har samlats in inom ramen för de ovan nämnda studierna (SKL 
2015b & 2016). Även sekundär data – data som är hämtade från tidigare stud-
ier och som i de här fallen består av statistisk data – används som underlag för 
rapportens analys och diskussion. En form av sekundärdata tillhandahålls av 
SKL och avser sammanställning av partisammansättningen och styrformen i 
Sveriges 290 kommuner flera val tillbaka i tiden. Utifrån den sammanställn-
ingen tillhandahåller SKL själva övergripande statistik på hur många kom-
muner som fick ett vänsterstyre, ett borgerligt eller ett blocköverskridande 
styre efter ett specifikt val. All den statistiken finns tillgänglig på SKL:s hem-
sida. Mycket av statistiken finns också samlad i SKL-rapporten 310 val: 2014 
års kommun och landstingsval (SKL 2015a). 

Blocköverskridande styren
SKL definierar inte Miljöpartiet som en del av vänsterblocket, vilket i sin 
tur innebär att ett samarbete mellan borgerliga partier och Miljöpartiet inte 
definieras som ett blocköverskridande styre.2 Miljöpartiet kan således del-
ta i såväl vänsterstyren som borgerliga styren utan att SKL klassar det som 
blocköverskridande styren. För att det ska bli ett blocköverskridande styre i 
en kommun krävs det istället att Vänsterpartiet och/eller Socialdemokraterna 
ingår i samma styre som något eller några av de fyra borgerliga partierna. För 
enkelhetens skull används SKL:s definition på ett blocköverskridande styre 
konsekvent genom hela den här rapporten.3 
När det refereras till de borgerliga partierna i rapporten avses Moderaterna, 
Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet. Alla fyra borgerliga partier 
har dock inte varit representerade i fullmäktige i alla de studerade kommuner-
na under alla mandatperioder. När begreppet ”borgerliga partierna” används 
i rapporten åsyftas således de borgerliga partier som är representerade i full-

2 I formell mening har vi blocköverskridande styren i alla Sveriges kommuner eftersom det inte bara är 
de partier som bildat en koalition i fullmäktige som sitter med i kommunstyrelsen utan även partier 
som innehar en oppositionsställning i fullmäktige. Begreppet ”blocköverskridande styre” i den här 
studien relaterar därför till den koalition av partier i fullmäktige som valt att styra tillsammans. 

3 Man kan diskutera lämpligheten i att inte kategorisera Miljöpartiet som en medlem av Vänsterblocket 
(se till exempel Solevid 2014) – det är inte minst en fråga som skulle kunna diskuteras inom SKL. 
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mäktige vid den specifika tidpunkten. Den 25 november 2015 bytte Folkpar-
tiet Liberalerna namn till bara Liberalerna, vilket således skedde mer än ett 
år efter det föregående valet. Då i stort sett all statistik och den absoluta mer-
parten av all intervjudata i studien berör saker som hände innan det datumet, 
i de flesta fallen dessutom långt innan 2015, så används genomgående namnet 
Folkpartiet i studien. 

Minoritetsstyren
Vid sidan av blocköverskridande styren är minoritetsstyren ett annat centralt 
begrepp i studien. Med ett minoritetsstyre åsyftas att det eller de partier som 
formellt styr en kommun och som därigenom bland annat besitter posten som 
Kommunstyrelsens ordförande (KSO) inte förfogar över en majoritet av plat-
serna i kommunfullmäktige. Här är det viktigt att ha i åtanke att partierna i ett 
minoritetsstyre kan förfoga över en majoritet av platserna i såväl kommunsty-
relsen som enskilda nämnder. Definitionen ”minoritetsstyre” relaterar således 
bara till styrkeförhållandena i kommunfullmäktige. 
En del av den statistik som presenteras i rapporten är sammanställd av SKL 
– de kan till exempel ha räknat fram specifika procentandelar av hur mån-
ga vänsterstyren och borgerliga styren det bildades efter ett specifikt val. En 
hel del av statistiken i rapporten är dock beräknad inom ramen för den här 
studien. Jag har då själv gått in i SKL:s datafiler och räknat fram uppgifter 
som SKL inte har räknat på men som är relevanta för den här studien. I stort 
sett all statistik i kapitel fem utgör den sortens uppgifter. Uppgifterna över 
de regionala skillnaderna i andelen blocköverskridande, blockbaserade och 
minoritetsstyren i kapitel 2 inkluderar dessutom data hämtade ifrån Valmyn-
digheten. 

Uppgifter om fullmäktigeledamöternas åsikter
Ytterligare en sekundär datakälla utgörs av  en enkätstudie som riktade sig 
till alla Sveriges kommunfullmäktigeledamöter (KOLFU) (Karlsson & Giljam 
2014). Den genomfördes 2012 med en svarsfrekvens på 79 procent, vilket är 
väldigt högt jämfört med många andra samhällsvetenskapliga studier. Svars-
frekvensen var dessutom relativt jämnt fördelad mellan de olika partierna 
förutom Sverigedemokraterna där endast 62 procent svarade på enkäten. 
Från den här enkätstudien används främst uppgifter om ledamöternas ideo-
logiska och sakpolitiska åsikter samt deras inställning till representativ val-
demokrati och deltagardemokrati, vilket redovisas i kapitel fyra.       
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2. Ett nytt parlamentariskt landskap växer fram  
i Sveriges kommuner
Efter valet 2014 blev det tydligt att Sverige hade fått ett nytt parlamentariskt 
landskap. På nationell nivå skapades bland annat den så kallade Decem-
beröverenskommelsen i förhoppning om att ett av blocken skulle kunna styra 
även om de inte förfogar över en majoritet. Nedan presenteras statistik på 
förändringar i sammansättningen av styrena i Sveriges kommuner för att på 
så sätt illustrera vad som kan betecknas som ett nytt kommunalt parlamen-
tarisk landskap. Frågan är dock: vad är det egentligen som är nytt i det nya 
parlamentariska landskapet? 

Ett nytt parti utmanar det politiska etablissemanget
Sverigedemokraternas intåg på den parlamentariska arenan beskrivs inte säl-
lan som en unik företeelse. Utifrån ett nationellt perspektiv är så måhända fal-
let, men utifrån enskilda lokala perspektiv kan bilden vara en annan. Det finns 
gott om exempel på lokala partier som har utmanat de etablerade partierna 
och därmed även grunden för blockpolitiken. De här partierna är dock ofta 
isolerade företeelser då de sällan överlever mer än två mandatperioder och 
i ännu mindre omfattning etablerar sig i mer än en kommun. Oftast har de 
etablerade partierna försökt att hålla de här lokala partierna utanför den for-
mella makten (Erlingsson 2005). Emellanåt lyfts de emellertid in i styrande 
koalitioner, vilket också bidrog till att blockpolitiken kunde leva vidare relativt 
obehindrat under en lång tid. 

Nya partier som lyckas etablera sig på en bredare nationell front kan dock 
utgöra ett större hot mot blockpolitiken. Kristdemokraternas genomslag i 
politiken på 1990-talet utgjorde emellertid inget sådant hot eftersom partiet 
tydligt profilerade sig som samt accepterades som en del av det borgerliga 
blocket. Miljöpartiets genomslag på 1980-och 90-talen utgjorde däremot ett 
större hot mot blockpolitiken eftersom Miljöpartiet inte ville placera sig själv 
i något av blocken och det dessutom initialt fanns en viss misstro mot partiet 
bland de övriga partierna. Det dittills största hotet mot blockpolitiken stod 
emellertid Ny demokrati för 1991 då partiet varken var intresserat av att plac-
era i sig själv i något av de traditionella blocken och framförallt inte välkom-
nades in i blocken av de övriga partierna. Ny demokratis snabba sorti från den 
politiska arenan tillsammans med Miljöpartiets allt närmare samarbete med 
Socialdemokraterna möjliggjorde för blockpolitiken att leva vidare relativt 
obehindrat in i det nya millenniet.

När däremot Sverigedemokraterna tog plats i flera fullmäktigeförsamlin-
gar efter valet 2006 utgjorde det ett helt annat hot mot blockpolitiken. På 
nationell nivå låg visserligen mycket av uppmärksamheten 2006 på det fak-
tum att Sverige hade fått en borgerlig majoritetsregering, men ute i flera kom-
muner blev det alltmer uppenbart att det i framtiden skulle bli allt svårare att 
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skapa blockbaserade majoritetsstyren. Sverigedemokraterna ville nämligen 
inte tillhöra och accepterades heller inte som medlemmar av de traditionella 
blocken. Att de etablerade partierna utmanades var således inget nytt i kom-
munpolitiken. Vad som däremot var unikt var bredden och uthålligheten i 
Sverigedemokraternas intåg i de kommunala fullmäktigeförsamlingarna i 
kombination med den isolerade position som partiet hamnade i.  

Ett stort antal blocköverskridande styren
Att relativt få av Sveriges kommuner efter valet 2014 styrdes av blockbaserade 
majoritetskoalitioner är heller inget helt unikt. I figur 1 nedan beskrivs ande-
len kommuner där ett eller flera partier från båda blocken deltog i det formella 
styret samt andelen kommuner där inget av blocken förfogade över en egen 
majoritet under senaste 40 åren. Under 1970-talet och under första halvan av 
1980-talet fanns det fler kommuner där partier från båda blocken var repre-
senterade i styret än det fanns kommuner där inget av blocken förfogade över 
en egen majoritet. Blocköverskridande styre var därmed vanligare än att inget 
av de traditionella blocken förfogade över en egen majoritet. Under den tids-
perioden valde man således i många kommuner att ta med partier från båda 
blocken i styrena trots att den parlamentariska situationen inte krävde det. 

Figur 1.  Andelen kommuner där partier från båda blocken deltar i styret samt 
där inget av blocken förfogar över en egen majoritet. 

1974, vilket är begynnelseåret för den här statistiken, var dock alla styren som 
inte var blockbaserade så kallade samlingsstyren, det vill säga styren där alla 
partier i fullmäktige deltog. Andelen samlingsstyren minskade sedan stadigt 
de kommande 30 åren för att efter valet 2006 vara nere på noll. De senaste 20 
åren har istället blocköverskridande styren varit vanligare än samlingsstyren. 
Blocköverskridande styren är således inget nytt och unikt i svenska kom-
muner – det finns erfarenheter av blocköverskridande samarbeten i många 
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svenska kommuner. Den utveckling som däremot är unik är ökningen av an-
delen kommuner där inget av de två traditionella blocken förfogar över en 
egen majoritet (den streckade linjen i figur 1 ovan). Med undantag för en liten 
minskning i samband med valet 1991 har den kontinuerligt ökat från 4 pro-
cent 1974 till 67 procent efter valet 2014. I figur 2 nedan beskrivs balansen 
mellan andelen kommuner där partier från båda  blocken deltar i styret och 
andelen kommuner där inget av blocken förfogar över en egen majoritet, det 
vill säga balansen mellan de två linjerna i figur 1 ovan. Som konstaterats ti-
digare var den balansen positiv under 1970- och början av 1980-talet. Från 
1985 till 2006 förändrades den balansen till att ligga mellan 0 och -10 pro-
cent. I några fall släpptes då lokala partier in i styrena, vilket underlättade 
bildandet av majoritetsstyren. Efter valet 2006 öppnades emellertid ett stort 
”underskott” i balansen mellan blocköverskridande styren och kommuner där 
inget av blocken förfogade över en egen majoritet, vilket således resulterade i 
minoritetsstyren.  

Figur 2. Balansen mellan andelen kommuner där inget av de traditionella 
blocken förfogade över en egen majoritet efter valet samt andelen styren som 
inkluderar partier från båda blocken.
När balansen är positiv är det fler kommuner med någon form av blocköverskri-
dande styren (inklusive samlingsstyren) än det är kommuner där inget av de 
traditionella blocken förfogar över en egen majoritet i fullmäktige. När balansen 
är negativ är det istället fler kommuner där inget av blocken förfogar över en egen 
majoritet än det är kommuner som har någon form av blocköverskridande styre.
Statistiken är hämtad ifrån SKL 2015a, vilka i sin tur har hämtat inhämtat up-
pgifter från Wångmar 2006 samt SCB:s valstatistik.

Unika minoritetsstyren i en fördröjd anpassning
2006 utgjorde således på flera sätt en brytpunkt i svensk politik. Dels hade de 
borgerliga partierna på nationell nivå bildat en allians och framförallt Mod-
eraterna gått starkt framåt i valet (Oscarsson & Holmberg, 2009). För första 
gången på 25 år fick Sverige därmed en majoritetsregering på nationell nivå. 
I kommunerna ökade samtidigt andelen borgerliga majoritetsstyren från 34 
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procent till 41 procent. Samtidigt påbörjades en annan utveckling i framförallt 
södra Sverige, vilken kom att utvecklas till ett hot mot just den blockpolitik 
som den borgerliga alliansen eftersträvade. Sverigedemokraternas framgån-
gar innebar en kraftig ökning av antalet kommuner där inget av blocken för-
fogade över en egen majoritet.  Andelen högermajoriteter minskade från 41 
procent efter valet 2006 till 13 procent efter valet 2014 samtidigt som även 
andelen vänstermajoriteter minskade något.   

Med Sverigedemokraternas succesiva ökning i väljaropinion skulle man 
kunna förvänta sig en liknande tillväxt i andelen blocköverskridande styren. 
Så blev emellertid inte fallet. I figur 3 nedan framgår det visserligen att block-
överskridande styren fortfarande var vanligare än minoritetsstyren efter valet 
2006, men andelen blocköverskridande styren hade samtidigt minskat från 
de föregående valen och minskade ytterligare efter valet 2010. Istället var 
det initialt bara andelen minoritetsstyren som ökade kraftigt i takt med att 
Sverigedemokraterna tog en allt större plats i fullmäktigeförsamlingarna. Det 
här är en helt unik aspekt av det nya parlamentariska landskapet. Innan valet 
2006 var minoritetsstyren väldigt ovanliga i kommunerna – andelen låg då 
endast på någon enstaka procent. 

Figur 3.  Sverigedemokraternas genomsnittliga kommunala valresultat (%) 
samt procentandelen minoritetsstyren och blocköverskridande styren i  
Sveriges 290 kommuner.  
Statistiken är hämtad från Valmyndigheten samt SKL samt finns även i SKL (2016). 

Innan valet 2006 hade således de etablerade politiska partierna hanterat en 
ökad andel kommuner där inget av de traditionella blocken hade någon egen 
majoritet med att samarbeta med varandra eller i vissa fall med lokala upp-
stickarpartier. I samband med valet 2006 bryts dock den utvecklingen då man 
nu vägrade att beblanda sig med det nya nationella uppstickarpartiet sam-
tidigt som man samarbetade mindre över blockgränserna. Som ett resultat 
ökade andelen minoritetsstyren närmast lavinartat. Det var först efter valet 
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2014 som politikerna i kommunerna på bred front började bilda blocköver-
skridande styren i respons till det nya parlamentariska landskapet.  

Stora regionala skillnader
Anpassningen till men också förekomsten av ett nytt parlamentariskt land-
skap efter valet 2014 var emellertid inte likvärdig i alla delar av Sverige  
– kategoriserar man kommunerna länsvis framkommer stora regionala skill-
nader. Traditionella blockbaserade majoriteter dominerar fortfarande längst 
upp i norr i Norrbotten (64 % av alla styren) och Västerbotten (60 %) samt i  
Dalarna (60 %) och i Stockholms län (59 %). I de här länen har således det 
nya parlamentariska landskapet inte fått ett lika stort genomslag som i andra 
delar av landet. I tre av de länen var stödet för Sverigedemokraterna betydligt 
lägre än riksgenomsnittet på 9,33 procent: Västerbotten (3,48%), Norrbotten 
(5,28%) och Stockholm (6,03%). Sverigedemokraternas relativt svaga stöd 
här är förmodligen en viktig anledning till att det matematiskt sett fortfarande 
finns relativt goda parlamentariska förutsättningar för blockbaserade major-
itetsstyren i de här länen. 

Figur 4 Andelen minoritets-, blocköverskridande och blockbaserade styren i 
länen/regionerna.
Statistiken är en sammanställning av uppgifter hämtade från SKL:s statistik över 
styren i Sveriges kommuner efter valet 2014.

Blocköverskridande i Sörmland och Östergötland
Minoritetsstyren är å andra sidan vanligast i Uppsala (62 %) och Gävleborgs 
län (50 %) samt i de båda Småländska länen Jönköping (62 %) och Kalmar 
(50 %). Den stora andelen minoritetsstyren i de här länen kan dock inte 
förklaras med ett ovanligt högt stöd för Sverigedemokraterna. Andelen Sver-
igedemokratiska röster i kommunfullmäktigevalen i de länen är till exempel 
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Det som emellertid sticker ut allra mest i de här två länen är att Socialdemokraterna och 
Moderaterna samregerar i drygt en tredjedel (36 %) av alla kommuner. I en av de här kommunerna 
styr Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans med flera andra partier i vad som i praktiken 
kan liknas vid ett samlingsstyre. I de sju övriga kommunerna styr emellertid Socialdemokraterna och 
Moderaterna ihop själva eller tillsammans med ett tredje parti.   
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inte högre än i Östergötland och Södermanland där 0 respektive 11 procent av 
kommunerna fick minoritetsstyren efter valet 2014.  

S+M-bältet
Om man bortser ifrån Gotland, som bara består av en kommun, var Söder-
manland (55 %) och Östergötland (46 %) också de län där andelen block-
överskridande styren var högst efter valet 2014. Det som emellertid sticker 
ut allra mest i de här två länen är att Socialdemokraterna och Moderaterna 
samregerar i drygt en tredjedel (36 %) av alla kommuner. I en av de här kom-
munerna styr Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans med flera 
andra partier i vad som i praktiken kan liknas vid ett samlingsstyre. I de sju 
övriga kommunerna styr emellertid Socialdemokraterna och Moderaterna 
ihop själva eller tillsammans med ett tredje parti.  

Figur 5.  S + M bältet med åtta kommuner i nordöstra Götaland och sydöstra 
Svealand där S och M antingen styr tillsammans eller tillsammans med ett 
tredje mindre parti.

Från Vimmerby, som gränsar till och samarbetar en hel del med Östgötakom-
munerna, till Strängnäs och Gnesta går det ett stråk med åtta kommuner 
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endast uppbrutet av Norrköping4 i vilka Socialdemokraterna och Modera-
terna samregerar ensamma eller tillsammans med ett tredje mindre parti. 
Hälften av landets alla sexton S+M-styren återfinns således i det här stråket.  
Det här inkluderar traditionella arbetarfästen som Åtvidaberg, Katrineholm 
och Eskilstuna liksom kommuner med en mer borgerlig bakgrund såsom 
Söderköping och Strängnäs.

De här geografiska skillnaderna i andelarna minoritetsstyren, blocköver-
skridande styren samt S+M-styren väcker frågan om det till exempel är skill-
nader i politisk kultur som ligger till grund för de här skillnaderna. Här finns 
det ett behov av mer forskning. Det framstår emellertid inte som helt orimligt 
att erfarenhetsutbyten grannkommuner emellan spelar roll. Vittnesmål om 
ett fungerande S+M-samarbete i grannkommunen ökar förmodligen sanno-
likheten för att man själva provar ett S+M-styre när den parlamentariska situ-
ationen ställer krav på nya lösningar. 

Det är dock viktigt att inte dra några förhastade slutsatser om förmågan 
att anpassa sig till det nya parlamentariska landskapet baserat på de här re-
gionala skillnaderna. Politikerna i Uppsala och Gävleborgs, Jönköpings och 
Kalmar län behöver nödvändigtvis inte vara sämre på att anpassa sig till det 
nya parlamentariska landskapet än politikerna i Östergötland och Sörmland 
bara för att de har en högre andel minoritetsstyren. Förekomsten av ett mi-
noritetsstyre i en kommun behöver inte nödvändigtvis vara ett tecken på att 
politikerna har svårt att samarbeta över blockgränserna. Det finns kommuner 
där man har haft väl fungerande minoritetsstyren under en längre tid till följd 
av just ett mycket gott samarbetsklimat, vilket vi kommer att återkomma till 
senare.

Ett nytt parlamentariskt landskap som generar  
nya utmaningar och möjligheter
I det här kapitlet har fokus således legat på att, främst i statistiska ordalag, 
beskriva hur ett nytt parlamentariskt landskap har vuxit fram i Sveriges kom-
muner. Till en början möttes Sverigedemokraternas framgångar med mindre 
samarbete bland övriga partier, vilket resulterade i en kraftig ökning av anta-
let minoritetsstyren. Det var först efter valet 2014 som de etablerade partierna 
kom att möta det nya parlamentariska landskapet med mer formellt samar-
bete. Vi har också konstaterat att det finns stora regionala skillnader i andelen 
blockbaserade, blocköverskridande och minoritetsstyren. 

Härnäst förflyttas fokus till de svårigheter, utmaningar men också möj-
ligheter som uppstod i det nya kommunala parlamentariska landskapet. Vi 
börjar i kapitel tre med en beskrivning av en fiktiv kommun (Svehärad) som 
illustrerar de utmaningar och problem som kan uppstå i det nya parlamenta-
riska landskapet – en beskrivning som bygger på erfarenheterna från flera av 
de studerade kommunerna.

4 Norrköpings kommun är ett traditionellt arbetarfäste som sedan valet 2014 har ett blocköverskridande 
styre bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.  
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3. Utmaningarna med att anpassa sig till  
ett nytt parlamentariskt landskap
Blockpolitikens vardag i Svehärad
Samarbetsklimatet har varierat över tid i Svehärad. Under flera år på 1990- 
och i början på 2000-talet hade man ett blocköverskridande styre bestående 
av Socialdemokraterna och Folkpartiet, men Socialdemokraterna och Modera-
terna hade alltid setts som varandras motpoler i politiken.  Det här förstärktes 
under mandatperioderna 2006-2014 när de fyra borgerliga allianspartierna 
styrde tillsammans i majoritet med en tydlig förändringsagenda. Social-
demokraterna som tidigare var vana vid att styra var således förpassade till 
en oppositionsposition med begränsade möjligheter att påverka de politiska 
besluten. Därmed var det också i stort sett omöjligt för Socialdemokraterna 
att stoppa de mer eller mindre ideologiskt präglade reformer som Alliansen 
genomförde och som Socialdemokraterna motsatte sig. Hos Socialdemokrater-
na fanns det därför en stor längtan efter att komma tillbaka till makten och 
tillsammans med de två andra rödgröna partierna återställa eller på andra 
sätt förändra delar av den politik som Alliansen hade genomfört.

Ett tydligt oppositionsalternativ
Som ett led i ambitionen med att profilera partiet som ett tydligt oppositions-
alternativ valde Socialdemokraterna en ny lokal ledare tidigt under valåret 
2014. Det var en ledare med relativ begränsad erfarenhet av arbetet i Sve-
härads högsta politiska ledning. Den nya lokala partiledarens främsta till-
gångar var istället en entusiasm, energi och inte minst en politisk tydlighet 
som inte var befläckad av tidigare politiska kompromisser – Socialdemokra-
terna skulle utgöra ett tydligt alternativ till det Alliansstyre som hade styrt 
Svehärad i åtta år.

Traditionellt sett hade vägen från opposition till makten också handlat om 
att bedriva en tydlig och konfrontativ oppositionspolitik och det var precis det 
Socialdemokraterna gjorde i valrörelsen 2014. Problemen med de styrande al-
lianspartiernas politik kontrasterades med löften om tydliga förändringar på 
några tydliga politikområden. Den sortens retorik syftade till att engagera och 
samla partiets gräsrötter i kampen mot en gemensam fiende, men var också ett 
sätt att försöka tydliggöra de politiska skiljelinjerna för väljarna. 

Segers sötma skapar entusiasm och förväntningar
Efter månader av slit stora mängder ideellt arbete var därför glädjen stor på 
valnatten när ”ärkefienden” var besegrad. Moderaterna hade backat fem pro-
centenheter samtidigt som de övriga borgerliga partierna också hade tappat 
eller låg kvar på samma valresultat. Att Socialdemokraterna själva bara hade 
ökat marginellt spelade inte så stor roll då man nu tillsammans med Väster-
partiet och Miljöpartiet var betydligt större än de fyra borgerliga allianspar-
tierna tillsammans. 
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Lätt segerrusiga påtalade man efter valet hur mycket bättre det skulle bli 
nu när man lyckats få bort de borgerliga partierna från makten och istäl-
let kunde genomföra sin politik. Det fanns visserligen ett litet orosmoment  
– Sverigedemokraterna hade mer än fördubblat sitt väljarstöd och utgjorde 
nu en potentiell vågmästare. De rödgröna partierna hade således ingen egen 
majoritet utan fick istället styra utifrån en minoritetsställning i fullmäktige. 

Det här behövde dock inte nödvändigtvis vara ett stort problem. Sver-
igedemokraterna hade tidigare agerat relativt oorganiserat och oengagerat i 
Svehärads fullmäktige. När fullmäktige senare under hösten fattade beslut 
om 2015 års budget fick de rödgrönas budgetförslag flest röster eftersom Sver-
igedemokraterna valde att lägga ner sina röster. I det beslutade budgetförslaget 
rev de rödgröna som utlovat upp två stora beslut som det tidigare Alliansstyret 
hade fattat. Att Allianspartierna protesterade mot de besluten spelade inte så 
stor roll, åtminstone inte just då, det tillhörde ju de traditionella spelreglerna 
att man kunde köra över oppositionen.       

Problemen börjar hopa sig
När arbetet med 2016 års budget påbörjades under våren 2015 fick emellertid 
det rödgröna styret i Svehärad tydliga indikationer på att Sverigedemokra-
terna inte tänkte släppa igenom ytterligare en budget utan förhandling-
ar. Därmed stod man plötsligt i ett helt nytt läge. Att förhandla med Sver-
igedemokraterna var otänkbart varvid man var tvungen att söka stöd hos de 
borgerliga partierna för att få igenom sin budget. 

Det rödgröna styret tog då kontakt med Folkpartiet och Centerpartiet för 
att påbörja förhandlingar om budgeten. Gensvaret var emellertid ljummet 
och otydligt. Signalerna från Centerpartiet var väldigt avvaktande medan det 
från Folkpartiet kom lite olika signaler. Inom framförallt Folkpartiet fanns 
det vissa företrädare som såg en tydlig poäng med att bidra till att skapa stad-
ga och handlingskraft i Svehärads politiska beslutsfattande, men de var inte 
tillräckligt många och starka för att partiet skulle sätta sig ner och förhan-
dla med de rödgröna om budgeten. Det rödgröna minoritetsstyret valde då att 
avvakta och försöka bearbeta de båda borgerliga partierna informellt genom 
olika former av personliga kontakter, men inte heller det fungerade. Den up-
penbara frågan började då infinna sig: vad gjorde man för fel? Borde man 
agera annorlunda på något sätt för att få ett eller flera borgerliga partier till 
förhandlingsbordet? 

Förtroendet en nyckelfråga
En anledning till det bristande intresset för någon form av blocköverskridande 
samarbete var att det var många inom de borgerliga partierna som kände en 
stark lojalitet till det borgerliga allianssamarbetet och att man inte ville fram-
stå som det parti som formellt spräckte det samarbetet. I de mer personliga 
kontakterna blev det emellertid tydligt att många företrädare för oppositions-
partierna var klara över att det var ett helt nytt parlamentariskt läge där det 
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inte ensidigt gick att klamra sig fast vid den traditionella blockpolitiken. De 
här företrädarna såg således en tydlig poäng med att bidra till mer stadga och 
handlingskraft i det politiska beslutsfattandet. Samtidigt fanns det emellertid 
andra och större argument hos företrädarna för de borgerliga partierna mot 
ett budgetsamarbete: 

”Efter att vi under en längre tid, såväl innan som efter valet har 
fått höra hur dålig vår politik är, vilket också manifesterades i 
att de efter valet fattade beslut som vi kraftigt motsatte oss, är vi 
väldigt tveksamma till att samarbeta med Socialdemokraterna 
och dess stödpartier. Vi känner oss helt enkelt inte trygga i att gå 
in i ett samarbete med någon som under lång tid kommunicerat 
sitt missnöje med det mesta som vi gjort. Den ovissheten och tvek-
samheten blir dessutom inte mindre av att Socialdemokraterna 
har en ny ledare som vi ännu inte har etablerat en förtroendefull 
relation till.”

Till slut rann därför tiden ut för några förhandlingar – fullmäktige var tvun-
gen att fatta beslut om en ny budget och de rödgröna kunde inte göra så mycket 
mer än att hoppas att deras budgetförslag på något sätt ändå skulle vinna 
i fullmäktigeomröstningen. Sverigedemokraterna valde dock, som förväntat, 
att rösta för de borgerliga partiernas budgetförslag och därmed fattade Sve-
härads fullmäktige beslut om en borgerlig budget för 2016. 

Omvända roller
Därmed var det flera borgerliga företrädares tur att jubla – nu hade de beseg-
rat det parti som innan och efter valet 2014 hade motarbeta den politik som de 
borgerliga stod för. Frågan var bara vad som skulle hända nu? Traditionellt 
sett avgår ett styre som förlorat en budgetomröstning, men vem skulle i sådana 
fall ta över i Svehärad? De fyra borgerliga allianspartierna skulle vara i ett 
ännu sämre parlamentariskt läge – de skulle behöva Sverigedemokraternas 
aktiva stöd för att kunna genomföra sin politik.

De rödgröna upplevde därför att de hade bäst förutsättningar av de två 
blocken att regera vidare i minoritet och valde därför att sitta kvar. Att sty-
ra på en borgerlig budget var naturligtvis inte idealiskt men den borgerliga 
budgeten var snarlik den rödgröna på många områden. Så länge som man 
besatte ordförandeposterna i nämnderna och i styrelsen fanns det dessutom 
utrymme för att man skulle kunna påverka på många olika sätt även om 
man inte förfogade över en majoritet i fullmäktige. 

Även om de borgerliga oppositionspartierna inte kunde presentera ett eget 
regeringsalternativ med ett starkare parlamentariskt underlag så reagerade 
man dock med såväl förvåning som förakt mot de rödgrönas beslut att sitta 
kvar: ”struntar de rödgröna i den oskrivna regeln om att man avgår när man 
förlorat en budgetomröstning?” Förtroendet mellan de politiska partierna 
med dess företrädare och därmed förutsättningarna för framtida blocköver-
skridande samarbeten kring till exempel budgeten hade fått sig ytterligare 
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en törn. Utsikterna för blocköverskridande samarbete i Svehärad framstod 
därmed som mindre än på länge.5

Ovan är en fiktiv illustration av utmaningarna med att anpassa sig till det nya 
parlamentariska landskapet.  ”Svehärad”, är således inte en beskrivning av en 
enda enskild kommun. Exemplet bygger istället på de beskrivningar som har 
återberättats i flera olika kommuner i studien. KSO och övriga styrande poli-
tiker i Svehärad försökte att följa en traditionell mall för hur kommunal poli-
tik ska bedrivas och fungera. Det nya politiska landskap som successivt har 
vuxit fram i de senaste tre valen har gjort det svårare att följa den mallen. I det 
här kapitlet följer en analys av de antaganden, konventioner och normer som 
har utmanats i det nya parlamentariska landskapet. 

Sämre förutsättningar för att understödja tydliga och  
bestående konfliktmönster
Många politiker i den här studien har vittnat om förväntningar på att de ska 
förhålla sig till traditionella konfliktmönster. De här förväntningarna finns 
inte minst hos vissa av partiernas gräsrötter, vars engagemang till stora delar 
bygger på en bild av att de olika partierna och blocken har olika och konkurre-
rande agendor. Den bilden är inte sällan ideologisk grundad där begrepp som 
frihet och rättvisa får olika innebörd beroende på vilka ideologiskt präglade 
perspektiv och definitioner man använder. För en del, inte sällan äldre par-
timedlemmar, inkluderar eller åtminstone relateras den här konflikten till en 
intressekamp med ett utpräglat tävlingsmoment. 

Vi och dem i lokalpolitiken
För vissa gräsrötter och väljare är den här så kallade parti- och blockiden-
tifikationen med tillhörande ideologiska företecken och intressekonflikt den 
huvudsakliga drivkraften i det politiska engagemanget. Andelen väljare med 
en stark partiidentifikation har visserligen kontinuerligt minskat under de 
senaste 50 åren (Oscarsson och Holmberg, 2011) men bland partierna gräs-
rötter och framförallt äldre medlemmar är partiidentifikationen ofta stark. 
De intervjuade i studien vittnar om att en del i den gruppen inte alltid är in-
satta i detaljerna i olika kommunala frågor utan förlitar sig på att de politiska  
ledarna fattar rätt beslut. Deras eget engagemang motiveras istället ofta med 
att de genom sina demokratiska politiska handlingar såsom att rösta, gå på 
medlemsmöten, stå i valstugor, koka kaffe till medlemsmöten etc. hjälper 
till i vad de inte sällan ser som kampen mellan vi och dem. Den här kampen 
stimulerar därför också ett emotionellt betingat engagemang – prestigen i att 
inte förlora mot den andra sidan kan vara minst lika viktig som förmågan att 
kunna fatta enskilda kommunala politiska beslut. 

I det nya parlamentariska landskapet är det dock inte lika enkelt längre att 

5 Den här beskrivningen är hämtad från SKL 2016 (författad av Wänström). 
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dela upp alla politiska partier i två konkurrerande block. Ett nytt parti (Sverige- 
demokraterna) som inte tillhör något av blocken har på många håll blivit så 
stora att inget av de traditionella blocken längre förfogar över en egen majori-
tet. Därmed blir det inte lika tydligt vem som verkligen har makten och vem 
som ska ställas till svars för sitt maktutövande i nästa val. I många kommuner 
i studien, så som i Svehärad ovan, förlorade visserligen det ena blocket valet 
men det medförde inte att det andra blocket vann hela makten att styra. 

Motstridiga förväntningar
I det nya parlamentariska landskapet räcker det således inte med att besegra 
den traditionella ärkerivalen för att vinna makten. De som sitter vid de tra-
ditionella formella maktpositionerna kan därför ställas inför valet att ge den 
andra förlorande sidan i valet möjlighet att vara med och påverka eller att man 
överhuvudtaget inte förmår att fatta vissa beslut. Det här skapar inte sällan 
irritation och konflikter. Det finns förväntningar, inte minst från kommunens 
tjänstemän, på att det politiska styret påvisar handlingskraft och förmår att 
fatta viktiga beslut. Samtidigt finns det förväntningar, till exempel inom de 
lokala partiorganisationerna, på att man inte ska samarbeta med ärkerivaler-
na på den andra sidan blockgränsen. De ledande politikerna får då således 
försöka att hantera motstridiga förväntningar.   

Om det rent normativt är bra eller dåligt att förutsättningarna för en emo-
tionellt betingad konfrontationsinriktad lokal demokrati försämras med det 
nya parlamentariska landskapet kan naturligtvis diskuteras. Däremot är det 
svårt att bortse ifrån att det i den traditionella dualistiska lokala blockpolitik-
en fanns två centrala demokratiska värden som riskerar att försvagas i det nya 
parlamentariskt landskapet: politikens förutsägbarhet och det demokratiska 
ansvarsutkrävandet. 

Förutsägbarhet
Den svenska politiken har generellt sett varit relativt förutsägbar i den mening  
att partier i en styrande ställning tenderar att genomför det som man under 
valrörelse har sagt att man ska göra (Naurin 2014). Om ett parti vinner en 
egen majoritet av mandaten i en fullmäktigeförsamling förväntas partiet att 
försöka genomföra det man sa innan valet att man skulle göra. Om det istället 
är flera partier, till exempel inom ett politiskt block, som tillsammans vin-
ner en majoritet av fullmäktigemandaten brukar partierna identifiera en ge-
mensam plattform som fastställer vilken politik man har för avsikt att föra 
under mandatperioden. Eftersom en sådan plattform generellt sett inte kan 
innefatta alla delar av alla koalitionspartiernas valprogram riskerar således 
förutsägbarheten att bli något sämre än när ett parti styr med egen majoritet.    

Med ett  minoritetsstyre riskerar emellertid handlingskraften och därmed 
förutsägbarheten att försämras ytterligare. När det eller de styrande partier-
nas inte längre förfogar över en majoritet i fullmäktige minskar också kontrol-
len över de beslut som skall fattas. I minoritetsstyren blir det istället vanligare 
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att politiken bestäms efterhand under mandatperioden. Vid ett tillfälle kan 
de styrande partierna komma överens med ett parti i en specifik fråga, vid ett 
annat tillfälle kan man komma överens med ett eller flera andra partier i en 
annan fråga och i varje enskild förhandling riskerar resultatet bli annorlunda 
än vad partierna gav utfästelser om innan valet.  Med minoritetsstyren ökar 
således risken för att det beslutas om en delvis annan politik än den som väl-
jarna uppfattade att de har röstade för i valet.

Ansvarsutkrävande
Att väljarna upplever att de lokala folkvalda politikerna levererar det som de 
gett utfästelser om innan ett val är således en viktig del av den lokala repre-
sentativa demokratin. En annan är väljarnas möjlighet att i nästa val utkräva 
ansvar från politikerna för de beslut som har fattats och inte har fattats (Bäck 
2000). I exemplet Svehärad ovan, men också i flera av de studerade kom-
munerna, var det tydligt att de styrande politikerna satte en hög prioritet till 
förutsägbarheten – de ville kunna leverera de beslut som de sagt att de skulle 
leverera när de kom till makten. Samtidigt bidrog samma beslut till att reta 
upp oppositionen och därmed göra det ännu svårare att komma överens om 
till exempel budgeten, vilket i sin tur i vissa fall innebar att man till slut blev 
tvungen att genomföra någon annans beslut när fullmäktige gav sitt stöd till 
oppositionens budgetförslag. Frågan är vem som ska utkrävas ansvar för de 
besluten? Är det de politiker som formellt är i styrande ställning men som 
uppenbarligen misslyckats med att få igenom sin egen politik? Eller, är det de 
som inte förväntas styra men som ändå röstade för ett vinnande beslut? 

Den politiska styrningen i minoritetsstyren kan mycket väl fungera
Förutsägbarheten och ansvarsutkrävandet kan således bli betydligt mer kom-
plicerad i minoritetsstyren än i majoritetsstyren. I det sammanhanget är det 
emellertid viktigt att poängtera att det har framkommit flera exempel i studi-
en på minoritetsstyren som har fungerat väl – där såväl ledande politiker och 
tjänstemännen upplevde att styrningen av kommunen inte försämrades av att 
kommunen formellt hade ett minoritetsstyre. Vi kommer att återkomma till 
de fallen senare, men härnäst följer först en beskrivning av en kommun där 
man upplevde att anpassningen till det nya parlamentariska landskapet fick 
en rad positiva effekter. För att komma dit – för att kunna bryta gamla invanda 
mönster – fick man dock genomgå en tid av kraftig lokal politisk turbulens.    
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4. Möjligheterna i ett nytt parlamentariskt 
landskap
Lovisa, KSO i ”Medelköping”6, lämnar fullmäktigemötet i vredesmod utan att 
prata med någon. Skillnaderna mellan de borgerliga oppositionspartiernas 
och de styrande Socialdemokraternas budgetförslag är visserligen inte avgr-
undsstor. De borgerliga har dock aldrig planerat för att styra på sitt budget-
förslag – det är främst ett symboliskt alternativ till det socialdemokratiska 
budgetförslaget och därmed relativt luddigt i sina detaljer. När Lovisa nu 
raskt lämnar fullmäktigemötet börjar de borgerliga ledamöternas initiala 
emotionella upprymdhet över att det gick att besegra Socialdemokraterna att 
övergå i en viss eftertänksamhet. Hur ska kommunen nu styras? 

Från majoritet till minoritet
Den här händelsen utspelar sig under en höstkväll 2009. Sverigedemokra-
ternas framgångar i valet 2006 innebar att inget av de traditionella blocken 
förfogade över en egen majoritet i fullmäktige. Efter valet 2006 fanns det in-
gen beredskap bland de övriga partierna för att hantera en sådan situation. 
Socialdemokraterna, som tidigare hade styrt länge utifrån en majoritetsposi- 
tion, fortsatte därför att styra i en minoritetsposition med Lovisa som en känd 
och mycket erfaren förgrundsfigur. Det fungerade sådär i tre år till dess att 
de borgerliga partierna ett år innan nästa val ville visa sig samspelta och  
Sverigedemokraterna ville markera sin politiska närvaro.   

Lovisa tänkte dock inte leda ett styre med en majoritet i fullmäktige emot 
sig i en så avgörande fråga som budgeten. Ledarna för de borgerliga partierna 
var också medvetna om att det inte var idealiskt att försöka styra kommunen 
från en minoritetssituation där man var beroende av Sverigedemokraternas 
aktiva stöd för att få igenom sin politik. Båda de politiska sidorna var därför 
inställda på att det nu krävdes någon form av kompromiss. Frågan var bara 
hur? Inga av de politiska ledarna hade någon större erfarenhet av att hantera 
den här sortens situation. 

Från känslomässig konflikt till krass kompromiss
Några som också var oerhört mån om att det politiska läget klarnade och stabili- 
serades var tjänstemannaledningen. Kommunen hade emellertid ingen fast 
ekonomichef vid den här tidpunkten. En tillförordnad ekonomichef hade 
istället rekryterats från Regionen, en person som dessutom hade en viss erfar-
enhet av att hantera besvärliga lägen. Han fick sätta sig vid samma förhan-
dlingsbord som Lovisa och det relativt nytillträdde moderata oppositionsrå-
det (Patrik). Den tillförordnade ekonomichefens huvudsakliga uppgift var att 
förklara olika budgetmässiga detaljer, men han märkte ganska snart att han 
också fick försöka lugna ner de upptrissade känslor som fortfarande blossade 
upp under förhandlingarna. 

6 Medelköping är ett fiktivt namn på en kommun i studien. Det är således en riktig kommun som dock 
har getts ett annat namn i den här rapporten i syfte att skydda enskilda individer som förekommer i 
studien – individer som också getts andra namn än sina riktiga namn.  
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Bara några dagar efter det att fullmäktige röstat fram oppositions budg-
etförslag hade dock Lovisa och Patrik lyckats komma överens om ett kom-
promissförslag till budget. Utan någon debatt och under en märkbar tyst-
nad röstades det budgetförslaget igenom under ett nytt fullmäktigemöte. De 
borgerliga partierna hade således lyckats tillförskaffa det socialdemokratiska 
styret ett stort symboliskt nederlag, men när krutröken nu hade skingrats satt 
Socialdemokraterna ändå kvar vid makten. 

I realiteten och inte minst mentalt var dock inte allt som vanligt. I den 
efterkommande valrörelsen gav Lovisa  ett tydligt besked: efter valet kommer 
hon inte att sätta sig i ett nytt minoritetsstyre. 2010 var en valrörelse som på 
nationell nivå präglades av en konfliktorienterad blockpolitik. Lovisa förut-
spådde dock fortsatta framgångar för Sverigedemokraterna, vilket i sin tur 
skulle omöjliggöra en traditionell blockbaserad majoritet i kommunfullmäk-
tige. Därmed uppmuntrade Lovisa sitt parti att fokusera på sin egen politik 
i valrörelsen och på så sätt inte stöta sig mig något av de övriga partierna i 
onödan. 

Centerpartiet och Folkpartiet väljer att ställa sig åt sidan
Efter valet stod det också klart att det inte fanns något utrymme för något 
traditionellt blockbaserat majoritetsstyre. Lovisa fick därför ett mandat från 
sitt parti att undersöka möjligheterna att bilda ett blocköverskridande ma-
joritetsstyre och uppmanades att börja diskutera med Centerpartiet. Center-
partiet hade dock gjort ett dåligt val lokalt och var i behov av att kunna slicka 
såren i oppositionsställning. Centerledaren var dessutom ytterst tveksam till 
att sätta sig i samma styre som Vänsterpartiet, vilket Socialdemokraterna såg 
som en förutsättning för att få ihop ett majoritetsunderlag. Därutöver upplev-
de partiets lokala ledare att det fanns vissa frågetecken kring personkemin 
mellan några av de politiska huvudaktörerna i en sådan konstellation. Såväl 
Centerpartiet som Folkpartiet uppmanade istället Socialdemokraterna och 
Moderaterna att försöka att bilda ett styre tillsammans: ” ni två partier är så 
lika på många områden och passar bättre ihop” påtalade Centerledaren. 

Lovisa tillsammans med sin lokala socialdemokratiska partiordförande, 
Jonas, fick därför gå tillbaka till partimedlemmarna med budskapet att Cen-
terpartiet och Folkpartiet inte var intresserade av något samarbete. Vad som 
istället låg närmast till hands var att undersöka möjligheterna för ett samar-
bete med Moderaterna. Det här var dock inget okontroversiellt förslag och när 
Lovisa och Jonas lyfte det alternativet spred sig en obekväm tystnad i rum-
met. Flera av medlemmarna började skruva på sig i stolarna, några mumlade 
några kommentarer som indikerade en viss skepsis.  

Nya möjligheter blev en drivkraft
Efter en stund reste sig dock en medlem, hänvisade till behovet av handling-
skraftigt styre i kommunen och hävdade att det därför kunde vara värt ett 
försök att undersöka möjligheterna till ett samarbete med Moderaterna, var-
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efter Lovisa och Jonas till slut fick ett sådant mandat. Ett samarbete med ärk-
erivalen var dock även kontroversiellt inom Moderaterna – man stod inför 
valet att släppa fram en svag minoritet och därmed fortsätta i opposition eller 
att vara med och påverka besluten i en koalition med Socialdemokraterna. 
Beslutet blev att ge det senare en chans.   

Koalitionsförhandlingarna fördes i ett sammanträdesrum i kommun-
huset, viket för övrigt också utgjorde kommunens vigselrum. Diskussionerna 
hade en tydlig dagordning: innehållet i sakpolitiken skulle fastställas innan 
det blev några diskussioner om tillsättandet av enskilda politiska poster.  Man 
diskuterade dessutom vilka som skulle företräda och synas i olika samman-
hang samt hur man skulle hantera eventuella problem längs vägen.  

Sakfrågorna var inte så svåra
I arbetet med att komma överens om en gemensam politik för den kommande 
mandatperioden utgick man ifrån de båda partiernas lokala valprogram och 
märkte då att skillnaderna var relativt små. Den tydligaste skillnaden låg i 
synen på privata utförare i äldreomsorgen, där kompromissen blev att de be-
fintliga äldreboendena fortsatt skulle drivas i kommunal regi men att privata 
utförare skulle prövas när kommunen behövde nya äldreboenden. 

Att ny verksamhet skulle behöva tillkomma i kommunen var tydligt då 
kommunen hade ett mycket fördelaktigt geografiskt läge med bra kommuni-
kationer i en växande storstadsregion. Att kommunen behövde växa visade 
sig också bli en drivande och förenande kraft i samarbetet. De båda partierna 
var nämligen överens om att kommunens främsta utmaning var att just kun-
na växa på ett så bra sätt möjligt. Med andra ord: de båda partierna delade 
till stora delar synen på  lokal tillväxt. 

En viktig grundförutsättning för samarbetet var att det skulle bli så jäm-
likt som möjligt – att inte de ena partiet förpassades till rollen av ett stödparti. 
Eftersom Socialdemokraterna hade betydligt fler mandat i fullmäktige var 
det naturligt att de besatte KSO-posten. För att Patrik skulle ha möjlighet att 
vara riktigt delaktig i det dagliga politiska arbetet behöll emellertid Modera-
terna den kommunalrådspost som de tidigare innehaft i rollen som största 
oppositionsparti. Det här var inte ett alldeles okontroversiellt beslut då det 
innebar att den nu fragmenterade oppositionen inte skulle förfoga över någon 
kommunalrådspost. Uppbrottet från den traditionella blockpolitiken innebar 
således även ett uppbrott från ordningen för hur de två kommunalrådspos-
terna skulle fördelas.  

Ett giftermål som väcker känslor
När förhandlingarna var färdigställda gick Lovisa och Patrik gemensamt 
ut i kommunhuskorridoren och meddelade att man nu skulle styra tillsam-
mans. Inte minst bland tjänstemännen spred sig en lättnad – den politiska 
turbulensen och ovissheten under den tidigare mandatperioden hade varit 
påfrestande. En tjänsteman grät till och med en tår av spontan lycka över 
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beskedet. Alla delade dock inte glädjen över att kommunens två största partier 
skulle styra tillsammans. Inom såväl Socialdemokraterna som Moderaterna 
fanns det medlemmar som valde att lämna partiet – som hävdade att samar-
beta med den politiska ärkerivalen var något som inte gick att förena med 
drivkraften för deras politiska engagemang.    

Vid partiernas första gemensamma gruppmöte blottades också den his-
toriska ofta känslomässigt betingade rivaliteten mellan partierna. När 
ledamöterna gick in i mötesrummet satte sig de Moderata ledamöterna lite 
spänt tillsammans i ett hörn av rummet och de Socialdemokratiska i ett an-
nat. Den Socialdemokratiska gruppledaren instruerade då hälften av de Mod-
erata som Socialdemokratiska ledamöterna att resa sig för att därefter byta 
plats med varandra. Efter det försvann mycket av beröringsskräcken mellan 
företrädarna för de båda partierna. 

Tillbaka till väljarna 
I god tid innan valet 2014 hade Lovisa meddelat att hon hade för avsikt att 
stiga åt sidan och låta någon annan ta över som lokal ledare för partiet och 
därmed potentiellt även som kommunstyrelsens ordförande under den kom-
mande mandatperioden. Hon hade tagit sitt ansvar och lotsat partiet och 
kommunen ut ur en turbulent politisk situation – hennes starka ställning i 
partiet och kommunen som helhet hade varit en viktig anledning till att koa-
litionen mellan de båda ärkerivalerna blev möjlig. Jonas utsågs nu att ta över 
Lovisas ledarroll inom partiet.

Trots en lyckad första mandatperiod tillsammans, som de båda partierna 
upplevde hade fungerat väldigt bra, gick man under våren 2014 in i en val-
rörelse utan någon offentligt uttalad ambition att fortsätta att styra tillsam-
mans efter valet. Båda partierna upplevde att det var viktigt att hålla dörren 
öppen för olika framtida styrande konstellationer och man genomförde därför 
enskilda valkampanjer. 

Efter valet stod det dock klart att väljarna inte hade straffat de båda parti-
erna för sitt banbrytande samarbete. Moderaterna backade visserligen något, 
men mindre än på nationell nivå. Det fanns heller inga möjligheter att bilda 
något traditionellt blockbaserat majoritetsstyre, varvid det föreföll naturligt 
för Socialdemokraterna och Moderaterna att fortsätta att styra tillsammans.    

Även om Medelköping är ett fiktivt namn så är den här berättelsen hämtat 
från en och samma kommun och händelserna har således inträffat i verk-
ligheten. Till skillnad från beskrivningarna av Svehärad beskriver exemplet 
Medelköping inte bara på de utmaningar utan också de möjligheter som följer 
med ett nytt parlamentariskt landskap. I Medelköping lyckades man bryta 
gamla handlingsmönster kopplade till den dualistiska konfliktorienterade 
blockpolitiken och istället agera mer fritt från förutbestämda idéer om hur 
den lokala politiken bör fungera och därmed hur olika partier bör förhålla sig 
till varandra. 
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I Medelköping resulterade således anpassningen till det nya parlamen-
tariska landskapet i ett styre med Socialdemokraterna och Moderaterna. På 
många andra håll har samma process resulterat i andra konstellationer av 
blocköverskridande styren. Det finns således inte en enskild standardlösn-
ing på utmaningen med att anpassa sig det nya parlamentariska landskapet 
– nyckeln verkar snarare ligga i att bryta tidigare mönster och identifiera den 
lokala lösning som passar bäst utifrån de specifika lokala förutsättningarna. I 
intervjuerna i den här studien har det dock framkommit några specifika fak-
torer som framstår som centrala i arbetet med att bryta gamla mönster – fak-
torer som inte sällan kräver en viss framförhållning. Ser man ett behov av att 
skapa någon form av blockövergripande samarbeten, oavsett om det ska ske 
inom ramen för ett blocköverskridande styre eller ett minoritetsstyre, bör man 
således långsiktigt skaffa sig en beredskap för det.

Rätt fokus i valrörelsen
Att samla partiets gräsrötter runt motståndet mot en huvudfiende har varit ett 
vanligt sätt att generera engagemang och energi i en valrörelse. I valretoriken 
kring enskilda sakfrågor framhävs gärna och kanske till och med förstärks 
lätt baksidorna av motståndarsidans reformer och förslag. Baksidan av den 
sortens konflikt- och känsloladdade valretorik är att det kan generera dåliga 
förlorare – att motparten känner sig orättfärdigt behandlad. Det här var ge-
nerellt sett inget större problem i det tidigare politiska landskapet när ett av 
blocken alltid vann valet och därefter kunde styra med en egen majoritet. Då 
hade det förlorande blocket fyra år på sig att komma över och glömma alla 
upplevde oförrätter som motståndarna var skyldiga till, för att sedan komma 
tillbaka med ny frisk energi till nästa val. 

Rutinerade politiker förstår hur politiker kan spela olika roller i olika situa- 
tioner – att konfliktorienterad retorik i en valrörelse eller i en fullmäktige- 
debatt inte nödvändigtvis innebär att ett samarbete är omöjligt i ett annat sam-
manhang. Utmaningen ligger snarare i att få alla andra partimedlemmar samt 
inte minst väljarna att förstå den skillnaden och därmed stödja ett samarbete 
med ett parti som nyligen framställts som den stora fienden. Att innan ett val 
tydligt markera emot olika former av blocköverskridande samarbeten för att 
efter samma val delta i detsamma stärker knappast förtroendet hos vare sig 
partimedlemmar och väljare. Vill man vara på den säkra sidan framhäver man 
därför det positiva med sin egen politik i en valrörelse. Samtidigt kan det vara 
svårt att helt undvika att belysa baksidorna hos andra partiers politik – utan 
skillnader blir politiken lätt slätstruken och otydlig för väljarna. Här gäller det 
således att hitta en bra balans i valretoriken. 

Kaos som en möjlighet
En grundläggande aspekt av demokratin är att det ska vara möjligt att avsätta 
ett styre som inte längre har ett stöd i den högsta beslutande församlingen. 
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På nationell nivå finns det möjlighet att genom en misstroendeförklaring av-
sätta en regering – den möjligheten saknas dock på kommunal och regional 
nivå. Under lång tid har istället budgeten utgjort den fråga där styrets stöd 
i fullmäktige har ställts på sin spets. Det framstod länge som i det närmaste 
självklart att ett styre skulle avgå om man fick en majoritet emot sig i en 
budgetomröstning. 

Nu finns det tecken på att respekten för den principen håller på att urhol-
kas, det är inte längre ovanligt att styren väljer att regera vidare trots att man 
har förlorat i en budgetomröstning. Det finns också tecken på att oppositionen 
inte tar samma princip på lika stort allvar när man lite lättvindigt de facto 
fäller de styrandes budgetförslag utan att visa någon reell vilja till att bidra till 
att en ny konstellation av styrande partier kan skapas som kan få igenom sin 
budget. Det går således att fråga sig om en urholkning av respekten för budg-
eten som så kallad kabinettsfråga är långsiktigt bra för demokratin? 

Olika signaler
Om man istället belyser frågan från ett renodlat styrningsperspektiv fram-
kommer en annan problematik. För det första föder ett fortsatt regerande 
efter en förlorad budgetomröstning, såsom i Svehärad, lätt en misstro som 
knappast underlättar ett framtida samarbete. De styrande sänder då en signal 
till oppositionen att vi struntar i vad ni bestämmer, vilket mycket väl kan re-
sultera i att oppositionen blir än mer benägen att sätta käppar i hjulet för de 
styrande partierna. Därutöver kan man fråga sig om inte ett fortsatt styrande 
på någon annans budget sänder fel signaler till väljarna – att de styrande par-
tierna är mer intresserade av att klamra sig kvar vid makten än att på ett hand-
lingskraftigt sätt styra kommunen – att partiets maktposition är viktigare än 
kommunens utveckling. 

En långsiktigt bättre lösning?
Alternativet till att fortsätta regera på någon annans budget framstår vis-
serligen sällan som speciellt lockande, åtminstone inte på kort sikt. Väljer 
man att avgå försätter man partiet och kommunen i ett ovisst läge där en-
skilda mer eller mindre arvoderade politiska positioner riskeras. En kris utgör 
emellertid också en möjlighet och i det här sammanhanget kan det utgöra 
en möjlighet att bryta upp ett låst politiskt läge. Om krisen tillåts röra om 
tillräckligt mycket och utmana förhärskande perspektiv och attityder kan det 
skapas förutsättningar för helt nya konstellationer som har betydligt bättre  
förutsättningar att handlingskraftigt styra kommunen. Utvecklingen i  
Medelköping är ett exempel på det.

Starkt och modigt politiskt ledarskap
Forskning pekar på att ju högre upp i den kommunala politiska hierarkin man 
kommer desto mer benägna är ledamöterna att beskriva det politiska arbetet 
som samförståndsorienterat (Giljam, Karlsson & Sundell 2010). Flera av poli-
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tikerna i den här studien vittnar i de sammanhangen om att man som ledande 
styrande politiker är beroende av bra relationer med 3-4 andra ledande poli-
tiker inklusive någon eller några ledande företrädare för oppositionen – att 
handlingskraften i det politiska beslutsfattandet är beroende av hur väl de 
personerna fungerar tillsammans. Alla de personerna behöver inte nödvän-
digtvis landa i samma politiska ställningstagande i exakt alla frågor – det cen-
trala är att man har byggt upp en tillräckligt stark relation att man vet var man 
har varandra och inte minst kan lita på varandra. 

Relationer och förtroendeband är viktiga
Betydelsen av relationerna mellan de högsta politiska företrädarna kan 
naturligtvis ses som en maktkoncentration med negativa demokratiska följder 
och ligger därmed i linje med tidigare studier som problematiserar fullmäktig-
es svaga roll i den lokala och regionala demokratin (Bäck 2000; Hagevi 2000; 
Nilsson 2001; Montin 2004; SKL 2011). De ledande politikerna i den här 
studien motiverar emellertid den maktkoncentrationen med att det är unge- 
fär den mängden politiker som har möjlighet att vara ordentligt insatta i alla 
viktigare frågor och som därmed kan ta sig an olika frågor utifrån ett helhets-
perspektiv. Oavsett om den sortens maktkoncentration är bra eller dåligt ur 
ett demokratiskt perspektiv så verkar relationen mellan de ledande politi-
kerna vara en viktig faktor i skapandet av blocköverskridande samarbeten. 
Ju starkare relationer mellan de ledande politiska företrädarna, desto lättare 
är det att skapa blocköverskridande samarbeten. De så kallade transaktions-
kostnaderna för samarbeten är ofta relativt låga om ledarna redan har bra 
vetskap om var man har varandra ( jämför Bäck 2003). 

En annan oerhört viktig förtroenderelation är den mellan ledaren och 
medlemmarna i den lokala partiorganisationen. Att bryta väl etablerade möns- 
ter och söka nya samarbetspartners är oftast svårare än att gå på i de gamla be-
prövade fotspåren. Då krävs det att man har en god kännedom om vad partiet 
kan gå med på men också att ledaren har en stark ställning som ger utrymme 
för ett visst risktagande – att man som lokal partiledare vågar ta ut svängarna. 

Specifika ledningskrav i minoritetsstyren
Minoritetsstyren ställer därutöver ännu högre eller åtminstone delvis andra 
krav på specifika ledaregenskaper. För att skapa ett blocköverskridande styre 
krävs det ledare som kan sy ihop en styrande koalition och därefter se till att 
den koalitionen håller under hela mandatperioden. I ett minoritetsstyre be-
höver kommunstyrelsens ordförande ständigt skapa nya konstellationer för 
olika beslut, vilket ställer krav på ledare som är nyfikna, bra på att lyssna och 
bra på att prestigelöst se nya lösningar i samspel med ledare för andra partier.  

För att lyckas väl med den politiska styrningen av kommunen i ett mi-
noritetsstyre behövs det generellt sett mindre av inställningen att ”jag ”(el-
ler mitt parti) vet vad som är bäst i varje enskild fråga. Istället behöver man 
som ledare i större omfattning utgå ifrån att ”vi” (ledare för olika partier) 
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tillsammans kan identifiera den bästa lösningen på olika problem. Det är ett 
angreppsätt som generellt sett verkar tilltala kommuncheferna – många av 
de kommunchefer som intervjuades framhävde det som en positiv aspekt av 
ett minoritetsstyre. En kommunchef i studien uttryckte det så här: ”Jag har 
svårt att föreställa mig arbetet som kommunchef förr i tiden när det styrande 
politiska partiet på sina interna partimöten utanför kommunhuset tog beslut 
om vad vi i förvaltningen skulle genomföra. Då skulle jag som kommunchef 
inte haft någon som helst möjlighet att ge input i de beslutsprocesserna.” Det 
framstår således som om mer diskussioner mellan ledarna för de politiska 
partierna kring enskilda frågor också skapar större utrymme för tjänstemän-
nen att på ett eller annat sätt bli involverade i diskussionsprocesserna. 

Reella lokala sakpolitiska skillnader och likheter
Forskning pekar på att kommunpolitiker har en större spridning på den tra-
ditionella ideologiska höger-vänsterskalan än såväl väljarna som riksdag-
sledamöterna (Karlsson & Giljam 2014). Samtidigt beskrivs inte minst kom-
munpolitiken ofta som mer pragmatisk och samförståndsorienterad än den 
nationella politiken (Åberg 1998; Sanne 2001; Karlsson 2003). Det finns 
inget i den här studien som utmanar den senare tesen – snarare tvärtom. I 
studien finns det gott om exempel på hur olika partier med olika ideologisk 
bas har satt sig ner och jämfört sina lokala valprogram och upptäckt att det 
var lite som skiljde dem åt. 

Politiskt laddade skiljelinjer måste likväl hanteras
I flera av de studerade kommunerna utgjorde frågor som allmännyttan samt 
privata utförare vård, skola och omsorg de stora konfliktfrågorna – frågor som 
således är kopplat till offentlig eller privat finansiering, drift och ägande. I 
de kommunerna framstod det som troligt att den huvudsakliga skiljlinjen i 
politiken även fortsättningsvis kommer att gå mellan de traditionella politiska 
blocken och därmed utgöra ett hinder mot blocköverskridande styren. Åsik-
tsskillnaderna mellan de båda traditionella blocken blir också tydlig om man 
ser till en tidigare studie på svenska kommunfullmäktigeledamöters åsikter 
på det här området (figur 6). Socialdemokratiska och framförallt Vänsterpar-
tistiska fullmäktigeledamöter är betydligt mindre positiva än de borgerliga 
partierna till privat finansiering, drift och ägande i den kommunala kärnverk-
samheten.
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Figur 6. Svenska kommunfullmäktigeledamöters åsikter om frågor som berör 
skattesats samt privata kontra kollektiva ägar- och driftsformer. (0 = minst positiv 
till privat finansiering och privata drifts- och ägandeformer, 100 = mest positiv.) 
Statistiken är hämtat från KOLFU 2012 (Karlsson & Giljam (a) 2014) där 
kommunfullmäktigeledamöter har besvarat enkätfrågor om friskolor; storlek på 
offentlig sektor; kommunalskatt; privata företag i välfärden; kundvalssystem och 
inkomstskillnader i samhället. De medelvärdena har därefter lagts samman till ett 
sammanlagt medelvärde. Det sammanlagda medelvärdet har i sin tur i den här 
studien räknats om till percentiler så att det parti som fick lägst genomsnittligt 
värde utgjorde 0 medan det partiet som hade det högsta medelvärdet utgjorde 100. 

I figur 6 ovan blir det således tydligt att fullmäktigeledamöterna för de fyra 
borgerliga partierna generellt sett har liknande åsikter i de här frågorna och 
därmed borde ha lättare att komma överens med varandra än med något 
eller några av de rödgröna partierna.7 Den generella utgångspunkten i de 
kommuner i studien där man ändå har lyckats övervinna det här potentiella 
hindret och bildat blocköverskridande styren är att ta små steg såsom i Medel-
köping där man genomföra mindre reformer på försök.

Vissa ideologiska frågor skär inom snarare än  
mellan de traditionella blocken
I studien har det emellertid även framkommit en rad andra frågor, frågor som 
ofta är minst lika viktiga för kommunens utveckling, där konfliktlinjen åter-
finns inom snarare än mellan de traditionella politiska blocken. Ett vanligt 
exempel på en sådan fråga är synen på ekonomisk och befolkningsmässig till-
växt. Det här är generellt sett är en oerhört central fråga i många kommuner 
i vilken kommunens planprocesser hamnar i centrum. I de processerna ham-
nar inte sällan bevarandet av gröna ytor såsom parker, skog och åkermark 
i konflikt med byggandet av till exempel bostäder, industrier, köpcenter och 
trafikleder. Som det framgår i figur 7 är framförallt Miljöpartister, Centerpar-
tister och Vänsterpartister i kommunfullmäktigen mer benägna att prioritera 
de gröna värdena än Moderater och Socialdemokrater. I den sortens frågor 

7 En tidigare studie (Folke 2010) pekar på att mindre partier i en styrande koalition i kommuner ofta 
har möjlighet att påverka sekundära frågor (miljö och immigration), dock sällan i skattefrågan. 
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Reella lokala sakpolitiska skillnader och likheter 
Forskning pekar på att kommunpolitiker har en större spridning på den traditionella ideologiska 
höger-vänsterskalan än såväl väljarna som riksdagsledamöterna (Karlsson & Giljam 2014). Samtidigt 
beskrivs inte minst kommunpolitiken ofta som mer pragmatisk och samförståndsorienterad än den 
nationella politiken (Åberg 1998; Sanne 2001; Karlsson 2003). Det finns inget i den här studien som 
utmanar den senare tesen – snarare tvärtom. Det finns gott om exempel i studien på hur olika 
partier med olika ideologisk bas har satt sig ner och jämfört sina lokala valprogram och upptäckt att 
det var lite som skiljde dem åt.  

Politiskt laddade skiljelinjer måste likväl hanteras 
I flera av de studerade kommunerna utgjorde frågor som allmännyttan samt privata utförare vård, 
skola och omsorg de stora konfliktfrågorna – frågor som således är kopplat till offentlig eller privat 
finansiering, drift och ägande. I de kommunerna framstod det som troligt att den huvudsakliga 
skiljlinjen i politiken även fortsättningsvis kommer att gå mellan de traditionella politiska blocken 
och därmed utgöra ett hinder mot blocköverskridande styren. Åsiktsskillnaderna mellan de båda 
traditionella blocken blir också tydlig om man ser till en tidigare studie på svenska 
kommunfullmäktigeledamöters åsikter på det här området (figur 6). Socialdemokratiska och 
framförallt Vänsterpartistiska fullmäktigeledamöter är betydligt mindre positiva än de borgerliga 
partierna till privat finansiering, drift och ägande i relation till traditionell kommunal verksamhet. 

Figur 6 Svenska kommunfullmäktigeledamöters åsikter om frågor som berör skattesats samt 
privata kontra kollektiva ägar- och driftsformer. (0 = minst positiv till privat 
finansiering och privata drifts- och ägandeformer, 100 = mest positiv.) 

 

Statistiken är hämtat från KOLFU 2012 (Karlsson & Giljam (a) 2014) där kommunfullmäktigeledamöter har besvarat enkätfrågor om 
friskolor; storlek på offentlig sektor; kommunalskatt; privata företag i välfärden; kundvalssystem och inkomstskillnader i samhället. De 
medelvärdena har därefter lagts samman till ett sammanlagt medelvärde. Det sammanlagda medelvärdet har i sin tur i den här studien 
räknats om till percentiler så att det parti som fick lägst genomsnittligt värde utgjorde 0 medan det partiet som hade det högsta 
medelvärdet utgjorde 100.   

 

I figur 6 ovan blir det således tydligt att fullmäktigeledamöterna för de fyra borgerliga partierna 
generellt sett har liknande åsikter i de här frågorna och därmed borde ha lättare att komma överens 
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tenderar således ofta konfliktlinjerna  att skära rakt igenom snarare än mellan 
de traditionella politiska blocken. 

Figur 7. Svenska kommunala fullmäktigeledamöters placerar sig själva på en 
grön-gråskala. (0 =mest grå; 100 =mest grön).
Statistiken är hämtat från KOLFU 2012 (Jagers& Matti 2014) där kommunfull-
mäktigeledamöter fick ta ställning till en fråga med en tydlig grå-grön dimension. 
Det sammanlagda medelvärdet för varje parti har i den här studien räknats om 
till percentiler så att det parti som fick lägst genomsnittligt värde utgjorde 0 medan 
det partiet som hade det högsta medelvärdet utgjorde 100.

Det således långt ifrån självklart att den starkaste och mest handlingskraftiga 
koalitionen i en kommun består av partier från samma traditionella block. 
Att hålla fast vid ett blockbaserat styre, även om konfliktlinjerna i de för kom-
munen stora och avgörande frågorna främst återfinns inom snarare än mel-
lan de traditionella blocken, innebär inte bara större risk för att de styrande 
partierna får det svårare att hålla ihop. Om de styrande partierna försöker 
att undvika besvärliga konfliktlinjer inom styrena är det också stor risk att 
viktiga sakpolitiska diskussioner tonas ner. Forskning pekar nämligen på att 
konfliktnivåerna i fullmäktige är starkast i kommuner med styren som bryter 
blockgränserna och allra starkast är de i kommuner där Socialdemokraterna 
och Moderaterna samregerar (Giljam, Karlsson & Sundell 2010). Nya block-
överskridande koalitioner skulle således kunna öppna upp för debatter och 
konflikter på en rad områden som traditionella blockbaserade styren har in-
tresse av att försöka dölja. 

Förväntningar på hur politiken bör bedrivas
Många i den här studien har samtidigt vittnat om samarbetssvårigheter i 
nuvarande eller i tidigare styren. Inte sällan har detta förklarats med en bri-
stande personkemi mellan de högsta företrädarna för partierna. Tittar man 
närmare på några av de fallen verkade det ibland vara skillnader i synen på 
formerna och rutinerna för det politiska hantverket som låg bakom mycket 
av det som slentrianmässigt betecknades som dålig personkemi. Att olika 
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med varandra än med något eller några av de rödgröna partierna.7  Den generella utgångspunkten i 
de kommuner i studien där man ändå lyckats övervinna det potentiella hindret och bildat 
blocköverskridande styren är att ta små steg såsom i Medelköping där man genomföra mindre 
reformer på försök.  

Vissa ideologiska frågor skär inom snarare än mellan de traditionella blocken 
I studien har det emellertid även framkommit en rad andra frågor, frågor som ofta är minst lika 
viktiga för kommunens utveckling, där konfliktlinjen återfinns inom snarare än mellan de 
traditionella politiska blocken. Ett vanligt exempel på en sådan fråga är synen på ekonomisk och 
befolkningsmässig tillväxt. Det här är generellt sett är en oerhört central fråga i många kommuner i 
vilken kommunens planprocesser hamnar i centrum. I de processerna hamnar inte sällan bevarandet 
av gröna ytor såsom parker, skog och åkermark i konflikt med byggandet av till exempel bostäder, 
industrier, köpcenter och trafikleder. Som det framgår i figur 7 är framförallt Miljöpartister, 
Centerpartister och Vänsterpartister i kommunfullmäktigen mer benägna att prioritera de gröna 
värdena än Moderater och Socialdemokrater. I den sortens frågor tenderar således ofta 
konfliktlinjerna  att skära rakt igenom snarare än mellan de traditionella politiska blocken.  

Figur 7 Svenska kommunala fullmäktigeledamöters placerar sig själva på en grön-gråskala.    
(0 =Grå; 100 =Grön)   

 

Statistiken är hämtat från KOLFU 2012 (Jagers& Matti 2014) där kommunfullmäktigeledamöter fick ta ställning till en fråga med en tydlig 
grå-grön dimension. Det sammanlagda medelvärdet för varje parti har i den här studien räknats om till percentiler så att det parti som fick 
lägst genomsnittligt värde utgjorde 0 medan det partiet som hade det högsta medelvärdet utgjorde 100.   

 

Det således långt ifrån självklart att den starkaste och mest handlingskraftiga koalitionen i en 
kommun består av partier från samma traditionella block. Att hålla fast vid ett blockbaserat styre, 
även om konfliktlinjerna i de för kommunen stora och avgörande frågorna främst återfinns inom 
snarare än mellan de traditionella blocken, innebär inte bara större risk för att de styrande partierna 
får det svårare att hålla ihop. Om de styrande partierna försöker att undvika besvärliga konfliktlinjer 
inom styrena är det också stor risk att viktiga sakpolitiska diskussioner tonas ner. Forskning pekar på 

                                                           
7 En tidigare studie (Folke 2010) pekar på att mindre partier i en styrande koalition i kommuner ofta har 
möjlighet att påverka sekundära frågor (miljö och immigration), dock sällan i skattefrågan.  
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företrädare har svårt att komma överens kan således bottna i att de har olika 
syn på hur politik ska bedrivas, hur politiker ska förhålla sig till varandra samt 
hur beslut ska fattas. 

Även på det här området finns det tidigare forskning på kommunfullmäk-
tigeledamöters åsikter som indikerar att problemen kan vara större inom sna-
rare än mellan de traditionella politiska blocken. När man till exempel dis-
kuterar huruvida man ska förvandla skogsmark till en trafikled är det inte 
bara avvägningen mellan de gröna och grå värdena som kan generera konflik-
ter – det kan också skapas konflikter kring hur planerings- och beslutsproces-
sen bör fungera. Hur mycket utrymme bör det ges till enskilda medborgare 
som engagerar sig i frågan? Hur stort tålamod bör man ha med enskilda in-
divider som på olika sätt motarbetar fattade beslut? Det här är således frågor 
som handlar om avvägningen mellan representativa och deltagardemokratis-
ka ideal.

Figur 8.  Svenska kommunfullmäktigeledamöters attityder till den representa-
tiva valdemokratin kontra deltagardemokratin. (0 = mest deltagardemokrat; 
100 = mest valdemokrat).
Statistiken är hämtat från KOLFU 2012 (Karlsson & Giljam(b) 2014) där 
kommunfullmäktigeledamöter har fått ta ställning till några meningar där 
den representativa valdemokratin och deltagardemokratin ställs mot varandra. 
Medelvärdena för varje parti har därefter lagts samman till ett sammanlagt 
medelvärde. Det sammanlagda medelvärdet har i sin tur i den här studien räknats 
om till percentiler så att det parti som fick lägst genomsnittligt värde utgjorde 0 
medan det partiet som hade det högsta medelvärdet utgjorde 100. 

I figur 8 blir det tydligt att även på det här området återfinns de Miljöpartiska 
och Vänsterpartistiska kommunfullmäktigeledamöterna på en sida och fram-
förallt de Moderata och Socialdemokratiska på den andra. Det framstår heller 
inte som helt orimligt att samma åsiktsskillnader också avspeglar sig i hur den 
interna lokala partidemokratin bör fungera – till exempel hur accepterat det 
är att inte ställa in sig i leden och följa den av majoriteten i partiet identifi-
erade ståndpunkten i en fråga.  
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att konfliktnivåerna i fullmäktige är starkast i kommuner med styren som bryter blockgränserna och 
allra starkast är de i kommuner där Socialdemokraterna och Moderaterna samregerar (Giljam, 
Karlsson & Sundell 2010). Nya blocköverskridande koalitioner skulle således kunna öppna upp för 
debatter och konflikter på en rad områden som traditionella blockbaserade styren har intresse av att 
försöka dölja.  

Förväntningar på hur politiken bör bedrivas 
Många i den här studien har samtidigt vittnat om samarbetssvårigheter i nuvarande eller i tidigare 
styren. Inte sällan har detta förklarats med en bristande personkemi mellan de högsta företrädarna 
för partierna. Tittar man närmare på några av de fallen verkade det ibland vara skillnader i synen på 
formerna och rutinerna för det politiska hantverket som låg bakom mycket av det som 
slentrianmässigt betecknades som dålig personkemi. Att olika företrädare har svårt att komma 
överens kan således bottna i att de har olika syn på hur politik ska bedrivas, hur politiker ska förhålla 
sig till varandra samt hur beslut ska fattas.  

Även på det här området finns det tidigare forskning på kommunfullmäktigeledamöters åsikter som 
indikerar att problemen kan vara större inom snarare än mellan de traditionella politiska blocken. 
När man till exempel diskuterar huruvida man ska förvandla skogsmark till en trafikled är det inte 
bara avvägningen mellan de gröna och grå värdena som kan generera konflikter – det kan också 
skapas konflikter kring hur planerings- och beslutsprocessen bör fungera. Hur mycket utrymme bör 
ges till enskilda medborgare som engagerar sig i frågan? Hur stort tålamod bör man ha med enskilda 
individer som på olika sätt motarbetar fattade beslut? Det här är således frågor som handlar om 
avvägningen mellan representativa och deltagardemokratiska ideal. 

Figur 8  Svenska kommunfullmäktigeledamöters attityder till den representativa 
valdemokratin kontra deltagardemokratin. (0 = mest deltagardemokrat; 100 = mest 
valdemokrat)  

 

Statistiken är hämtat från KOLFU 2012 (Karlsson & Giljam(b) 2014) där kommunfullmäktigeledamöter har fått ta ställning till några 
meningar där den representativa valdemokratin och deltagardemokratin ställs mot varandra. Medelvärdena för varje parti har därefter 
lagts samman till ett sammanlagt medelvärde. Det sammanlagda medelvärdet har i sin tur i den här studien räknats om till percentiler så 
att det parti som fick lägst genomsnittligt värde utgjorde 0 medan det partiet som hade det högsta medelvärdet utgjorde 100.   

 

I figur 8 blir det tydligt att även på det här området återfinns de Miljöpartiska och Vänsterpartistiska 
kommunfullmäktigeledamöterna på en sida och framförallt de Moderata och Socialdemokratiska på 
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I sin studie av kulturerna i riksdagens partigrupper konstaterar Katarina 
Barrling Hermansson (2004) att Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet 
har en intern kultur som är mindre grupporienterad än de övriga partierna. 
Det innebär bland annat att de partikulturerna är mer individualistiskt lagda 
med en större acceptans för att enskilda ledamöter agerar självständigt i re-
lation till de gemensamma besluten i partigruppen. I det sammanhanget är 
det viktigt att notera att partikulturen i enskilda kommuner inte behöver vara 
densamma som den i riksdagen, även om många av dem som sitter i riksdagen 
har en bakgrund just i lokalpolitiken. Det framkom dock påfallande många 
vittnesmål i intervjuerna i den här studien om hur det i vissa enskilda par-
tier och då framförallt i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet framstår 
som såväl naturligt som viktigt att frågor diskuteras mycket och länge i olika 
konstellationer och former. Vägen från det att ett problem identifieras, till att 
frågan diskuteras, till att ett beslut fattas och därefter implementeras tillåts då 
vara lång och krokig (A i figur 9 nedan). Det kan till och med vara så att man 
anser att det är rimligt att fortsätta att diskutera en fråga även efter det att ett 
formellt beslut är fattat.

Figur 9.  Vägen till ett beslut – hur den normativa bilden av hur man går från en 
problemställning till ett genomfört beslut kan skilja sig åt mellan olika partier.
Figuren beskriver skillnader mellan olika partier i förväntningar på hur en 
beslutsprocess bör fungera. I vissa partier är det självklart att processen ska vara 
så snabb och effektiv som möjligt, vilket illustreras av de raka B-pilarna. I en 
del andra partier är det däremot självklart att det inom processen bör ges stort 
utrymme för långrandiga diskussioner till och med efter det att ett beslut är fattat, 
vilket illustreras av den krokiga A-vägen mot ett beslut och genomförande.

I andra partier (B-pilarna), framförallt i de större partier som har större er-
farenhet av att leda de kommunala politiska beslutsprocesserna, är kulturen, 
strukturen och förväntningarna ofta mer inriktade på snabbare och handling-
skraftigare beslutsprocesser. Politikerna identifierar och beslutar då relativt 
snabbt en lösning på ett problem som de sedan överlåter åt förvaltningen att 
genomföra.

Partikulturers påverkan på partisammansättningen  
i styrande konstellationer
Det finns också forskning som pekar just på att ett partis interna kultur och 
arbetsformer påverkar möjligheterna att delta i styrande koalitioner. Till ex-
empel finns det ett negativt statistiskt samband mellan partier med en stark 
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den andra. Det framstår heller inte som helt orimligt att samma åsiktsskillnader också avspeglar sig i 
hur den interna lokala partidemokratin bör fungera – till exempel hur accepterat det är att inte ställa 
in sig i leden och följa den av majoriteten i partiet identifierade ståndpunkten i en fråga.   

I sin studie av kulturerna i riksdagens partigrupper konstaterar Katarina Barrling Hermansson (2004) 
att Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet har en intern kultur som är mindre grupporienterad 
än de övriga partierna. Det innebär bland annat att de partikulturerna är mer individualistiskt lagda 
med en större acceptans för att enskilda ledamöter agerar självständigt i relation till de 
gemensamma besluten i partigruppen. I det sammanhanget är det viktigt att notera att partikulturen 
i enskilda kommuner inte behöver vara densamma som den i riksdagen, även om många av dem 
som sitter i riksdagen har en bakgrund just i lokalpolitiken. Det framkom dock påfallande många 
vittnesmål i intervjuerna i den här studien om hur det i vissa enskilda partier och då framförallt i 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet framstår som såväl naturligt som viktigt att frågor 
diskuteras mycket och länge i olika konstellationer och former. Vägen från det att ett problem 
identifieras, till att frågan diskuteras, till att ett beslut fattas och därefter implementeras tillåts då 
vara lång och krokig (A i figur 9 nedan). Det kan till och med vara så att man anser att det är rimligt 
att fortsätta att diskutera en fråga även efter det att ett formellt beslut är fattat. 

Figur 9. Vägen till ett beslut – hur den normativa bilden av hur man går från en 
problemställning till ett genomfört beslut kan skilja sig åt mellan olika partier 

Figuren beskriver skillnader mellan olika partier i förväntningar på hur en beslutsprocess bör fungera. I vissa partier är det självklart att 
processen ska vara så snabb och effektiv som möjligt, vilket illustreras av de raka B-pilarna. I en del andra partier är det däremot självklart 
att det inom processen bör ges stort utrymme för långrandiga diskussioner till och med efter det att ett beslut är fattat, vilket illustreras av 
den krokiga A-vägen mot ett beslut och genomförande.  

I andra partier (B-pilarna), framförallt i de större partier som har större erfarenhet av att leda de 
kommunala politiska beslutsprocesserna, är kulturen, strukturen och förväntningarna ofta mer 
inriktade på snabbare och handlingskraftigare beslutsprocesser. Politikerna identifierar och beslutar 
då relativt snabbt en lösning på ett problem som de sedan överlåter åt förvaltningen att genomföra. 

Partikulturers påverkan på partisammansättningen i styrande konstellationer 
Det finns också forskning som pekar just på att ett partis interna kultur och arbetsformer påverkar 
möjligheterna att delta i styrande koalitioner. Till exempel finns det ett negativt statistiskt samband 
mellan partier med en stark lokal interndemokrati och sannolikheten att man medverkar i ett 
kommunalt styre. Ju mer partimedlemmarna har möjlighet att påverka olika former av förhandlingar 
desto ovanligare blir det att partiet återfinns i en styrande koalition. Det finns också ett negativt 
samband mellan partier på lokal nivå som har mycket fraktionsstrider och sannolikheten att man 
medverkar i ett kommunalt styre (Bäck 2003 & 2008).  

Utgår man ifrån att det alltid är samma sammansättning av partier som ska samarbeta så har ett 
enskilt parti väldigt lite att förlora på att vara en dålig samarbetspartner. Med större acceptans för 
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lokal interndemokrati och sannolikheten att man medverkar i ett kommunalt 
styre. Ju mer partimedlemmarna har möjlighet att påverka olika former av 
förhandlingar desto ovanligare blir det att partiet återfinns i en styrande koa-
lition. Det finns också ett negativt samband mellan partier på lokal nivå som 
har mycket fraktionsstrider och sannolikheten att man medverkar i ett kom-
munalt styre (Bäck 2003 & 2008). 

Utgår man ifrån att det alltid är samma sammansättning av partier som 
ska samarbeta så har ett enskilt parti väldigt lite att förlora på att vara en dålig 
samarbetspartner. Med större acceptans för blocköverskridande konstella-
tioner skapas det större incitament för enskilda partier att vara en attraktiv 
samarbetspartner – annars är det stor risk för att man lämnas utanför nästa 
gång det är dags att identifiera en ny konstellation av styrande partier. I ett 
nytt politiskt landskap utan blockpolitikens begräsningar på sammansättnin-
gen av partier skulle det således kunna bli enklare att undvika konstellationer 
där företrädarna för partierna har vitt skilda uppfattningar om hur politiken 
bör fungera. Vi kommer att återkomma till de möjligheterna när vi nu i nästa 
kapitel förflyttar fokus till sammansättningen och framförallt överlevnaden i 
olika former av minoritets- och blocköverskridande styren.
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5. Överlevnaden i minoritets- och 
blocköverskridande majoritetsstyren
Anpassningen till ett nytt parlamentariskt landskap i kommunerna resulterar  
således främst i två olika former av styren: minoritets- och blocköver- 
skridande styren. I det sammanhanget är det viktigt att notera att flera av 
de intervjuade i den här studien har vänt sig mot antagandet att minoritets-
styren fungerar sämre än majoritetsstyren. En av de intervjuade, som har varit 
kommunstyrelsens ordförande i en stor kommun under många år, gick till 
och med så långt som att hävda att minoritetsstyren var den bästa styrformen. 
Många av de intervjuade försökte snarare att tona ner vikten av själva styrfor-
men – att attityder, föreställningar och andra aspekter av den lokala politiska 
kulturen var viktigare än den formella styrformen. 

Svaret på frågan om vilken form av styre som är att föredra är naturligt-
vis också beroende på vad man prioriterar och eftersöker i den kommunala 
politiska verksamheten. Eftersöker man flexibilitet i beslutsfattandet där 
det inte nödvändigtvis måste vara samma partier som aktivt står bakom alla 
beslut ligger minoritetsstyren nära till hands. Eftersöker man å andra sidan 
ett handlingskraftigt och mer förutsägbart styre ligger det närmare till hands 
att sikta mot ett blocköverskridande majoritetsstyre.   

En indikation på hur de båda styrformerna fungerar är hållbarheten i sty-
rena, det vill säga deras överlevnadsgrad. En sådan jämförelse bygger på anta-
gandet att de styrande politikerna gärna håller fast vid en styrform (till exem-
pel ett minoritets- eller blocköverskridande majoritetsstyre) och konstellation 
av styrande partier om de upplever att det har fungerat bra. Har de däremot  
dåliga erfarenheter av en styrform eller konstellation av styrande partier så 
är de förmodligen mer benägna att hitta en annan styrform och/eller kon-
stellation av styrande partier efter nästa val. Förutsättningarna för att behålla 
eller byta till en annan styrform och/eller en annan konstellation av styrande 
partier är naturligtvis också väldigt beroende av hur väljarna röstar i valet. 
Väljare kan dock också skapa sig en uppfattning om hur väl en konstellation 
av styrande partier har fungerat ihop och väga in det när de går och röstar i 
nästa val.  
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Figur 10.  Andelen kommuner med minoritetsstyren (n=41) respektive block-
överskridande styren (n=38) efter valet 2010 som hade samma form av styre 
efter valet 2014. 
Stapel två och fyra indikerar vilka är kvar med en liknande sammansättning av 
minoritets- respektive det blocköverskridande styret.
Med liknande sammansättning åsyftas kommunala styren där antingen S och/
eller M deltar både innan och efter valet 2014 tillsammans med samma parti från 
den andra sidan blockgränsen. Om ett tredje, fjärde etc parti tillkommer, faller 
bort eller byts ut räknas det således fortfarande som liknande sammansättning 
såtillvida det partiet inte är S eller M. Statistiken bygger på uppgifter från SKL:s 
sammanställning av kommunala styren efter valen 2010 och 2014 (http://skl.se/
demokratiledningstyrning/valmaktfordelning.111.html).

I figur 10 beskrivs hur stor andel av de kommuner som fick ett minoritets- 
respektive blocköverskridande styre efter valet 2010 som också hade kvar 
samma styrform efter valet 2014. I de 38 kommuner där det bildades ett 
blocköverskridande majoritetsstyre efter valet 2010 hade 74 procent ett block-
överskridande majoritetsstyre även efter valet 2014. I de 41 kommuner som 
hade ett minoritetsstyre efter valet 2010 var det 49 procent som även hade ett 
minoritetsstyre efter valet 2014, vilket således är 25 procentenheter lägre än 
för kommunerna med blocköverskridande styren. Tar man bort de kommuner 
som hade samma styrform (minoritets- eller blocköverskridande) men som 
fick en ny sammansättning av styrande partier efter valet 2014 är det återigen 
en betydligt större andel blocköverskridande än minoritetsstyren som över-
levde valet 2014. Det faktum att man har fortsatt med ett minoritetsstyre i 
hälften av de kommuner som tidigare har haft det indikerar emellertid att 
minoritetsstyren inte bara utgör en nödlösning utan kan utgöra en styrform 
som fungerar väl.  

Sammansättningen och hållbarheten i minoritetsstyren
Eftersöker man den sortens styre som har störst sannolikhet att överleva nästa 
val bör man således ändå inte i sikta in sig på ett minoritetsstyre. Frågan är 
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dock om det i lika stor omfattning gäller alla former av minoritetsstyren? Bryter 
man ner de 41 minoritetsstyrena som bildades efter valet 2010 i olika partisam-
mansättningar framkommer det att en majoritet (21 stycken) bestod av endast 
borgerliga partier (i några få fall dessutom tillsammans med något lokalt parti). 
Som det framgår i figur 11 nedan var det bara fyra av dem som fanns kvar efter 
valet 2014, det vill säga 81 procent av alla de borgerliga minoritetsstyren som 
bildades efter valet 2010 försvann innan eller i samband med valet 2014. Den 
låga överlevandegraden överträffades emellertid av rödgröna minoritetsstyren, 
det vill säga styren som bestod av Socialdemokraterna i koalition med Miljöpar-
tiet och/eller Vänsterpartiet. Av de åtta rödgröna minoritetsstyren som bildades 
efter valet 2010 försvann 87,5 procent efter valet 2014. 

Figur 11.  Antalet minoritetsstyren efter valet 2010 fördelade på olika par-
tikonstellationer samt hur många av dem som fanns kvar efter valet 2014.
Statistiken bygger på uppgifter från SKL:s sammanställning av kommunala 
styren efter valen 2010 och 2014 (http://skl.se/demokratiledningstyrning/valmak-
tfordelning.111.html).

Högst procentuell överlevnad hade de blocköverskridande minoritetsstyrena 
(50 procent), men de var å andra sidan bara två till antalet. Minoritetsstyren 
där Socialdemokraterna styrde själva var något vanligare (tio till antalet) och 
av dem var det fyra (40 procent) som fanns kvar efter valet 2014. Samman-
fattningsvis kan man därför konstatera att de minoritetsstyren som bildades 
efter valet 2010 hade en relativt låg hållbarhet. Förutsättningarna för att över-
leva mer än en mandatperiod som minoritetsstyre var dock högre om man 
undvek traditionellt blockbaserade minoritetsstyren – 24 av 29 (83 procent) 
av de blockbaserade minoritetsstyren som bildades efter valet överlevde inte 
valet 2014. 

Det här ligger också i linje med de vittnesmål som framkom i intervjuerna 
i den här studien. För att lyckas med ett minoritetsstyre behöver man hitta 
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Vänsterpartiet. Av de åtta rödgröna minoritetsstyren som bildades efter valet 2010 försvann 87,5 
procent efter valet 2014.  

Figur 11 Antalet minoritetsstyren efter valet 2010 fördelade på olika partikonstellationer samt 
hur många av dem som fanns kvar efter valet 2014.  
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breda lösningar över de traditionella blockgränserna – det måste finnas ett 
konstruktivt och prestigelöst diskussionsklimat där det politiska tävlingsmo-
mentet inte tar överhand. Blockpolitiken tenderar dock att göra just det mot-
satta – att locka fram det prestigeladdade tävlingsmomentet mellan de block 
som förväntas att konkurrera om makten. 

Överlevnaden och sammansättningen av blocköverskridande styren
Blocköverskridande styren verkar således ha en högre överlevnadsgrad än 
minoritetsstyren, åtminstone om man ser till de blocköverskridande major-
itetsstyren som bildades efter valet 2010. Återigen kan man dock fråga sig om 
det i lika stor grad gäller alla former av blocköverskridande styren.8  Som kon-
staterats tidigare bygger den här statistiken på SKL:s definition av ett block-
överskridande styre i vilken Miljöpartiet formellt inte tillhör något av blocken. 
Det betyder i sin tur att de 30 borgerliga styren där Miljöpartiet ingick inte 
kategoriseras som blocköverskridande styren, vilket i sin tur innebar att det 
med den definitionen9  inte bildades något blocköverskridande styre efter va-
let 2010 där Socialdemokraterna inte ingick.  

I figur 12 nedan kategoriseras därför de blocköverskridande styrena in i 
tre olika grupper av styren där Socialdemokraterna således ingick i alla tre 
kategorier. Den form av styre som kanske flest förknippar med ett blocköver-
skridande styre är ett styre där Socialdemokraterna och något eller några av 
de mindre borgerliga partierna ingår. 

Figur 12. Antalet och överlevnaden hos tre olika former av blocköverskridande 
styren efter valet 2010.
Statistiken bygger på uppgifter från SKL:s sammanställning av kommunala 
styren efter valen 2010 och 2014 (http://skl.se/demokratiledningstyrning/valmak-
tfordelning.111.html).

8 Här är det viktigt att notera att två av de 38 blocköverskridande styrena också var minoritetsstyren och 
således inte formellt förfogade över en egen majoritet. I 95 procent av fallen förfogade man emellertid 
över en egen majoritet.

9 Som tidigare framgått använder den här studien samma definition av blocköverskridande styren som 
SKL. Den definitionen kan ifrågasättas men eftersom mycket av den statistik som används i den här 
studien kommer från SKL blir det naturligt att använda sig av SKL:s definition i hela den här rapporten. 
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styren.8 Som konstaterats tidigare bygger den här statistiken på SKL:s definition av ett 
blocköverskridande styre i vilken Miljöpartiet formellt inte tillhör något av blocken. Det betyder i sin 
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några av de mindre borgerliga partierna ingår. Det var också den vanligaste formen av 
blocköverskridande styre efter valet 2010 – knappt hälften hade en sådan konstellation.  

Figur 12 Antalet och överlevnaden hos tre olika former av blocköverskridande styren efter 
valet 2010. 
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Det var också den vanligaste formen av blocköverskridande styre efter valet 
2010 – knappt hälften av alla blocköverskridande styren hade en sådan kon-
stellation. 

I intervjuerna i den här studien framkom det också att de mindre borger-
liga partierna inte ville delta i samma styre som Vänsterpartiet. De mindre 
borgerliga partierna var då ofta rädda för att styret kunde bli för brett för att 
det skulle bli handlingskraftigt – att man skulle tvingas till alltför stora kom-
promisser. I nio av de kommuner där ett blocköverskridande styre bildades 
efter valet 2010 satt dock Vänsterpartiet med och styrde tillsammans med 
Socialdemokraterna samt ett eller flera mindre borgerliga styren. 

Något fler styren hör dock hemma in i den tredje och sista gruppen av 
blocköverskridande styren – de styren där båda de två traditionellt sett största 
och rivaliserande partierna ingick. Moderaterna ingick i tolv av de 38 block-
överskridande styren som bilades efter valet 2010. I alla de 12 fallen satt 
således Socialdemokraterna med i samma styre – i många av de fallen ingick 
dessutom ett eller flera andra partier också i styret.

Alla partier överlever inte lika ofta i blocköverskridande styren
Ser man till överlevnadsgraden för de tre olika formerna av blocköverskri-
dande styren så var de ungefär densamma: 42 till 47 procent. Det här avs-
peglar sig också i statistiken för enskilda partiers överlevnad i blocköverskri-
dande styren. I figur 13 presenteras antalet kommuner där ett parti deltog 
i ett blocköverskridande styre efter valet 2010 samt antalet fall där partiet 
fortfarande satt kvar i samma styre efter valet 2014.  

Figur 13. Enskilda partiers deltagande och överlevnad i blocköverskridande styren.
Statistiken bygger på uppgifter från SKL:s sammanställning av kommunala 
styren efter valen 2010 och 2014 (http://skl.se/demokratiledningstyrning/valmak-
tfordelning.111.html).

Den nogräknade märker här att överlevnadsgraden för framförallt Miljöpar-
tiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet (samtliga 31 procent) var lägre än den ge-
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således Socialdemokraterna med i samma styre – i många av de fallen ingick dessutom ett eller flera 
andra partier också i styret. 

Alla partier överlever inte lika ofta i blocköverskridande styren 
Ser man till överlevnadsgraden för de tre olika formerna av blocköverskridande styren så var de 
ungefär densamma: 42 till 47 procent. Det här avspeglar sig också i statistiken för enskilda partiers 
överlevnad i blocköverskridande styren. I figur 13 framgår antalet kommuner där ett parti deltog i 
ett blocköverskridande styre efter valet 2010 samt antalet fall partiet där fortfarande var kvar i 
samma styre efter valet 2014.       
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Statistiken bygger på uppgifter från SKL:s sammanställning av kommunala styren efter valen 2010 och 2014 
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nerella överlevnadsgraden för blocköverskridande styren som helhet (viken 
var 45 procent med en liknande sammansättning). Det är ett resultat av att de 
partierna oftare än andra lyftes ut från styrena – att man till exempel ersatte 
något av de partierna med ett annat mindre parti, eller att Moderaterna och 
Socialdemokraterna fortsatte och styra tillsammans utan ett eller flera av de 
mindre partierna. Som det konstaterades i det föregående kapitlet finns det 
forskning som dels pekar på att det finns reella skillnader i partikulturerna, 
dels att partier med ett frodigt internt diskussionsklimat inte förekommer lika 
ofta i styrande koalitioner. När partier börjar söka koalitionspartners utanför 
de traditionella blockgränserna skapas det således större förutsättningar för 
att välja bort partier som man upplever att det är svårt att samarbeta med. 
Ovanstående statistik på överlevnadsgraden för de här partierna i blocköver-
skridande styren skulle således möjligtvis kunna vara ett resultat av det – att 
Folkpartiets, Miljöpartiets och Vänsterpartiets partikulturer påverkar koali-
tionsbyggandet när blockpolitiken inte längre utgör en given norm. 

Socialdemokraterna och Moderaterna själva eller tillsammans med andra?
Det finns ytterligare ett parti som sticker ut när det gäller överlevnadsgraden 
i blocköverskridande styren och det är Moderaterna. I figur 14 framgår det att 
i två tredjedelar av alla de styren (åtta stycken) där Socialdemokraterna och 
Moderaterna styrde tillsammans gjorde man det med ytterligare ett eller flera 
partier i styret och då var överlevnadsgraden 25 procent. I den återstående 
tredjedelen styrde Socialdemokraterna och Moderaterna ihop själva. I tre 
av de fyra fall (75 procent) där Socialdemokraterna och Moderaterna styrde 
ihop själva efter valet 2010 gjorde man det fortfarande efter valet 2014. (”Me-
delköping” i kapitel fyra var en av dem.) 

Figur 14. Styren som bildades efter valet 2010 där Moderaterna och Social-
demokraterna ingick.  
Statistiken bygger på uppgifter från SKL:s sammanställning av kommunala 
styren efter valen 2010 och 2014 (http://skl.se/demokratiledningstyrning/valmak-
tfordelning.111.html).
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Socialdemokraterna och Moderaterna har en liknande syn i många centrala kommunala sakfrågor 
såsom kommunal tillväxt men också i hur de politiska beslutsprocesserna idealt bör fungera.    
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kommunala styren där både Socialdemokraterna och Moderaterna ingick tillsammans efter valet 
2010. Efter valet 2018 bör det dock finnas bättre möjligheter att analysera överlevnaden för S+M-
styren. I valet 2014 mer än fördubblades nämligen antalet S + M styren till 25 stycken, vilket bland 
annat innefattade en mer än fördubbling av antalet styren där Socialdemokraterna och Moderaterna 
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10 Efter valet 2014 skedde också en stor ökning i antalet styren där Socialdemokraterna och Moderaterna styr 
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Det är inte svårt att se en rad olika potentiella förklaringar till varför reno-
dlade S+M-styren överlever betydligt oftare än de S+M-styren där fler par-
tier deltar. Det kan till exempel vara enklare att bara samarbeta med ett enda 
parti och därutöver slippa anpassa sig till en rad mindre partier. En annan 
anledning skulle kunna vara, precis som det diskuterades i det föregående ka-
pitlet, att Socialdemokraterna och Moderaterna har en liknande syn i många 
centrala kommunala sakfrågor såsom kommunal tillväxt men också i hur de 
politiska beslutsprocesserna idealt bör fungera.   

Samtidigt bör man vara försiktig med att dra alltför stor slutsatser av de 
relativt få fall (12) av kommunala styren där både Socialdemokraterna och 
Moderaterna ingick tillsammans efter valet 2010. Efter valet 2018 bör det 
dock finnas bättre möjligheter att analysera överlevnaden för S+M-styren. I 
valet 2014 mer än fördubblades nämligen antalet S+M styren till 25 stycken, 
vilket bland annat innefattade en mer än fördubbling av antalet styren där 
Socialdemokraterna och Moderaterna styr ihop själva.10

10 Efter valet 2014 skedde också en stor ökning i antalet styren där Socialdemokraterna och Moderaterna 
styr tillsammans med bara ett tredje mindre parti. 
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6. Sammanfattande diskussion
Den här studien har haft till syfte att beskriva och analysera framväxten av 
samt de utmaningar och möjligheter som finns i det nya parlamentariska 
landskap som successivt växte fram i Sveriges kommuner efter valet 2006. Att 
nya partier äntrar den parlamentariska arenan är inget nytt i svensk politik 
och framförallt inte i kommunerna. Det som däremot är nytt med det nya 
parlamentariska landskapet är bredden och uthålligheten i Sverigedemokra-
ternas framgångar. Vad som också är nytt är att de etablerade partierna till en 
början gjorde tvärtom mot vad man gjort tidigare när nya partier äntrade de 
kommunala beslutsarenorna – man reagerade med att samarbeta mindre med 
varandra  och framförallt samarbetade man inte alls med det nya uppstickar-
partiet (Sverigedemokraterna). 

Resultatet blev en lavinartad ökning av antalet minoritetsstyren i Sveriges 
kommuner. Från att andelen minoritetsstyren i kommunerna kontinuerligt 
legat på någon enstaka procent fanns det ett minoritetsstyre i mer än en tred-
jedel av alla kommuner efter valet 2014. Det var också först efter valet 2014 
som partierna började använda blocköverskridande styren som ett sätt att an-
passa sig till det nya parlamentariska landskapet. Innan dess hade andelen 
blocköverskridande styren minskat två val i rad trots att andelen kommuner 
där inget av blocken förfogade över en egen majoritet ökade kraftigt. 

Politisk styrning och maktkoncentration i det nya parlamentariska 
landskapet
Det finns inget belägg i den här studien för att den politiska styrningen i 
kommunernas försvagades på bred front till följd av det nya parlamentaris-
ka läget. I vissa framförallt mindre kommuner finns det en stark tradition 
av brett politiskt samarbete och i de kommunerna vittnar såväl politiker som 
tjänstemän om att det inte spelar så stor roll om kommunen formellt har ett 
minoritets- eller majoritetsstyre. I andra kommuner finns det en tradition av 
en mer konfliktorienterad blockpolitik, vilket i vissa fall har resulterat i tillfäl-
lig eller mer långvarig politisk turbulens. I flera av de studerade kommunerna 
har politikerna emellertid lyckats identifiera nya väl fungerande styrande koa-
litioner i respons till det nya parlamentariska läget.  

En annan fråga som lyfts i spåren av de parlamentariska förändringarna 
är om de har bidragit till en centralisering av makten i kommunen – om kom-
munens professionella politiker och tjänstemäns makt har ökat i det nya par-
lamentariska landskapet? I studien finns det flera tecken på att så är fallet. I 
framförallt minoritetsstyren, där frågorna tenderar att avgöras under man-
datperiodens gång snarare än i förhandlingarna om en politisk plattform efter 
valet, skapas det ofta möjligheter för ledande tjänstemän att komma närmare 
de informella diskussions- och beslutsprocesserna. 
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Nya förutsättningar för koalitionsbyggande
Många politiker i studien har vittnat om att de sakpolitiska skillnaderna mel-
lan partier som tidigare har befunnit sig i olika block har varit betydligt min-
dre än man trodde och att det därför blev enklare än befarat att identifiera 
nya styrande konstellationer. När de politiska partierna har tvingats eftersöka 
nya samarbetspartners har det också skapats större möjligheter att samarbeta 
med dem som har en liknande syn på hur planerings- och beslutsprocesser 
bör fungera. Samtidigt har det också genererat större möjligheter att välja 
bort partier med en partikultur som man upplever att det svårare att hantera 
i en samarbetssituation.  

Mindre traditionella konfliktlinjer – mer sakpolitik
Sammantaget har det framkommit fyra centrala framgångsfaktorer i anpass-
ningen till det nya parlamentariska landskapet: att tona ner politikens konf-
liktorienterade tävlingsfokus; att se till de reella lokala sakpolitiska skillnad-
erna; ett modigt och starkt politiskt ledarskap där ledaren klarar av att bryta 
gamla mönster; samt att våga släppa fram ett kaos när det låser sig för att 
på så sätt skapa förutsättningar för att nya starkare samarbetskonstellationer 
ska kunna bildas. Studien visar samtidigt att blocköverskridande kommunala 
styren tenderar att ha en högre överlevnadsgrad än minoritetsstyren. Lägst 
överlevnadsgrad har de minoritetsstyren som innehåller två eller flera partier 
från samma block – högst överlevnadsgrad har de blocköverskridande major-
itetsstyren där bara Socialdemokraterna och Moderaterna ingår. 

Vad händer efter valet 2018?
Resultaten i den här studien väcker också frågan om vad som kommer att 
hända i kommunerna efter valet 2018. Kommer trenden med fler minoritets- 
och framförallt fler blocköverskridande styren att fortsätta? Eller, kommer vi 
att få en återgång till fler blockbaserade styren? Kommer vi få politiska block 
med en annan sammansättning än vad vi har varit vana vid från de senaste år-
tiondena? Svaret på de frågorna är förmodligen avhängt några nyckelfaktorer.   

För det första är det naturligtvis väljarna i kommunerna som avgör hur 
den grundläggande spelplanen ska se ut. Vilka olika majoritetskonstellationer 
som är matematiskt möjliga nästa mandatperiod avgörs av väljarna och då är 
det långt ifrån bara Sverigedemokraternas valresultat som spelar roll. Dessu-
tom är det generellt sett svårare för ett parti att gå in i ett styre efter det att 
man har gjort ett dåligt val, vilket därmed också påverkar vilka styrkonstel-
lationer som kan vara praktiskt möjliga efter valet.  

Koalitionsbildandet kan också påverkas av de direktiv och signaler som 
kommer från olika nivåer av de politiska partierna – signaler angående vilka 
de kan tänka sig att samarbeta med och framförallt vilka de inte kan tänka 
sig samarbeta med. Vilka signaler skickar de nationella och regionala  par-
tiorganisationerna ut till de lokala partiorganisationerna om lämpligheten i 
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att samarbeta med Sverigedemokraterna? Vilka signaler går ut till de lokala 
partiorganisationerna angående behovet av att hålla samman det traditionella 
blocket oavsett om blocket förfogar över en egen majoritet eller inte? En an-
nan oerhört viktig aspekt är om de lokala politiska ledarna kan och vill bryta 
gamla handlingsmönster. Vågar de ta de risker som är förknippade med att 
inte göra som man alltid har gjort tidigare i koalitionsbyggandet?     

Ytterligare en viktig faktor som spelar roll för vilken sorts styren det bildas i 
kommunerna efter valet 2018 är hur väl alla de olika styrena som bildades eft-
er valet 2014 fungerar? Vilka erfarenheter tar de lokala partiorganisationerna 
med sig från att styra i till exempel blocköverskridande eller minoritetskon-
stellationer? Antalet minoritets- och blocköverskridande majoritetsstyren 
ökade drastiskt efter valet 2014 och erfarenheterna från de styrena kom-
mer förmodligen inte bara att påverka hur politikerna i just de kommunerna 
resonerar inför nästa mandatperiod utan också hur politikerna i de närlig-
gande kommunerna resonerar. Erfarenheterna av de olika styrformerna i det 
nya parlamentariska landskapet finns det således all anledning att återkomma 
till efter valet 2018.  
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Ett nytt parlamentariskt landskap har vuxit fram i Sveriges kommuner  
i takt med Sverigedemokraternas valframgångar. I dag förfogar inget  
av de båda traditionella politiska blocken över en egen majoritet  
i två tredje delar av landets kommunfullmäktigeförsamlingar. Antalet 
blocköver skridande styren – och framförallt minoritetsstyren – har  
därför ökat kraftigt. 

I den här rapporten beskriver och analyserar Johan Wänström vad den  
här utvecklingen har inneburit för styrningen och koalitionsbildandet  
i kommunerna. Med hjälp av intervjuer med 40 högre kommunala ledare 
samt statistik över sammansättningen av kommunala politiska styren  
får vi en inblick i de utmaningar men också möjligheter som har kommit  
med det nya parlamentariska landskapet. 
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