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Sammanfattning 
Abstract 
I denna jämförande studie analyseras det partistrategiska handlandet i Sverige och Österrike 
gällande regeringsbildande med en jämförande ansats. Analysen av strategierna har gjorts med 
hänsyn till den institutionella och politiskt kulturella kontexten. Studien visar att de institutionella 
arrangemangen mellan länderna liknat varandra men att den politiska kulturen och partisystemen 
skiljt sig åt vilket påverkat det partipolitiska agerandet. 
 
En skillnad mellan länderna är att det i Österrike traditionellt bedrivits en koncensusinriktad och 
kompromissvillig politik medan det i Sverige präglats av konflikt mellan det socialistiska och 
borgerliga blocket. Vid det österrikiska valet 1999 infördes konflikt som en följd av det frihetliga 
antietablissemangspartiet FPÖ:s framgångar och det partistrategiska agerandet kom att ändras. 
Självbindningar och kompromisslöshet hade ersatt koncensus och samförstånd, och den 
traditionella ”stora koalitionen” mellan det socialdemokratiska och konservativa partiet ersattes 
med en regering bestående av det populistiska frihetliga partiet. Ett mönster som höll i sig vid det 
österrikiska valet 2002. Vad som varit nytt för dessa två val har varit att den socioekonomiska 
konfliktdimensionen fått större betydelse än tidigare och de politiska partierna har kommit att 
uppdelats i två block, ett röd-grönt till vänster och ett högerblock med de konservativa och de 
frihetliga. I Sverige har den socioekonomiska konfliktdimensionen varit den dominerande sedan 
1930-talet. Den parlamentariska situationen var, efter 1998 års val, ny då den traditionella 
blockindelningen hade fått ett alternativ när en mittenbaserad regering diskuterades. Det visade 
sig dock att blockuppdelningens tradition, att inte ingå oheliga allianser mellan borgerliga och 
socialister, var stark. Socialdemokraterna bildade minoritetsregering med vänstern och 



 

miljöpartiet. Inför valet 2002 cementerades blockpolitiken ytterligare och samarbete över gränserna 
visade sig än mer otänkbara. 
 
Framtiden får utvisa huruvida den österrikiska blockuppdelningen kommer att bestå eller om en 
återgång till den traditionella stora koalitionen kommer att göras vid kommande val. I Sverige 
finns en förutsättning för en mittenregering i framtiden, vilket vore ett nytt inslag i svensk politik, 
men detta kräver en ny syn på blockpolitiken. 
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1. Inledning 
 
Det österrikiska valet 1999 väckte stor uppmärksamhet då Jörg Haiders högerpopulistiska 
frihetsparti, Freiheitliche Partei Österreich (FPÖ), vann stora framgångar och blev näst 
största parti. Det parlamentariska läget förändrades och ett nytt parti kunde göra anspråk 
på regeringsmakten. När sedan det konservativa kristdemokratiska partiet, Österreichische 
Volkspartei (ÖVP), efter långa regeringsförhandlingar valde att ingå i en 
regeringskoalition med FPÖ väckte detta reaktioner såväl internationellt som nationellt. 
Detta innebar ett slut på det i Österrike traditionella regeringssamarbetet mellan ÖVP och 
det socialdemokratiska SPÖ (Socialdemokratiche Partei Österreichs). På grund av en 
intern splittring inom FPÖ sprack regeringskoalitionen och ett nyval utlystes 2002. FPÖ:s 
popularitet hade då sjunkit rejält jämfört med det tidigare valet. Trots det valde ÖVP till 
mångas förvåning och efter de längsta regeringsförhandlingarna någonsin i Österrike, att 
ingå i en ny regeringskoalition med FPÖ.  
 
De två senaste riksdagsvalen i Sverige har inneburit parlamentariskt besvärliga lägen. 
Socialdemokraternas regeringsställning har försvagats och man har fått förlita sig till två 
partiers stöd för att erhålla majoritet. Regeringsbildandet har föregåtts av brokiga 
förhandlingar och moderaterna har efter båda valen utlyst misstroendevotum mot 
regeringen för att visa sitt missnöje över den parlamentariskt svaga regeringen. Röster 
höjdes för att införa en mittenregering men efter de båda valen har resultatet blivit en 
fortsättning på den traditionella blockpolitiken. 
 
Tidigare studier inom jämförande politik har visat på ett flertal likheter mellan de politiska 
systemen i Sverige och Österrike. De båda länderna liknar varandra i parlamentarisk 
uppbyggnad, valsystem och i hur demokratin ska utövas. Partistrukturen har länge varit 
stabil och en hög grad av korporatism och koncensuspolitik har beskrivits som 
signifikativt för de båda länderna. När det gäller regeringsbildande har dock de båda 
länderna antagit skiljda riktningar för de två senaste valen. I denna studie kommer en 
jämförelse att göras mellan de österrikiska valen 1999 och 2002 och de svenska valen 
1998 och 2002 med fokus på koalitionsbildning och partipolitisk strategi. Det strategiska 
spelet kommer att undersökas med hänsyn till institutionella och politiskt kulturella 
faktorer.  
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1.1. Syfte och frågeställningar 
 
Inom rational choice skolan har det framhållits att politiker inte i första hand företräder 
sina väljare utan istället främst försöker komma till makten. Strategiskt och taktiskt 
handlande inom politik kan därför väcka reaktioner och ses som något politiker inte borde 
ägna sig åt. Men rationellt agerande ses också som en förutsättning för politikerna att i 
bästa möjliga mån kunna genomdriva sin politik. Som Leif Lewin påpekar är det 
strategiska handlandet en icke oväsentlig del av en demokrati och också en förutsättning 
för att nå optimala beslut.1 Eller som James D. Morrow uttrycker det: ”a nonstrategic 
politician cannot ahcieve his or her aims”.2 Jag anser därför att en analys av det strategiska 
handlandet, med hjälp av en spelteoretisk ansats, är fruktbart i syfte att urskilja skillnader 
och likheter mellan det partipolitiska agerandet i Österrike och Sverige.  
 
Ett strategiskt agerande bedrivs dock inte i något politiskt vakuum. Vad som påverkar 
politiska aktörers rationella handlande måste, som Sven Steinmo anger, ses utifrån vilken 
den institutionella kontexten är.3 Det strategiska manöverutrymmet är också begränsat av 
traditionella och politiskt kulturella aspekter. Därför kommer också dessa faktorer att 
belysas. Uppsatsens syfte är att, med en jämförande ansats, undersöka hur det 
partistrategiska handlandet sett ut vid förhandlingar kring regeringskoalitionerna i 
Österrike och Sverige 1998, 1999 samt 2002 utifrån en institutionell och politisk kulturell 
kontext. För att kunna lösa syftets problemställning kommer jag i uppsatsen att besvara 
följande frågeställningar: 
 
Vilka förutsättningar har de institutionella faktorerna givit partiernas strategiska agerande 
i respektive land? 
Vilka förutsättningar har respektive lands politiska kultur givit det strategiska agerandet? 
Vilka förutsättningar har partisystemets utformning givit för de partipolitiska strategierna? 
 
1.2. Metod och material 
 
Denna studie är en jämförande studie mellan Sverige och Österrike. B.G. Peters anger att 
när en jämförande mellan två länder görs används vanligen en kvalitativ fallstudiemetod. 
För jämförande studier, även kvalitativa, anger Peters att en beroende variabel måste 
förekomma. Vid kvalitativa jämförande fallstudier kan exempel på beroende variabler 
utgöras av förändringar i konfigurationen av politisk makt eller förändringar av de 
politiska beslutens natur där dessa skillnader ofta är subtila och nyanserade på ett annat 
sätt än vid kvantitativa studier.4 Den beroende variabeln i denna uppsats är det strategiska 
handlandet vid bildandet av regeringskoalitioner.  
 
Den beroende variabeln är beroende av någon eller några oberoende variabler. Ett viktigt 
problem vid jämförande studier är att eliminera övriga variabler som kan påverka den 
beroende variabeln. Ett fastställande att den oberoende variabeln x påverkar den beroende 
                                                           
1 Lewin, Leif. 1992, Ideologi och strategi: Svensk politik under 100 år. Stockholm, Nordstedts Juridik AB.  
s.390  
2 Morrow, James. D. 1994, Game Theory for Political Scientists. Princeton, New Jersey, Princeton University 
Press. s.1 
3 Steinmo, Sven. 1993, Taxation & Democracy: Swedish, British, and American Approaches to Financing the 
Modern State. New Haven and London, Yale University Press. s.7 
4 Peters, B.G. 1998, Comparative Politics; Theory and Method. New York University Press, New York. s.29 
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variabeln y räcker inte, utan även andra oberoende variablers möjliga påverkan av y måste 
kontrolleras. Detta kan utgöra ett mycket svårt dilemma men ett antal metoder finns för att 
undvika att missa oberoende variablers påverkan på den beroende variabeln. En metod är 
att använda sig av teori och tidigare forskning. Genom att ta hjälp av existerande 
forskning och teori på området kan detta utveckla en god vägledning för vilka oberoende 
variabler som är relevanta.5 I denna uppsats har tidigare forskning använts i syfte att 
kategorisera ländernas politiska system. Kategoriseringen av de politiska systemen har 
utgått från tidigare jämförande studier av Arend Lijphart. De politiska systemens 
utformning utgör i denna uppsats en oberoende variabel.  
 
Erik Rasmussen betonar vikten av att analysera partisystemen då dessa påverkar det 
politiska systemet. De enskilda politiska partierna ska inte betraktas som enskilda 
företeelser. Rasmussen beskriver partisystemets betydelse så här:  
 
Med enpartisystemet som enda - och i viss mening endast skenbara - undantag, befinner 
de (enskilda politiska partierna) sig i ett konstant konkurrensbetonat samspel med andra 
partier, tillsammans med vilka de bildar ett partisystem. Partisystemet kan betraktas som 
ett undersystem i förhållande till det politiska systemet. Dock endast med begränsad rätt, 
eftersom det i moderna politiska system förhåller sig så, att det framförallt är via partierna 
som systemen fungerar. Det är därför som partisystemets karaktär är av så fundamental 
betydelse för varje karakteristik av ett politiskt system.6 
 
De politiska partiernas framväxt, historik samt nuvarande position kommer därför 
redovisas med hänvisning till tidigare forskning.  
  
En annan metod är att analysera objekten över tid. Genom detta förfarande kan 
systematiska samband härledas och faktorer som påverkar den beroende variabeln kan 
antingen förkastas eller tas upp i studien.7 Att göra en historisk genomgång hjälper också 
att förklara den politiska kulturen och hur man ser på politiska sakfrågor i ett land.8 Detta 
motiverar denna studies användande av en historisk genomgång för partisystemens 
framväxt samt den politiska debattutvecklingen i länderna. Genom detta har ambitionen 
varit att finna en röd tråd i den politiska kulturen samt svar på vilka traditionella faktorer 
som inverkat på de djupare analyserade regeringsförhandlingarna. Den politiska kulturen 
utgör en oberoende variabel.  
 
När två fall jämförs föreligger en risk för överförklaring av en beroende variabel. När ett 
land (eller motsvarande objekt) valts ut finns en mängd faktorer som historik, kultur, 
ekonomi och samhälle som kan förklara utfallet för en beroende variabel. Den beroende 
variabeln blir, med statistisk terminologi, överdeterminerad. Förklaringarna till utfallet 
kan bli så många att slutsatsen till slut blir att händelsen var determinerad, det vill säga, 
med tanke på alla förklarande faktorer vore inget annat utfall möjligt. Varken historien 
eller framtiden är emellertid determinerad. Inslag av handlingsfrihet och utrymme för 
variation finns, om än påverkade av olika faktorer. En viss handlingsfrihet finns alltså för 
politikern och Lewin hänvisar till vad Henry Kissinger skrivit; 

                                                           
5 Peters, B.G. 1998 s.34 
6 Rasmussen, Erik. 1968, Komparativ politik 1. Bokförlaget Aldus/Bonniers, Stockholm. s.205 
7 Peters, B.G. 1998 s.34 
8 Ibid. s.49 ff 
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… att hävda att politiken inte skapar sitt eget material är inte samma sak som att påstå att 
historien är ödesbestämd… Det som skapar statsmannen är alltså hans förmåga att 
klarlägga de verkliga relationerna olika krafter emellan och sedan utnyttja denna 
kunskap för det ändamål han gjort till sitt.9 
 
Av denna anledning har jag valt att använda mig av spelteorier vid analysen av 
koalitionsförhandlingarna. Genom dessa teorier ges möjligheten att analysera aktörernas 
handlingsfrihet inom de ramar som satts med hänsyn till den politiska kulturen, den 
institutionella kontexten och partisystemet. 
 
Ett ytterligare problem som kan uppstå vid jämförande analys är att de studerade objekten 
- för denna studie de politiska partierna - består av många individer och därför inte är 
homogena. Att mixa analysen och ta hänsyn till flera nivåer av det analyserade objektet 
rekommenderas därför av Peters.10 Politiska partier består av ett betydligt mer begränsat 
antal individer än vad hela länder gör, men inom partierna förekommer 
meningsskiljaktigheter. Fenomenet partidisciplin och olika inflytelserika 
partimedlemmars agerande kommer därför att beaktas i studien.  
 
Ovan beskrivna metodupplägg kan åskådliggöras genom en modell.  
 
Figur 1.1. Studiens metodologiska upplägg11 
 

      
 
 
       
 
 
 
                                        

     
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Lewin, L. 1992 s.20-21 
10 Peters, B.G. 1998 s.43 ff 
11 Egen utarbetad modell.  
12 Se Lijphart, Arend. 1999, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six 
Countries. Yale University Press, New Haven & London. s.1-3 
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Den litteratur och de material som använts för denna uppsats har bestått av sekundärdata 
och offentliga källor. Sekundärdata innebär data som insamlats av andra. Offentliga källor 
innebär motsatsen till konfidentiella källor (dagböcker, privata brev etc., det vill säga 
intima källor).13 I denna uppsats har en stor del av empirin inhämtats i österrikiska och 
svenska dagstidningar. Tidningsartiklar innebär en sekundärdata som kallas processdata. 
Det kännetecknande för processdata är att de publicerats utan tanke på att forskare ska 
använda dem. Vad som kan vara problematiskt vid denna typ av källa är att korrigerande 
mekanismer kan göra sig gällande. Vad som helst kan inte skrivas offentligt vilket bidrar 
till nyanserade informationer.14 Ett annat problem är upphovsmannens motiv till 
publiceringen.15 I denna uppsats har därför flera nyhetstidningar från samma datum 
jämförts med varandra för att kontrollera trovärdigheten och nyanserna i skildringarna.  
 
Den data som insamlats har varit av både kvantitativ och kvalitativ art vilket innebär en 
metodtriangulering. Syftet med metodtriangulering är att visa både de kvalitativa och 
kvantitativa egenskaperna för ett fenomen.16 
 
1.3. Avgränsningar 
 
Inom valforskning är det vanligt att väljarnas beteende analyseras. Det kan tänkas att 
väljarnas beteende påverkar partiernas strategiska agerande men för denna studie finns 
inte utrymme att ta med denna aspekt. En annan aspekt som brukar analyseras inom 
valforskningen är mediernas roll. Hur partierna utnyttjar medierna påverkar sannolikt 
valresultatet och är en del av det strategiska handlandet, men inte heller detta kommer av 
utrymmesskäl att beaktas i studien. 
 
 
1.4. Disposition 
 
De österrikiska och svenska valen kommer att analyseras utifrån de spelteorier som 
redovisas i kapitel 2. Teorierna innefattar spelteorier och koalitionsteorier. I kapitel 3 
redovisas respektive lands institutionella bakgrund, politisk-kulturella bakgrund samt 
partisystemens utseende. Dessa faktorer ger förutsättningarna för de val som ska 
analyseras. Den institutionella bakgrunden kommer att redovisas utifrån en kategorisering 
som utarbetats av Arend Lijphart. Den politiska kulturen belyses genom en genomgång av 
respektive lands politiska historia. Partisystemen kommer att beskrivas genom att 
presentera de politiska partierna i respektive land och vad de står för. De österrikiska 
valen 1999 och 2002 samt de svenska valen 1998 och 2002 analyseras i kapitel 4. 
Analysen kommer att utgå från de teorier som redovisats i kapitel 2. I slutsatsen, som 
presenteras i kapitel 5, besvaras de frågeställningar som varit vägledande för uppsatsen.  
 
 
 
 

                                                           
13 Befring, Edvard. 1994, Forskningsmetodik och statistik. Studentlitteratur, Lund. s.173 
14 Ibid. s.177 
15 Halvorsen, Knut. 1992, Samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur, Lund. s.73 
16 Halvorssen, K. 1989 s.92 
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2. Teoretisk referensram 
 
I detta teorikapitel redovisas inledningsvis spelteorier och vilka olika förutsättningar som 
finns för olika typer av spel samt vilka strategier som kan användas. Koalitionsteorier 
redovisas med olika aspekter av koalitionsbildning.  
 
2.1. Spelteorier 
 
Spelteorier är en del av den rationalistiska teoribildningen som kan studera rationellt 
agerande aktörer. Som verktyg i analysen används modeller och figurer.17 Poängen med 
användandet av spelteorier är enligt Jörgen Hermansson att:  
 
den tillhandahåller modeller över komplicerade beslutssituationer. Eftersom det handlar 
om modeller ger spelteorin inte omedelbart någon kunskap om hur verkligheten är 
beskaffad i det enskilda fallet. Den ger oss i första hand precisa verktyg för att ställa och 
analysera olika empiriska och normativa problemställningar.18 

2.1.1. Olika strategier 
 
Man kan ställa sig frågan huruvida aktörerna känner till varandras preferenser eller inte. 
Vid situationer där två spelare agerar mot varandra utan information kring den andre 
spelarens preferenser, har spelarna att välja strategi. För den dominerande strategin gäller 
att en spelares strategival grundar sig på att detta val är minst lika bra som varje annat 
strategival, hur de övriga aktörerna än väljer att agera. Denna strategi är rationell i 
situationer där spelarna inte känner till varandras preferenser. För exemplet med 
fångarnas dilemma innebär detta dock att om båda spelarna väljer den (rationella) 
dominerande strategin blir inte utfallet det kollektivt rationellt bästa alternativet.19  
 
Figur 2.1: Fångarnas dilemma (utan information) 
 
   Fånge 2 
 
    Neka    Erkänna 
 
              
                        Neka                      
 
Fånge 1 
 
                       Erkänna 
 
Figur 2.1. visar den mest berömda av spel, fångarnas dilemma. Två fångar är anklagade 
och kan inte kommunicera med varandra. De kan neka eller erkänna. Om båda erkänner 
tilldöms de båda 10 års fängelse, de hamnar i den nedre högra rutan eller ”nedre högra” 
                                                           
17 Hermansson, Jörgen. 1990, Spelteorins nytta: Om rationalitet i vetenskap och politik. Acta Universitatis 
Upsaliensis, Uppsala s.18 
18 Ibid. s.37-38 
19 Ibid. s.47-50 

  
   
 
 
 
-1, -20   

 
-2, -2 

 
-20, -1 

 
-10, -10 
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som det heter inom spelterminologin. Om den ena erkänner och den andre nekar tilldöms 
den fånge som erkänner 1 års fängelse och den nekande fången 20 års fängelse. Om båda 
nekar får de 2 års fängelse vardera. Om fångarna kunde kommunicera med varandra 
skulle de givetvis välja att neka och få 2 års fängelse vardera vilket är den kollektivt bästa 
lösningen. När de emellertid inte kan kommunicera driver logiken för rationellt handlande 
fram att lämna den position som vore bäst för dem båda och i stället välja den strategi som 
innebär möjligheten till det mildaste straffet samtidigt som man undviker risken för det 
hårdaste straffet. Denna paradox innebär att det individuellt rationella inte behöver leda 
till det kollektivt rationella.20 
 
Den försiktiga strategin, maximin, innebär att man undviker risktagande och beaktar 
endast de egna preferenserna. Spelaren väljer den strategi vars sämsta utfall är 
jämförelsevis bäst, det vill säga maximera minimum. En chicken race situation kan belysa 
detta.  
 
Figur 2.2: Chicken race 
 
                                                            Y 
 
  Vika av          Köra på 
  
 
          Vika av    
 
X 
 
          Köra på 
 
   
Chicken modellen har fått sitt namn efter företeelsen att köra två bilar mot varandra och 
där den som viker av, för att förhindra en frontalkrasch, blir en chicken, fegis. Sådana här 
situationer kan uppkomma i politiken i fall av självbindning, det vill säga att man vid ett 
tidigt stadium binder sig vid ett alternativ som man sedan inte vill kompromissa om.21 
I detta fall har varken X eller Y någon dominerande strategi. Här kan det anses rationellt 
att välja maximinstrategin i syfte att undvika värsta tänkbara utfall. I detta spel skulle vika 
av för båda parterna innebära en försiktig strategi från både X och Y  och ge utfallet 3, 3 i 
övre högra rutan.22 Den motsatta strategin för maximin är maximax strategin vilken 
innebär att man försöker maximera möjligheten till det maximala utfallet. 
 
När båda spelarna känner till varandras preferenser blir förhållandena annorlunda vilket 
tydligt kan märkas i fångarnas dilemma. För detta förhållande kallas spelformen 
sekventiellt spel. I detta fall blir utfallet den övre vänstra. Dock kan samarbete i detta fall 
vara svårt att upprätthålla då båda spelarna har skäl att frångå neka-strategin, dels i 
förhoppning att erkänna strategin ska ge bättre utdelning, dels i rädsla för att den andre 
spelaren ska övergå till erkänna strategin. Samarbetsstrategin är instabil. Samma situation 
                                                           
20 Levin, L. 1992 s.16 
21 Ibid. s.338-339 
22 Hermansson, J. 1990 s.51-52 
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kan uppstå gällande chicken-spelet. Det främsta skälet till att använda sig av vika av-
strategin är att undvika den ”katastrofsituation” som uppstår ifall båda använder köra på-
strategin. Dock kan just detta faktum, att även den andre hyser denna rädsla, tala för att 
använda sig av köra på-strategin.23  
 

 

2.1.2. Strategier utifrån den potentielle förloraren 
 
Lewin påpekar att en politiker inte har det fulla manöverutrymme som matematiska 
formler erbjuder då det föreligger begränsningar i form av ekonomiska resurser och 
politisk tradition. För stora ideologiska eller strategiska lappkast skulle rasera en politikers 
förtroende. Å andra sidan är inte beslutsfattarens manöverutrymme helt begränsat. Om så 
vore fallet skulle historien vara predestinerad.  
 
För att framhäva idén om manöverutrymmet anger Lewin den potentielle förlorarens 
perspektiv. En sådan strategi kan vara att hänvisa till annan instans.  Då kan möjligheten 
finnas till ett gynnsammare utfall ifall den nya instansen beräknas gå på ens egen linje. En 
annan strategi är att kohandla som innebär att man gör avsteg från sina preferenser i en 
sakfråga, som inte är så viktig för en. Som motprestation gör medspelaren ett motsvarande 
preferensbyte i en annan fråga. Att binda sig innebär att man förklarar sig ovillig att göra 
avsteg från sin preferensordning. När man binder sig gör man detta tidigt, offentligt och 
på alla sätt förpliktande för att visa sin ambition att inte göra avsteg från den rätta kursen. 
Motståndaren vet då att den politiker som byter preferens i en fråga man bundit sig vid, 
riskerar att råka in i en allvarlig förtroendekris.24  
 
2.2. Koalitionsteorier 
 
I de fall inom statsvetenskapen där man intresserar sig för koalitionsbildning mellan olika 
partier är spelsituationen inte helt harmonisk då det föreligger någon form av konflikt 
mellan partierna. Om de båda partierna som förhandlar vore helt samstämmiga skulle de 
lika gärna kunna vara ett parti. Inslaget av konflikt föranleder aktörerna att göra ett 
övervägande, nämligen vilka hot en aktör kan använda sig av för att tvinga fram ett för 
dem så önskvärt avtal som möjligt.25  
 

2.2.1. Sex olika koalitionsteorier 
 
Koalitionsforskningen har utvecklat teorier för ett antal möjliga koalitionstyper som kan 
uppstå. Arend Lijphart sammanställer vilka möjliga utfall som kan uppstå utifrån sex 
stycken olika koalitionsteorier. Han anger en modell för en hypotetisk parlamentarisk 
situation med de politiska partierna A, B, C, D och E där parti A befinner sig längst till 
vänster och E längst till höger på en ideologiskt endimensionell höger-vänster skala. 
Hypotetiska mandatplatser anges också.  
                                                           
23 Ibid. 1990 s.73-74 
24 Lewin, L. 1992 s.23ff  
25 Hermansson, J. 1990 s.251 



 9

Tabell 2.1. Olika koalitionsmöjligheter utifrån sex koalitionsteorier26 
 
 
Partier: A B C D E 
                 (Vänster)                                                                        (Höger) 
Mandat: 8 21 26 12 33 
 
Teorier:  
Minimalt vinnande      ABC,  ADE,  BCD,  BE,  CE 
Minimal storlek                ADE 
Minimalt antal partier                                         BE,  CE 
Minimal spridning    ABC,            BCD,             CE 
Minimalt sammanlänkat      ABC,            BCD,   CDE 
Median partiets koalition     ABC             BCD,             CE 
 
Den första teorin, minimalt vinnande, beskriver alltså vilka koalitionsbildningar som är 
möjliga för att med minsta möjliga antal aktörer kunna bilda en majoritet. Minimalt 
vinnande teorin tar inte hänsyn till partiernas policypreferenser. Det gör inte heller teorin 
om minimal storlek för koalitioner. Denna teori utgår, liksom tanken bakom minimalt 
vinnande teorin, från att maximera maktmöjligheterna men med tillägget att koalitionen 
ska bestå av minsta möjliga majoritet. Detta då varje parti inom koalitionen får mer att 
säga till, exempelvis väger parti E:s 33 mandat tyngre i ADE koalitionen med 53 mandat 
än i en koalition tillsammans med C som skulle bestå av 59 mandat. De forskare som 
menar att partier strävar efter att bilda koalitioner med minimalt antal deltagare motiverar 
detta med att det inom dessa koalitioner är lättare att förhandla och bibehålla koalitionen. 
Detta då dessa faktorer underlättas ju färre aktörer som medverkar i koalitionen. Inte 
heller teorin kring minsta antalet partier tar någon hänsyn till partiernas 
policypreferenser.27  
 
Laver och Schofield påpekar att de ovan nämnda typerna av koalitionsanalyser endast kan 
gälla för partier som är regeringssökande. De redogör för två alternativa sätt för partier att 
agera gällande koalitionsförhandlingar. Då regeringsmakten för en del partier är ett mål i 
sig styrs deras agerande efter detta; de är regeringssökande. För andra partier är policyn 
det viktiga och en regeringsposition för dessa partier innebär ett sätt att förverkliga 
policymålen. Dessa partier kallas policysökande partier. Åsikterna varierar bland forskare 
om vad som är den vanligaste drivkraften men enligt Laver och Schofield är det rimligt att 
utgå från att båda formerna av incitament förekommer. De regeringssökande partierna kan 
köpslå med sin policy, om det är det som de ämnar ”sälja” i sina förhandlingar, och de 
policysökande partierna strävar efter regeringsmakten om de genom detta kan genomföra 
sina idéer. För de policysökande aktörerna behöver de nödvändigtvis inte vara missnöjda 
med en oppositionsroll då detta i ett längre tidsperspektiv kan få en framtida påverkan 
eftersom man kan balansera regeringsmakten med ett alternativt program.28  
 

                                                           
26 Tabell helt enligt Lijphart. Lijphart, A. 1999 s.93 
27 Ibid. s.93-94 
28 Laver, Michael & Schoefield, Norman. 1990, Multiparty Government: The politics of Coalition in Europe. 
Oxford University Press, Oxford. s.60-61 
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Idéen med teorin kring minimal spridning tar hänsyn till policysökande partier. Enligt 
denna teori är det lättare forma och bibehålla en koalition bestående av partier med 
liknande preferenser än för partier med stora åsiktsskillnader. De fem minimalt vinnande 
koalitionerna har en åsiktsspridning av två eller tre ”utrymmen” mellan partierna. Om 
partierna söker bilda koalition med likasinnade partier är koalitionerna ABC, BCD och 
CE att föredra, då dessa koalitioner endast sträcker sig över två utrymmen (A till C, B till 
D respektive C till E).29 Även teorin kring minimalt vinnande sammanlänkade  koalitioner 
tar hänsyn till policysökande partier. Idéen med denna teori är att partier som befinner sig 
bredvid varandra på en höger - vänster skala kan bilda koalition med varandra och att 
partier som befinner sig nära varandra ideologiskt har bättre förutsättningar att forma en 
koalition och också förhindra en upplösning av den.30 Partiernas policy spelar en roll 
också för median partiteorin. Medianpartiet är det parti som, i en endimensionell höger - 
vänster skala, befinner sig i en position där varken partierna till höger eller till vänster om 
medianpartiet kan bilda koalition. Det enda sättet för de övriga partierna att bilda koalition 
är att ingå en ”ohelig” allians från vänster till höger. Ett parti som kontrollerar 
medianpositionen kan ingå i en minimalt vinnande sammanlänkande koalition eller en 
koalition med minimal spridning, oavsett hur stort eller litet det är. I tabell 2.1. utgörs 
medianpartiet av C.31 Medianpartiet kan också få en så kallad diktatorsroll, en roll som 
diskuteras härnäst. 
 

2.2.3. Minoritetens diktatur 
 
Vid situationer där en fråga ska avgöras är det inte alltid majoriteten som får sin vilja 
igenom. En sådan situation uppstår i regel när inre partikonflikter föreligger. Laver och 
Schofield menar att man kan utgå från att alla politiska partier har inre konflikter varför de 
rent åsiktsmässigt inte kan betraktas som en enad aktör. De menar dock att för dem som 
teoretiskt vill studera koalitionsbildningar är detta inte så allvarligt då europeiska partier i 
regel följer partidisciplinen. Emellertid kan det vara av vikt att analysera politiken inom 
partierna i syfte att studera koalitioners utveckling.32  
 
När en fråga ska avgöras genom partipolitiskt beslutsfattande kan en situation föreligga 
där två block representerar varsin åsikt. Som exempel kan man tänka sig en fråga som ska 
beslutas med ett ”Ja” eller ”Nej” av ett höger- respektive vänsterblock. I vänsterblocket är 
alla inom blocket eniga om ett ”Nej” och i högerblocket vill en majoritet på 60 procent ha 
ett ”Ja”. Vänsterblocket besitter 49 procent av mandaten och högerblocket 51 procent. 
Situationen som uppstår kan illustreras enligt nedan: 
 
 Vänster  Höger 
 100% av                             Splittrat 
                     49% för ”Nej”                   
                                                                 
                                                40%  av 51% ”Nej”     60%  av 51% ”Ja”  
 

                                                           
29 Lijphart, A. 1999 s.94-95 
30 Laver, M. & Schofield, N. 1990 s.97-98 
31 Ibid.s.111 
32 Ibid. s.34-35 
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Om partidisciplinen är stark kommer högerblocket enhälligt ställa upp för ett ”Ja”, och 
med en högermajoritet innebär det att beslutet ”Ja” tas trots att majoriteten av samtliga vill 
ha ett ”Nej”.33 Medianpartiets roll vid sådana här situationer blir extra betydelsefull då 
partiet kan agera ”policydiktator”. Detta då partiet som besitter medianplatsen kan bilda 
regering med valfri partner oavsett hur många mandat partiet har.34 Om man utifrån ovan 
nämnda exempel tänker sig ett vänsterblock med 48% av mandaten, ett högerblock med 
47% och ett medianparti med 5% av mandaten så vinner följaktligen den policy som 
medianpartiet stöder, trots att det bara besitter 5% av mandaten.  
 

                                                           
33 Sonesson, Thomas & Ask, Inger. 2001, Kompendium till kursen Ekonomisk politik, 5p Linköping, Linköpings 
universitet. 2001 s.17 
34 Laver, M. & Schofield, N. 1990 s.111 
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3. De politiska systemen i Österrike och Sverige 
 
I följande kapitel kommer de båda ländernas institutionella struktur, politiskt kulturella 
historik samt partisystem att redovisas.  
 
3.1. Österrike och Sverige två koncensusmodeller; en klassificering av de 
institutionella strukturerna  
 
Arend Lijphart gör en uppdelning mellan majoritetsmodell och koncensusmodell för hur 
en demokrati organiseras. Lijphart anger tio kännetecken för respektive modell.35 Nedan 
följer en beskrivning av kännetecknen som visar att både Sverige och Österrike är 
koncensusdemokratier. De redovisade dimensionerna anger olika karaktärsdrag för 
organiseringen av en demokrati med koncensusmodellens kännetecken först.   
 
1. Maktdelning i breda koalitioner innehållande fler partier versus koncentration av 

exekutiv makt i en singelparti regering.  
Länder vars regeringar innehåller fler partier än nödvändigt för att uppnå parlamentarisk 
majoritet, exempelvis Schweiz, befinner sig långt ut på koncensusdimensionen. 
Typexemplet på den motsatta sidan av dimensionen kan exemplifieras med Storbritannien 
där regeringspartiet kan utöva sin politik utan hänsyn till andra partier, även om 
majoriteten är knapp. Österrike betraktas här som ett specialfall eftersom den stora 
koalitionen mellan SPÖ och ÖVP tekniskt sett utgör en minimalt vinnande koalition men 
som utifrån formuleringen av dimensionen ändå kan sägas utgöra en bred koalition. Vid 
vissa tillfällen har den breda koalitionen i Österrike inneburit att de båda 
regeringspartierna tillsammans innehaft upp till 93 procent av mandaten vilket gör att 
Österrike hamnar långt ut på koncensusdimensionen.36 Även Sverige utgör ett specialfall 
då socialdemokratin genom historien utgjort minoritetsregering, och därmed en 
singelpartiregering. Dock kan Sverige ändå sägas ligga åt koncensushållet då 
socialdemokraterna i regering söker stöd hos något eller några stödpartier. Lijphart menar 
att partier som söker stöd i sitt regeringsutövande anses ligga åt koncensushållet.37  
 
2. Balans mellan verkställande och lagstiftande organ versus dominerande ställning för 

den verkställande regeringen  
I demokratier som tillämpar majoritetsmodellen, som exempelvis Storbritannien, är 
regeringens ställning stark på riksdagens bekostnad vilket beror på att mandaten är 
oproportionellt fördelade.38 I demokratier med koncensusmodell är förhållandet mellan 
regering och riksdag mer balanserad, vilket kännetecknar både Österrike och Sverige. I 
både Österrikes och Sveriges fall krävs en majoritet i riksdagen för att genomföra beslut.  
 
3. Flerparti versus tvåparti system.  
Som namnet antyder innebär ett flerparti system ett system vars riksdag innehåller fler 
partier än två. I ett tvåpartisystem är det dock ovanligt med enbart två partier. När ett 
tredje parti existerar men inte erhåller några mandat brukar man tala ett tvåpartisystem.39  

                                                           
35 Lijphart, A. 1999 s.3 
36 Ibid. s.106 
37 Ibid. s.104 
38 Ibid. s.12 
39 Ibid. s.65 
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Österrike har traditionellt betecknats som ett "två och ett halvt partisystem" då ÖVP och 
SPÖ utgjort de två dominerande partierna och FPÖ eller det kommunistiska KPÖ det 
mindre. En faktor som minskat mindre partiers möjlighet att erövra mandat är den fem 
procentspärr som finns för att få tillträde till riksdagen40. I och med de grönas inträde i 
riksdagen och FPÖ:s framgångsval 1999 kan dock inte Österrike längre sägas vara ett två 
och ett halvt partisystem utan snarare ett flerpartisystem då fler än två stora partier gör 
anspråk på regeringsmakten. 
 
Sverige har sedan efterkrigstiden haft en riksdag bestående av minst fem partier och 
räknas också till flerpartisystemet. I Sverige används en fyra procentspärr för tillträde till 
riksdagen vilket inneburit försvårande för mindre partier. Liksom det österrikiska 
partisystemet har det svenska varit stabilt genom åren.41 
 
4. Valsystem med proportionell representation versus oproportionell representation. 
Med proportionell representation menas att partiernas mandat tilldelas proportionellt efter 
väljarnas röstandel. Den vanligaste formen av oproportionellt system är "winner-take-all" 
metoden där vinnaren av ett valdistrikt representerar sina väljare medan de förlorande 
väljarna förblir orepresenterade.42 Både Sverige och Österrike tillämpar det, för 
koncensusmodellen typiska, proportionella valsystemet. 
 
5. Koordinerade och kompromissande korporativa intressegrupper versus kompeterande 

intressegrupper som konkurrerar med varandra. 
Enligt Lijphart är Sverige och Österrike, tillsammans med Norge, världens mest 
korporativa länder.43 Undersökningar som gjorts på senare tid har kommit till slutsatsen 
att de korporativa inslagen minskat i respektive land. Lijphart anser emellertid att den 
korporativa strukturen fortfarande består och att det endast är intressegruppernas aktivitet 
som minskat.44  
 
I Österrike har en korporativ struktur institutionaliserats genom systemet med socialt 
partnersskap (Sozialpartnerschaft). Systemet har växt successivt och var ursprungligen 
grundat i syfte att bekämpa inflationen genom direkta förhandlingar mellan fackföreningar 
och näringsliv.45 Sedan dess har det sociala partnerskapet utvecklats till att innefatta 
handelsdepartementet, arbetsdepartementet och jordbruksdepartementet. Tillsammans 
med fackförbunden har dessa fyra stora organisationer realiserat den korporativa 
strukturen, det vill säga idéen att politiska organisationer bör följa den ekonomiska 
positionen. Det sociala partnerskapet följer koncensuspolitiska riktlinjer inom nätverket 
för Paritätische Kommision som innebär en form av samlingskommission för ekonomiska 
frågor. Alla löne- och prissättningspolicies prövas genom denna instans vilken faktiskt 
inte har någon konstitutionell eller ens laglig förankring. Detta system har 

                                                           
40 Pelinka, Anton. 1981 "Political Parties". Ur Modern Austria red. Steiner, Kurt. Sposs, Inc. Palo Alto 
s.223-224 
41  Bäck, M & Möller, T. 2001 s.28 och Pelinka, A. 1981 s.223 
42 Lijphart, A. 1999 s.22-23 
43 Lijphart, A. 1999 s.177 
44 Ibid. s.173 
45 Szecsi, Maria. 1981 "Social Partnership in Austria". Ur Modern Austria red. Steiner, Kurt. Sposs, Inc. Palo 
Alto. s.185 
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uppmärksammats internationellt som "den österrikiska modellen" och utvecklat en stabil 
och koncensusinriktad näringslivspolitik.46 
 
Den svenska korporativa strukturen har också den fått en internationell beteckning; "den 
svenska modellen".47 En förklaring till framgångarna i svensk ekonomi under 
efterkrigstiden brukar tilldelas arbetsmarknadens parter för att man tog ansvar för en 
rimlig löneutveckling. Det gemensamma ansvaret togs genom centrala och samordnade 
förhandlingar mellan arbetsgivarnas och löntagarnas organisationer.48 
 
6. Decentraliserad och federal styrning versus enhetlig och centraliserad styrning 
Både Sverige och Österrike har, vad Lijphart kallar, "two-tier districting" i en 
proportionell representationsdemokrati. Detta innebär att två typer av val sker; på riksnivå 
och på lokal nivå.49 Österrike har en federal struktur där förbundsstaterna består av ett 
distriktsparlament (Landtage) med proportionell representation. De nio delstaterna är 
tänkta att fungera som autonoma enheter under den nationella nivån.50 Sverige är 
förvaltningsmässigt indelat i tre nivåer; central nivå genom departement och ämbetsverk, 
regional nivå genom län och landsting och lokal nivå genom kommuner.51 
 
7. Maktdelning av den lagstiftande makten versus koncentration av den lagstiftande 

makten 
För denna aspekt gäller att både Österrike och Sverige har en enkammarriksdag som 
kännetecknas av majoritetsmodellen. I Sverige ansågs det gamla tvåkammarsystemet 
gynna socialdemokraterna då det innebar ett försvårande av regeringsskifte varför man 
ändrade till enkammarriksdag 1970.52 Denna punkt är den enda där både Sverige och 
Österrike har majoritetsmodellens kännetecken. 
 
8. Rigida författningar som kan ändras endast genom absolut majoritet versus flexibla 

författningar som kan ändras genom enkel majoritet. 
Både Sverige och Österrike har ett system med rigid författning enligt 
koncensusmodellen. I Österrike krävs att hälften av ledamöterna i riksdagen kräver 
ändring samt en majoritet på två tredjedelar i en riksdagsomröstning. I praktiken har det 
inneburit att författningsändringar endast kunnat göras vid en regeringskoalition bestående 
av SPÖ och ÖVP.53 När ändringar av författningen ska göras i Sverige krävs det en 
noggrann övervägning som kommer till uttryck genom den procedur som anvisas för 
grundlagsändringar. Den innebär att grundlag stiftas genom två likalydande beslut av 
riksdagen. Mellan dessa beslut skall allmänna val till riksdagen hållas.54  
 

                                                           
46 Gerlich, Peter. 1981 "Government Structure: The principles of Government". Ur Modern Austria red. Steiner, 
Kurt. Sposs, Inc. Palo Alto. s.217 
47 Bäck, M & Möller, T. 2001 s.208 
48 Bäck, M. & Möller, T. 2001 s.205 
49 Lijphart, Arend. 1994, Electoral Systems and Party Systems; A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-
1990. Oxford University Press, New York. s.32 
50 Gerlich, P. 1981 s.214-215 
51 Sveriges Grundlagar och Riksdagsordningen. 1999. Riksdagen, Stockholm.  
52 Steinmo, S. 1993 s.122 
53 Steiner, Kurt. 1981 "Education and educational Policy". Ur Modern Austria red. Steiner, Kurt. Sposs, Inc. Palo 
Alto. s.321 
54 Sveriges grundlagar och riksdagsordningen 1999 
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9. Lagstiftning som kontrolleras av domstolar versus system där den lagstiftande 
församlingen har sista ordet i sin egen lagstiftning 

I ett land som Storbritannien är konstitutionen inte skriven utan bygger på praxis vilket 
medför att den lagstiftande församlingen inte formellt är bunden av den.55 I både Sverige 
och Österrike finns en skriven författning där grundlagarna kontrolleras av domstolen. 
Detta kännetecknar koncensusmodellen. 
 
10. En oberoende centralbank versus en centralbank beroende av regering och riksdag 
I både Österrike och Sverige är riksbanken oberoende av regering och riksdag vilket 
kännetecknar koncensusmodellen.  
 

                                                           
55 Lijphart, A. 1999 s.19-20 
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3.2. Partiernas historik och den politiska utvecklingen 
 
I följande avsnitt redovisas respektive lands parti- och regeringshistorik. Vägledande för 
beskrivningen är vilka konfliktdimensioner som varit viktiga för partierna i respektive 
land. Konfliktdimensioner som varit gällande i Sverige och Österrike är: 
 
1) Den socioekonomiska konfliktdimensionen. Genom denna dimension kategoriseras 

ofta partier i den traditionella höger-vänster ideologiska indelningen. Traditionellt sett 
vill vänsterpartier införa höga skatter, utvidga den offentliga sektorn, öka 
inkomstutjämningen, aktivt bekämpa arbetslösheten, lägga stora resurser på 
utbildning, hälsa och social välfärd, i högre grad än högerpartier. 

2)  Den religiösa konfliktdimensionen. I ett flertal katolska och protestantiska länder 
förekommer partier med beteckningen kristna. Dessa partier vill i regel värna om 
traditionella institutioner som familjen och kyrkan och förhindra sekularisering. 

3) Den utrikespolitiska dimensionen. Som namnet antyder behandlar denna dimension 
frågor rörande icke inrikespolitik. Olika frågeställningar som är aktuella för Sverige 
och Österrike är exempelvis EU- och EMU-frågan samt synen på olika 
konfliktsituationer i världen.  

4) Den materialistiska - postmaterialistiska dimensionen. Denna dimension förknippas 
med miljöfrågor. Partier med postmaterialistiska värderingar betonar en ekologisk 
utveckling medan materialistiska partier förespråkar en tillväxtvänlig politik.56  

5) Etablissemang - antietablissemang dimensionen. En konfliktdimension som uppstått i 
många västliga demokratier till följd av motsättningar mellan samhällets maktelit(er) 
och den del av befolkningen som upplever maktlöshet och alienation. Anti-
etablissemangs dimensionen representeras ofta av missnöjespartier.57  

6) Xenofobisk - kosmopolitisk dimension. Sakfrågor förknippade med denna dimension är 
u-hjälp, invandrarstöd och flyktingmottagning. Anhängare till ett stöd för dessa 
sakfrågor betraktas inom den statsvetenskapliga forskningen som kosmopoliter medan 
motståndare till en sådan politik kallas xenofober, det vill säga rädda för främlingar.58 

 

3.2.1. Rött, svart, blått och grönt; de österrikiska partierna 
 
De österrikiska partiernas rötter går tillbaka till 1800-talet och sedan dess har de 
etablerade partierna haft ett fast grepp över den politiska scenen. Partipolitisk stabilitet 
och kontinuitet har varit kännetecknande för den österrikiska politiken i över hundra år. 
Utvecklingen av partierna karaktäriseras av att de utgör olika "läger" i samhället. Partierna 
präglas ända sedan 1800-talet av att vara mer än bara politiska partier i dess snävare 
betydelse. Detta då många  ekonomiska och politiska intresse- och lobbygrupper har 
starka band till något av partierna.59 
 
Det socialistiska lägret kom att under den första republiken att uppdelas i en social 
reformistisk och en kommunistisk falang. Den förstnämnda falangen representerades 
under den andra republiken av det socialdemokratiska SPÖ (Sozialdemokratische Partei 

                                                           
56 Lijphart, A. 1999 s.79 ff 
57 Bäck, M. & Möller, T. 2001 s.31 
58 Ibid. s.39 
59 Pelinka, A. 1981 s.224 
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Österreichs) och den kommunistiska utbrytargruppen bildade KPÖ (Kommunistische 
Partei Österreichs). SPÖ har kommit att föra talan för den stora majoriteten av 
arbetarrörelsen och har haft ett starkt samröre med fackföreningsrörelsen.60 SPÖ har under 
den andra republiken betecknats som ett pragmatiskt parti ståendes strax till vänster om 
mitten och har fått färgbeteckningen röd. KPÖ utvecklades till ett Sovjetvänligt parti.61  
 
Det kristet-sociala konservativa lägret, som under andra republiken kom att representeras 
av det "svarta" ÖVP (Österreichische Volkspartei), har sin grund i den politiska 
katolicismen. ÖVP betonade ursprungligen den religiösa konfliktdimensionen och har än 
idag band till katolska associationer.62 Delar av väljarkåren och partimedlemmarna är 
katoliker men i dagsläget har man tonat ner de religiösa och katolska inslagen. ÖVP kom 
att utvecklas till ett borgerligt samlingsparti. Gällande den socioekonomiska dimensionen 
intar ÖVP en ställning på högersidan genom en socialkonservativ hållning. ÖVP betonar 
även dimensionen storstad-landsbygd där man ger sitt stöd åt landsbygdens intressen. Ett 
antal autonoma organisationer står ÖVP nära som exempelvis Österrikes 
arbetsgivarförbund, Österrikes handelsförbund och bondeförbundet.63 
 
Det tysk-nationalistiska lägret var ursprungligen ett borgerligt liberalt läger kallat de 
oberoendes förbund (Verband der Unabhängigen, VdU). Under den första republiken var 
man orienterade mot en politisk union med Tyskland och betonade sin tyska bakrund. Ur 
VdU bildades "de blå" FPÖ (Freiheitlische Partei Österreichs) 1956 och många före detta 
nazister fann sin nya hemvist här, vilket man förvisso gjorde även i andra partier. Partiet 
hade inledningsvis svårt att hitta en tydlig politisk plattform. I inrikesfrågorna tenderade 
man att likna SPÖ varför vissa bedömare betraktade FPÖ som ett vänsterparti under 60- 
och 70-talet. En reformering av partiet gjordes 1980 genom partiets liberala flygel och 
man ville nå nya väljare genom en liberal image. När Jörg Haider blev partiledare 1986 
övergavs den liberala inriktningen. Genom Haider återtog man i stället sina nationalistiska 
rötter och inslag av högerextremism gjorde sig gällande i partiet. Detta skapade missnöje 
hos den liberala falangen som bröt sig ur och bildade liberalt forum (Liberales Forum, 
LiB).64 Efter Haiders avgång som partiledare under år 2001 har inslagen av 
högerextremism tonats ner, men anhängare till Haider finns fortfarande inom partiet. FPÖ 
står idag för en högerinriktad ekonomisk politik med inslag av anti-
etablissemangsdimensionen och den xenofobiska dimensionen som ledande i sitt 
partiprogram. Partiet betraktas idag som populistiskt och ståendes till långt till höger.65  
 
Vid början av 80-talet bildades två gröna partier som följd av att den post-materialistiska 
konfliktlinjen hamnade på agendan.  Det ena gröna partiet hade tydliga vänsterinslag 
medan det andra partiet tog avstånd från allt marxistiskt inslag och hoppades vinna väljare 
från ÖVP och FPÖ. Uppdelningen mellan dessa partier försvårade den gröna lobbyismen 
och det dröjde till valet 1986 innan ett enhetligt grönt parti kunde erhålla mandat i 
riksdagen.66 De gröna (Die Grüne, G) utformades successivt till ett parti, som vid sidan av 

                                                           
60 Sully, Melanie. 1990, A Contemporary History of Austria. Colombia University, New York. s.21-22 
61 Pelinka, A. 1981 s.224-225 
62 Ibid. s.224 
63 Ibid. s.232-233 
64 Sully, M. 1990 s.63ff 
65 Der Standard "Geschichte Haiders" 2002-10-28 
66 Sully, M. 1990 s.13-14 
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de post-materialistiska värderingarna, står till vänster på den socioekonomiska 
dimensionen och är uttalat kosmopolitiska.67  

3.2.2. Koncensus, kontinuitet och stabilitet; Österrikisk politik fram till 1999  
 
Den andra republiken, som baseras på 1920 års konstitution, grundades 1945 och höll sitt 
första val i november samma år. ÖVP vann en absolut majoritet av mandaten med SPÖ 
som det näst största partiet. De politiska partierna kom att spela en viktig roll vid 
skapandet av den politiska utformningen. Under tiden för den Habsburgska monarkin och 
den första republiken var motsättningarna mellan de politiska lägren stora. Parlamentet 
var instabilt vilket utnyttjades av Hitler när Österrike annekterades till Tyskland. För att 
undvika en instabil situation som den som rådde under 30-talet, bildades en "nationell 
regering" bestående av ÖVP, SPÖ och KPÖ,  det vill säga samtliga partier som kom in i 
riksdagen. KPÖ drog sig ur koalitionen 1947 med ÖVP och SPÖ kvar som 
regeringspartier. Denna röd-svarta koalition bestod ända till 1966 och kom att forma den 
politiska inriktningen i Österrike.68  
 
Hotet om en väst-öst uppdelning av landet genom de allierade ockupationsstaterna 
skapade en tolerans och samarbetsvilja mellan såväl de politiska lägren som i den 
ekonomiska sfären. Det var under dessa omständigheter i slutet av 1940-talet som det 
koncensusinriktade sociala partnerskapet uppstod.69  
 
Österrike blev en suverän och oberoende stat 1955. Den stora koalitionen mellan röda och 
svarta bestod efter självständigheten och man besatt tillsammans i regel minst nio 
tiondelar av mandaten. Koncensuspolitiken fortsatte med SPÖ och ÖVP som de 
dominerande partierna, FPÖ som ett tredje och, vid ett fåtal tillfällen, KPÖ som ett fjärde 
riksdagsparti.70 En omständighet som bidrog till att manifestera den svart-röda 
dominansen var dem korporativa strukturen som det sociala partnerskapet innebar. De 
ekonomiska intressegrupperna var starkt organiserade och hade nära anknytning med de 
två stora politiska partierna då medlemmar i en intressegrupp i regel också var 
medlemmar i något av de stora partierna. På så sätt etablerades koncensusstrukturen inom 
den ekonomiska sfären och de ekonomiska intressegrupperna inlemmades automatiskt i 
den politiska sfären.71  
 
Den stora koalitionen föll 1966 och ersattes av en enparti regering under ÖVP. Det 
innebar dock ingen fundamental förändring av den politiska scenen. Detta fick vänta till 
1970 när SPÖ bildade en minoritetsregering under ledning av förbundskansler Bruno 
Kreisky. Detta utgjorde inledningen till det som kom att kallas Kreisky-eran som varade 
fram till 1983.  
Vid valet 1983 förlorade SPÖ sin absoluta majoritet och Kreisky avgick som 
förbundskansler. SPÖ var fortfarande största parti men i stället för att återgå till den stora 
koalitionen bildade man regering med stöd av FPÖ. Detta väckte dock motstånd hos både 
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69 Ibid. s.3-4 
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SPÖ- och FPÖ-anhängare. Den gröna rörelsen uppstod vid denna tidpunkt och ett grönt 
parti erhöll för första gången mandat vid 1986 års val.72  
 
Från 1986 års val fram till 1999 återupptogs återigen den stora koalitionen mellan rött och 
svart. Under denna period kom FPÖ, i ledning av Jörg Haider, att utvecklas till ett 
etablissemangskritiskt och xenofobiskt parti. Utöver invandringsfrågan har FPÖ drivit en 
kritisk hållning mot regeringens miljöpolitik, behandling av pensionsfrågan och Österrikes 
utrikespolitik där man ställer sig skeptisk till EU. Anti-etablissemangshållningen har 
lockat många väljare till FPÖ och under Haiders ledning etablerades partiet till en verklig 
utmanare för SPÖ och ÖVP. Inför valet 1999 uppstod en konflikt mellan de två stora 
partierna gällande utformningen av regeringens förvaltning och fördelningen av 
ministerposter och den stora koalitionen var i gungning.73 

3.2.3. Borgerligt och socialistiskt; de svenska partierna 
 
Vid sekelskiftet växte masspartierna fram där scenen dominerades av högern, liberalerna 
och socialdemokraterna. Karaktäristiskt för det svenska partisystemet är de två politiska 
blocken som delats upp efter den socioekonomiska konfliktdimensionen. Ursprungligen 
samarbetade socialdemokrater och liberaler mot konservativa men på 30-talet, när 
parlamentarismen slog igenom i Sverige, blev den främsta sakfrågan statens inblandning i 
ekonomin. Sedan dess tog liberalerna steget över till den konservativa grupperingen och 
blockuppdelningen mellan borgerliga och socialister har bestått. I samband med 
krisuppgörelsen 1933 inleddes ett samarbete mellan socialdemokraterna och 
bondeförbundet vilket ledde till en röd-grön regering 1936. Koalitionen blev stabil och 
man undvek det som drabbade många andra länder med flerpartisystem, nämligen 
regeringsmaktens förfall. Detta innebar också att partisystemet utvecklades till ett stabilt 
fem partisystem.74 
 
Socialdemokraterna bildades som ett led i arbetarrörelsens kamp för politiskt inflytande.75 
Ursprungligen var socialdemokraterna ett doktrinärt marxistiskt parti men har utvecklats 
till ett pragmatiskt och reformistiskt parti. Sedan slutet av 80-talet har socialdemokraterna 
tvingats modifiera sin ideologiska bakrund som en anpassning till omvärlden. Bland annat 
har en mer bejakande syn på marknadsekonomin intagits. Socialdemokraterna betraktas 
som ett parti ståendes till strax till vänster om mitten.76  
 
Vid den socialdemokratiska partikongressen 1917 bröt sig en revolutionär gruppering ut 
och bildade ett eget parti. Detta utbrott var embryot till vänsterpartiet. 
Socialdemokraternas reformistiska inriktning och fjärmandet av de marxistiska teserna låg 
bakom utbrytningen. Efter ett flertal namnbyten etablerades vpk (vänsterpartiet 
kommunisterna) och kom att, liksom socialdemokraterna, utvecklas i en reformistisk 
riktning, dock utan att överge marxistiska tendenser. Sedan namnbytet till vänsterpartiet 
har även de marxistiska tendenserna tonats ner. Idag ses vänsterpartiet som ett 
socialdemokratiskt vänsterparti med feministisk framtoning.77 
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Moderata samlingspartiet har sitt ursprung i den Allmänna valmanskåren som skapades i 
syfte att förhindra de radikala krafternas framfart i början av 1900-talet. Moderaterna 
föddes därmed som ett konservativt och samhällsbevarande parti men har sedan dess 
utvecklats. Man har behållit de konservativa inslagen men på 60-talet gjordes en 
anpassning till mittenpolitiken. Under 70-talet reformerades partiet ytterligare liberala 
idéer infördes. De liberala influenserna har på senare år tonats ned men partiet försöker 
förena konservatismen med liberalismen i sitt partiprogram.78 
 
Folkpartiet liberalerna grundades i missnöje över det rådande samhälle som de 
konservativa ville bevara. Inledningsvis kämpade den Frisinnade landsföreningen för 
allmän rösträtt. De frisinnade splittrades i två grupperingar 1923 men återförenades igen 
1934 under namnet folkpartiet. Sedan 1990 heter partiet folkpartiet liberalerna. Partiet har 
alltid haft en stark tilltro den marknadsliberala politiken men på 1940-talet gjorde sig 
socialliberalismen gällande. Dessa både idéinriktningar har funnits sida vid sida inom 
partiet sedan dess. Idag betonar folkpartiet liberalerna främst individens frihet inom ramen 
för välfärdssamhället.79  
 
Centerpartiet hade sin föregångare i bondeförbundet. Partiet skapades som ett idéparti där 
man var missnöjda över hanteringen av jordbruksfrågor. Ursprungligen var partiet 
jordbruksromantiskt och konservativt med inslag av nationalism och antikapitalism. Man 
vände sig främst mot socialismen och liberalismen. Med tiden kom partiet att fokusera på 
frågor rörande landsbygd - storstad dimensionen där man var skeptiska till 
moderniseringen och urbaniseringen. Partiet bytte 1959 namn till centerpartiet och 
utvecklades till borgerligt parti som slöt upp bakom marknadsekonomin. Idag betonar 
partiet landsbygden och decentraliseringstanken.80  
 
Kristen demokratisk samling bildades 1964 som en protest mot den tilltagande 
sekulariseringen. Den religiösa konfliktdimensionen är den grundläggande för 
kristdemokraterna. I mitten av 80-talet inleddes ett samarbete med centern när det visade 
sig att man stod nära varandra i landsbygds-, familje- samt miljöfrågan. Den kristna 
profilen har under åren tonats ned men i och med namnbytet till kristdemokraterna visar 
man att man fortfarande betonar den religiösa aspekten. I övrigt karaktäriseras partiet av 
att vara värdekonservativt som betonar antiindividualism och kristna värderingar.81 
 
Miljöpartiet bildades 1981 som ett missnöje över kärnkraftsfrågans hantering. Den 
postmaterialistiska hållningen är själva grunden för partiets existens där man motsätter sig 
industrisamhällets fixering vid materiell tillväxt. Utöver denna dimensionen är det svårt 
att kategorisera partiet ideologiskt då det finns en intern spännvidd över grundläggande 
värderingar. Partiet har agerat stödparti till socialdemokraterna och har allmänt ansetts stå 
till vänster på den socioekonomiska dimensionen. 82 Maria Wetterstrand, ett av dagens 
språkrör, anser dock att miljöpartiet ligger nära borgerligheten i ett antal frågor.83  
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3.2.4. Socialdemokratisk dominans; den svenska politikutvecklingen 
 
Under inledningen av 1900-talet samverkade socialdemokraterna med liberalerna mot de 
konservativa i rösträttsfrågan. Den gemensamma kampen ledde till att parlamentarism och 
demokrati etablerades och i samband med detta förändrades konfliktdimensionerna. Den 
tidigare gemensamma kampen mellan liberaler och socialdemokrater övergavs när den 
socioekonomiska konfliktdimensionen kom att bli den viktigaste inom svensk politik. Det 
som skiljde partierna åt gällde nu hur stor statens inblandning skulle vara samhället och 
näringslivet. 
 
En historisk händelse som präglat den svenska politiken skedde 1938 när LO och SAF slöt 
ett huvudavtal, det så kallade Satsjöbadsavtalet, som syftade till att säkra arbetsfreden. 
Socialdemokraterna lovade den privata industrin att den inte skulle socialiseras utan skulle 
kvarstå i privat ägo. Förutsättningen var att företagarna accepterade arbetarrörelsens rätt 
att använda politisk makt till att genomföra välfärdsprogram. Detta samförstånd, som 
benämnts som den historiska kompromissen, brukar sägas utgöra grunden för den svenska 
korporatismen.84  
 
Under 70-talet kom den postmaterialistiska dimensionen att göra intrång i svensk politik i 
och med kärnkraftsfrågan. För centern innebar detta ett tillfälle att profilera sig som ett 
grönt parti vilket innebar en ökning för partiets popularitet. Däremot innebar det också en 
splittring i det borgerliga blocket som gjorde att man fick ännu svårare att hävda sig mot 
socialdemokratin. Folkpartiet och moderaterna stod för en materialistisk politik och den 
borgerliga regering som bildades 1976 splittrades.85  
 
I det följande 80-talet ställdes socialdemokratin inför nya utmaningar när en högervåg 
svepte över världen. Folkhemspolitiken ersattes av en ökad tilltro till marknaden. 
Kombinationen av de nya greppen samt en svensk ekonomi i välgång innebar att 
socialdemokratin kunde behålla greppet om den svenska politiken. Vid 1988 års val 
aktualiserades den postmaterialistiska dimensionen i och med en debatt om valfångst. 
Enligt Giljam och Holmberg var det de partier som betonat denna fråga som vann flest 
sympatier. Störst framgång innebar det för miljöpartiet som första gången kom in i 
riksdagen. De minst postmaterialistiskt inriktade partierna var folkpartiet och moderaterna 
och de var också dessa partier som gick tillbaks mest. Socialdemokraterna och vpk gick in 
i valrörelsen med en postmaterialistisk inriktning och socialdemokratin kunde fortsätta 
regera.86  
 
Sverige hade gått in i en ekonomisk kris på 90-talet och den politiska debatten kom att 
präglas av ekonomiska frågor. Det borgerliga blocket lyckades visa upp en enad front mot 
socialdemokraterna och valet 1991 ledde till en borgerlig regering som inkluderade 
kristdemokraterna. Valet 1991 kom också att präglas av anti-etablisemang dimensionen då 
ny demokrati vann stora framgångar och blev ett riksdagsparti. Statsvetare tolkade detta 
som att väljare tappat förtroende för de etablerade partierna då ny demokrati vann väljare 
från samtliga partier. Vid det nästkommande valet 1994 tog socialdemokraterna åter 
tillbaka regeringspositionen genom en återhämtning i väljarstödet och kunde återigen 
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bilda regering. Efter ett kort samarbete med vänsterpartiet övergick socialdemokraterna 
till att samarbeta med centern. Detta ledde till möjligheten för en mittenregering inför 
1998 års val.  
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4. De österrikiska valen 1999 och 2002 samt de svenska valen 1998 och 2002 
 
    En tvekamp där det sällan väjs 
    har blivit sista skriket. 
    Den leken kallas "chicken race". 
    Nu bävar kungariket 
    ty skräcken för ett tappat fejs 
    kan göra, enligt vad som sägs, 
    att båda kör i diket. 
 
    Holmberg "Ärans väg" 
  
I detta kapitel kommer de två senaste valen i Österrike respektive Sverige att analyseras 
med hjälp av ett spelteoretiskt perspektiv. Inledningsvis redovisas det österrikiska valet 
1999 och de turer som slutligen ledde till den kontroversiella koalitionen mellan ÖVP och 
FPÖ. Detta åtföljs av en redogörelse för det österrikiska valet 2002, ett val som innebar en 
stor framgång för ÖVP och rekordlånga förhandlingar. Därefter redovisas de svenska 
valen där valet 1998 ledde till en ny socialdemokratisk regering trots ett svagt väljarstöd. I 
valet 2002 gjorde Göran Persson och hans socialdemokrater ett bättre val, men i 
koalitionsförhandlingarna fick man länge förhandla med miljöpartiet som satte hårt mot 
hårt.  
 
4.1. Det österrikiska valet 1999 
 
Detta val kom att bli det mest dramatiska under den andra republiken. Inför valet hade en 
konfrontation uppstått mellan de båda regeringspartierna ÖVP och SPÖ gällande 
regeringens ministertillsättande. Detta möjliggjorde för FPÖ att inta en diffus linje där 
man främst betonade förändring, utan att i övrigt precisera sig. Sakpolitiska frågor kom att 
stå i bakrunden för FPÖ:s mediala utspel där man ständigt tog ställning för en 
förändringskurs. Det enda undantaget var invandringsfrågan där FPÖ förde fram krav på 
en restriktivare invandringspolitik. Etablissemangsdimensionen och frågan gällande 
politisk stabilitet och bräcklighet kom att dominera valdebatten.87  
Regeringsförhandlingarna bedrevs under nya förutsättningar efter detta val som en följd 
av FPÖ:s framgångar. Partisystemets utformning hade ändrats; det var inte längre ett två 
och ett halvt partisystem och följden blev en helt ny parlamentarisk situation.  

4.1.1. Inför valet, självbindningar som strategi 
 
Opinionsmätningar och delstatsval som hölls inför valet gav en fingervisning om att FPÖ 
var på väg att vinna många röster på bekostnad av traditionspartierna. Som en reaktion 
mot den nya situationen använde ÖVP självbindning som valstrategi. Wolfgang Schüssel, 
partiledare för ÖVP, deklarerade att man skulle gå i opposition om man inte blev största 
eller näst största parti. ”Not more of the same” menade Schüssel, ”väljarna önskar ett slut 
på den gamla stilens koalition med bråk om regeringsposter och annat maktspel”.88 Som 
ett tredje största parti skulle man inte ingå i en regeringskoalition tillsammans med SPÖ 
och man skulle ”självklart” inte stödja en frihetlig förbundskansler med tanke på de 
                                                           
87 Plasser, F. Ulram, P. Sommer, F. 2000 s.1 
88 Ibid. s.8 
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främlingsfientliga uttalanden som gjorts av Haider. Inte heller ville man ingå i en koalition 
tillsammans med FPÖ även om förbundskanslersposten ställdes till förfogande.89 I och 
med detta konfronterade man FPÖ gällande etablissemangsfrågan.  
 
FPÖ lämnade alla dörrar öppna gällande vilka man önskade som koalitionspartner – utom 
den till de gröna vilket var helt ömsesidigt. För de gröna var SPÖ det enda alternativet 
som koalitionspartner. SPÖ tydliggjorde genom partiledaren Viktor Klima att en koalition 
tillsammans med  FPÖ var uteslutet. I övrigt var det mycket öppet hur en 
regeringskoalition skulle komma att se ut.90 
 
Resultatet av valet gjorde SPÖ till det största partiet trots en tillbakagång jämfört med 
föregående val. Både FPÖ och ÖVP fick lika många procentandelar av rösterna, och 
därmed lika många mandat, men FPÖ hade 416 röster fler. SPÖ föll från 38,1% till 33,2% 
och ÖVP kanade från 28,3% till 26,9% vilket innebar en historisk djupdykning i 
väljarstödet för dessa båda partier. Det nya var FPÖ:s avancemang till ett potentiellt 
regeringsalternativ.  
 
Tabell 4.1.: Mandatfördelning i det Österrikiska parlamentet den 12 oktober 1999 
 
Parti   Mandat  Röstandel 
SPÖ   65  33,2 % 
FPÖ   52  26,9% 
ÖVP   52  26,9% 
Die Grüne (De gröna)  14  7,4%  
LiF (Liberalt forum)  0  3,7% 
Övriga   0  1,9% 
   
Totalt   183  100% 
 
Källa: http://www.bmi.gv.at/wahlen/ 
 
Med denna mandatfördelning för handen kan man se att det bara är de gröna som inte kan 
bilda någon regering med något parti, de är en så kallad dummie i detta val.  
 
SPÖ:s partiledare Klima fick, i egenskap av partiledare för det största partiet, i uppdrag av 
förbundspresidenten Tomas Klestil att påbörja sonderingar för en ”reformregering med ett 
acceptabelt anseende både inrikes och utrikes”.91 Detta uttalande kan förstås som att 
Klestil önskade undvika en regering som innehöll Haiders FPÖ och att han var medveten 
om att detta skulle leda till protester såväl inom Österrike som internationellt. Klima stod 
också fast vid vad man sagt innan valet, att SPÖ inte kunde tänka sig att regera 
tillsammans med FPÖ, och utsåg därmed ÖVP som första samtalspartner till behandling. 
ÖVP nekade inga sonderingar men Schüssel stod också han fast vid vad som utlovats 
innan valet, nämligen att ÖVP i egenskap av tredje största parti, skulle välja 
oppositionsrollen. I ÖVP fanns tre grupperingar inom partiet. En av grupperna ville 
absolut se ett fortsatt samarbete med SPÖ och under inga omständigheter en koalition med 
                                                           
89 Der Standard  ”Der Spitzenkandidat” 2002-10-10 
90 www.icem.org/update/ “Nationalratswahl und Regierungsbildung in Österreich”  
91 Welan, M. 2000 s.21 
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FPÖ. I den andra gruppen, där bland annat Schüssel befann sig, ville man agera 
avvaktande och var inte främmande för en koalition med FPÖ. Den tredje gruppen ville 
under alla omständigheter gå i opposition.92  
 

4.1.3. ÖVP som medianparti 
 
ÖVP erhöll en nyckelposition i förhandlingarna i egenskap av medianparti vilket förärade 
ÖVP:s partiledare smeknamnet ”Schüssel der Schlüssel”. Vem hade då ”nyckeln” till 
Schüssel? Förutsättningarna för förhandlingarna kan illustreras efter modellen om sex 
koalitionsteorier som beskrevs i Tabell 2.1. 
 
Tabell 4.2.: De sex koalitionsteorierna och mandatfördelningen i det österrikiska valet 
1999 
 
Partier: G SPÖ ÖVP FPÖ  
                 (Vänster)                                                     (Höger) 
Mandat: 14 65 52 52  
 
Teorier:  
Minimalt vinnande      SPÖ-ÖVP   SPÖ-FPÖ   ÖVP-FPÖ 
Minimal storlek                                           ÖVP-FPÖ 
Minimalt antal partier       SPÖ-ÖVP   SPÖ-FPÖ  ÖVP-FPÖ 
Minimal spridning     SPÖ-ÖVP    ÖVP-FPÖ 
Minimalt sammanlänkat        SPÖ-ÖVP                     ÖVP-FPÖ 
Median partiets koalition       SPÖ-ÖVP   ÖVP-FPÖ 
 
En icke minimalt vinnande koalition, det vill säga en koalition bestående av alla tre 
partierna, var inte aktuell. Detta lämnade tre olika varianter för minimalt vinnande 
koalitioner, SPÖ-ÖVP, SPÖ-FPÖ samt ÖVP-FPÖ. Ett samarbete mellan SPÖ och FPÖ 
var något som SPÖ tog avstånd från. Enligt teorin kring minimal storlek söker partier ingå 
i den koalition som erhåller minsta möjliga mandatövervikt. För detta val lämnar detta ett 
koalitionsalternativ, ÖVP-FPÖ, och för FPÖ:s del var det denna koalition man önskade. 
Att denna koalition var av minimal storlek var inte betydelselöst för FPÖ då det skulle 
innebära ett större utrymme för FPÖ i en koalition tillsammans med ÖVP än med SPÖ. 
Dock kan också den ideologiska aspekten haft en betydelse för FPÖ då man ligger 
närmare ÖVP än SPÖ i sina åsikter. FPÖ var till en början öppen för alla roller, men efter 
en intern åsiktsförfrågan var det dock tillsammans med ÖVP man ville regera. Det vore 
intressant att veta hur FPÖ hade agerat om mandatfördelningen varit ombytt mellan SPÖ 
och ÖVP. Hade FPÖ varit mer villig till en koalition om SPÖ fått mindre mandat och 
därmed givit FPÖ ett större utrymme i en koalition? Det är inte helt klart huruvida FPÖ 
agerar som ett policysökande eller regeringssökande parti.   
 
För de teorier som tar hänsyn till policysökande partier anger teorin kring minimal 
spridning att partier försöker undvika koalitioner där de ideologiska avståndet är för långt. 
Denna teori stämmer överens med SPÖ:s agerande gällande en eventuell koalition med 
FPÖ enligt vad som beskrevs ovan. Teorin kring minimalt sammanlänkande partier 
                                                           
92 Ibid. s.2 
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bygger på samma idé som teorin med minimal spridning redogör för. Här är kriteriet att 
ingen koalition kan bildas mellan partier om något parti ligger mellan dem ideologiskt. 
För detta val, där bara tre partier kan bilda koalition, innebär det att det parti som ligger i 
mitten ideologiskt, ÖVP, kan ingå i koalition med valfri partner. ÖVP:s position i detta 
val gör dem till det så viktiga medianpartiet. Teorin för medianpartiets roll anger att det är 
medianpartiet som kan avgöra vilken koalition det blir eftersom en koalition som inte 
innehåller medianpartiet skulle behöva ingå en ohelig allians mellan höger- och 
vänsterideologiska partier. En sådan allians skulle för detta val innebära en koalition 
mellan SPÖ och FPÖ vilken, som redan nämnts, inte var aktuell. ÖVP hade i och med 
detta det bästa utgångsläget i förhandlingarna. 
 

4.1.5. Chicken race mellan SPÖ och ÖVP 
 
Då de gröna var dummies kunde SPÖ bara tänka sig att regera med ÖVP, det var deras 
självbindning innan valet. ÖVP var också de bundna av att, i egenskap av tredje parti, gå i 
opposition. Som medianparti kunde dock ÖVP ställa krav på SPÖ i förhandlingarna. 
Schüssel uteslöt en koalition med samma förutsättningar som den tidigare röd-svarta 
koalitionen där SPÖ lagt beslag på finansdepartementet och finansministerposten.93 
ÖVP:s krav gällde ministerposter i finansdepartementet samt skattelättnader för 
näringslivet. Vidare krävde man ett godkännande från fackförbunden vilket SPÖ ansåg 
skulle undergräva fackföreningarnas betydelse på arbetsmarknaden. Signifikativt för 
förhandlingarna var att båda partierna i högre grad kom i konflikt gällande den 
socioekonomiska konfliktdimensionen i vilken man tidigare strävat efter koncensus.94 
 
Förhandlingarna mellan de röda och svarta strandade vilket kan analyseras utifrån ett 
chicken race. Under förhandlingarna framförde SPÖ och ÖVP krav och önskemål för hur 
samarbetet skulle se ut. Att inte vika av från sina krav har jag i modellen beskrivit som att 
”köra på”. Att vika av från sina krav har jag betecknat som just ”vika av”. Preferenserna 
för vardera parti har jag översatt i siffror där 4 är det mest önskvärda och 1 det minst 
önskvärda. SPÖ utgör radspelare, det vill säga den spelare vars preferens är den första 
siffran. ÖVP är kolumnspelare med de sistnämnda siffrorna som preferens.  
 

   

                                                           
93 Kepplinger, B. 2000 s.3 
94 Ibid. 2000 s.3 
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Figur 4.1.: Chicken race mellan SPÖ och ÖVP efter valet 199995 
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För SPÖ vore det bästa en koalition med ÖVP under SPÖ:s premisser gällande tillsättande 
av ministerposter samtidigt som ÖVP viker sig. Detta skulle innebära den nedre vänstra 
rutan. Det näst bästa vore en koalition med ÖVP där båda parter viker av och 
kompromissar. En koalition under ÖVP:s kriterier skulle innebära den näst sämsta 
lösningen för SPÖ. Slutligen vore det minst önskvärda för SPÖ om ingen koalition blir av 
alls vilket skulle vara följden av att ingen av parterna ger vika för den andres krav.  
 
ÖVP har inte lika mycket som SPÖ att förlora på att köra på. Det ideala för ÖVP är en 
koalition där SPÖ ger med sig för ÖVP:s krav. En kompromiss där båda viker av från sina 
huvudkrav vore det näst bästa. Om båda parter kör på blir det ingen koalition vilket för 
ÖVP innebär att man kan bilda regering med FPÖ, ett alternativ som inte är helt önskvärt 
men som ändå ansågs bättre än att ge vika för SPÖ:s krav.  
 
Som en följd av att ÖVP är medianparti finns det en dominerande strategi, nämligen att 
köra på och försöka genomdriva sina krav. I egenskap av medianparti finns möjligheten 
till att få igenom sin önskvärda politik, oavsett vilken koalitionspartnern blir. Alternativen 
blir antingen en, för ÖVP, gynnsam koalition med SPÖ eller en koalition med FPÖ där 
man skulle få tillgång till en tillfredsställande del av de viktiga posterna. ÖVP valde också 
denna strategi. 
 
För SPÖ finns ingen dominerande strategi. En maximin strategi skulle innebära att man 
vek av och hoppades på att ÖVP också skulle vika av. Med en sådan strategi skulle man 
undvika det värsta utfallet, att förhandlingarna skulle spricka och att SPÖ inte skulle 
kunna ingå i någon regering. En maximaxstrategi, det vill säga att försöka maximera 
chansen för det maximala utfallet, är att köra på, men då med risken för det värsta utfallet.  
 
SPÖ valde den offensiva maximax strategin med utfallet nedre högra som följd. Det kan 
framstå som irrationellt att man gjorde detta med tanke på att man i sista hand ville se 
FPÖ i en regering. Orsakerna till valet av denna strategi var förmodligen en 
missbedömning av ÖVP:s preferenser. Möjligen räknade man med att ÖVP också såg en 
”frontalkrock”, det vill säga en situation där båda parter kör på, som det sämsta tänkbara 
                                                           
95 Preferensfördelningen i denna chicken modell är inte identisk med den som angavs i teorikapitlet men samma 
problematik finns inbyggd varför jag kallar det för chicken race. 
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eftersom Schüssel innan valet bundit sig vid att inte gå i koalition med FPÖ. En annan 
orsak kan varit att SPÖ värderade utfallet i övre högra och nedre högra som ungefär lika 
dåliga. En koalition med ÖVP enligt ÖVP:s premisser (den övre högra) skulle innebära att 
SPÖ inte skulle få samma utrymme att genomföra sin politik. Kanske ansåg man att 
oppositionsrollen (den nedre högra) inte skulle vara sämre i syfte att framhäva sina 
policys.  
 
Efter att förhandlingarna lagts ner ger Klestil Klima i uppdrag att söka få till stånd en röd 
minoritetsregering. Klima informerar Klestil efter två dagar att någon röd 
minoritetsregering inte skulle vara möjlig och uppdraget att bilda regering går till ÖVP 
och FPÖ. 

4.1.6. Svart-blå enighet 
 
Vid förhandlingarna mellan ÖVP och FPÖ kan man tolka det som att FPÖ fick göra 
betydligt fler eftergifter än ÖVP. Flera av FPÖ:s programpunkter inför valet förhandlades 
bort av ÖVP och man gjorde inga anspråk på att få Haider till förbundskansler. Utbytet för 
detta blev finansministerposten. Att ÖVP gick med på att tilldela FPÖ den tunga posten 
som finansministerposten innebär, kan tolkas som att Schüssel inte såg några svårare 
meningsskiljaktigheter gällande den ekonomiska politiken. Detta kan ses som en kohandel 
där ÖVP tillger större vikt åt att FPÖ inte får igenom sin restriktiva invandringspolitik än 
att ÖVP får driva igenom sin ekonomiska politik.  
 
Varför gick FPÖ med på dessa eftergifter? En spelmatris kan göras även för ÖVP:s 
förhandlingar med FPÖ. Här är situationen annorlunda jämfört med den röd-svarta 
förhandlingen. Båda aktörerna har  i detta fall en dominerande strategi. För detta spel är 
ÖVP radspelare och har sina preferenser först. 
 
 
Figur 4.2.: Regeringsförhandlingar mellan ÖVP och FPÖ efter valet 1999 
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För denna förhandling är ÖVP:s dominerande strategi, att köra på, ännu tydligare. Att 
köra på skulle kunna leda till det bästa utfallet, nedre vänstra, om FPÖ viker. Om FPÖ kör 
på spricker förhandlingarna, den nedre högra, med ett nyval som trolig följd vilket vore 
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mer önskvärt än att låta FPÖ få för stort utrymme i en regeringskoalition. Att vika av är 
egentligen inget alternativ för ÖVP, oavsett om man kompromissar eller viker sig för 
FPÖ:s krav, då man under inga omständigheter vill se Haider som förbundskansler. Att 
vika av bedömer jag därför få preferens 1 i båda fallen.  
 
För FPÖ innebär maximin strategin, att vika av, det mest rationella. Att köra på skulle 
kunna innebära en frontalkrock och därmed en missad chans att ingå i en regering. Nyval 
vore det sista FPÖ önskade då man inte ville riskera sina framgångar. Att ingå i en 
regering med ÖVP:s premisser vore därför mer önskvärt.  
 
Resultatet av FPÖ:s och ÖVP:s respektive strategier ger det nedre vänstra utfallet. 
Schüssel blir förbundskansler medan FPÖ tilldelas finansdepartementet.96 Det 
framförhandlade programmet kallade partierna för "die Wende Politik", 
vändpunktspolitiken.   
 

4.1.7. Valets segrare 1999; minoritetens diktatur 
 
Partiledningarna för SPÖ och G var enhälliga i sitt motstånd till en regering bestående av 
FPÖ. LiF:s partirepresentanter deklarerade både innan och efter valet att man var 
motståndare till FPÖ som regeringsparti. Tillsammans representerade dessa tre partier 
44,3 % av väljarnas sympatier.97 Partiledningen för ÖVP var som nämnts splittrat gällande 
FPÖ. Endast cirka en tredjedel av ÖVP:s partiledning ville gå Schüssels väg att ge FPÖ en 
chans, de två andra falangerna inom partiet ville inte under några omständigheter ingå 
koalition med FPÖ. Av de 26,9 % som ÖVP representerar skulle detta innebära att endast 
cirka 9 % var för en koalition med FPÖ medan cirka 18 % skulle ansluta sig till SPÖ, G 
och LiF. FPÖ med sina 26,9 % var enhälligt för en koalition med ÖVP. Situationen kan 
illustreras med följande modell: 
 

 
 
SPÖ, G, LF   ÖVP,     FPÖ 
Cirka 44 % mot FPÖ                  Splittrat    cirka 27 % för FPÖ           
 
 
 cirka  18 % mot FPÖ           cirka 9 % för FPÖ 

 
Då partilinjen fick styra i ÖVP följde man Schüssels väg och koalitionen kunde 
genomföras trots att endast cirka en tredjedel av väljarrepresentationen ville detta.  
 

                                                           
96 Welan, M. 2000 s.21 ff 
97 Wiener Zeitung Online “Dossier Nationalratswahl 2002” 
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4.2. Det österrikiska valet 2002 
 
Detta val var ett nyval till följd av en inre splittring i det ena regeringspartiet, FPÖ. FPÖ 
kom efter valet 1999 att delas upp i två falanger. Den ena falangen, med Jörg Haider i 
spetsen, ville fortsätta verka för skattesänkningar samt stoppa en utvidgning av EU. Den 
andra falangen ville föra en mer kompromissvänlig politik till ÖVP. För att visa sitt 
missnöje över splittringen i partiet avgick Haider som partiledare och vicekansler för att 
bli en vanlig partimedlem. Han ersattes av Sussanne Riess-Passer, företrädare för den mer 
kompromissvilliga falangen av FPÖ. Haider var dock fortfarande en stark kraft i FPÖ och 
genomförde en kupp mot Riess-Passer på ett partikonvent i staden Knittelfeld. Händelsen 
refereras därför i Österrike som ”Knittelfeld”. Inför partikonventet hade Haider och Riess-
Passer kommit överens om en kompromiss över FPÖ:s fortsatta verksamhet. Vid 
konventen rev dock FPÖ-medarbetaren Kurt Scheuch sönder kompromisshandlingarna 
med de övriga delegaternas bifall. Delegaterna ställde nya fordringar på Riess-Passer som 
gick ut på att förvägra Tjeckien medlemskap i EU. Inför FPÖ:s interna splittring såg 
förbundskansler Schüssel som enda utväg att utlysa ett nyval.98 
 

4.2.1. Inför valet, nya självbindningar och förändringar inom partierna 
 
Oenigheten inom FPÖ fortsatte in i valkampanjen. Riess-Passer avgick och ersättare blev 
tidigare infrastrukturminister Mattias Reichhold som representerade samma falang som 
Riess-Passer. Tre veckor innan nyvalet avgick även Reichhold på grund av hälsoskäl och 
ersattes av Herbert Haupt som tillhörde den Haider-vänliga falangen. De högerextrema 
inslagen hade tonats ner men man kvarstod vid sitt krav om en restriktivare 
invandringspolitik. Gällande utrikespolitiken motsatte sig FPÖ fortfarande Tjeckiens 
medlemskap i EU.99  FPÖ var vid denna tidpunkt instabilt och det blev inte bättre av att 
Haider åkte till Irak för att skaka hand med Saddam Hussein och uttala sig kritiskt mot 
USA. FPÖ:s partiledning tog ett kraftfullt avstånd mot Haiders förehavanden. Gällande 
den ekonomiska politiken ville man fortsätta på den inslagna "Wende-politiken" men med 
ytterligare skattelättnader för låginkomsttagare. FPÖ angav att man skulle gå i opposition 
om man fick mindre än 15 procent av rösterna. 100 
 
SPÖ bytte partiledare och Klima ersattes av Viktor Gusenbauer. SPÖ gick in i 
valkampanjen med krav på ändrad inriktning i den ekonomiska politiken. Gusenbauer 
menade att man som näst största parti skulle inta oppositionsrollen. Om man blev största 
parti var ÖVP inte uteslutna som regeringspartner, men för detta skulle de svarta få 
genomgå förändringar gällande den ekonomiska politiken man påbörjat med FPÖ. 
Gentemot FPÖ var man mer än någonsin emot en koalition. Gusenbauer angav att "FPÖ 
har fört en kuppliknande politik och är inte något ansvarstagande parti. Ett sådant parti 
kan vi inte regera med."101 
 

                                                           
98 Se Deutsche Welle “Haider quits” 2002-09-14 och Wiener Zeitung Online “Dossier Nationalratswahl 2002” 
på www.wienerzeitung.at. samt Jungefreiheits hemsida www.jungefreiheit.de 2002-09-13 
99 Kronen Zeitung “Reichhold tritt zurück” 2002-11-01 
100 Der Standard "Haider trifft Saddam Hussein" 2002-10-17 
101 Wiener Zeitung Online “Dossier Nationalratswahl 2002” 
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Schüssel var förtegen med att avslöja vilken koalitionspartner han önskade men många 
uteslöt möjligheten till ett nytt samarbete med FPÖ.  
 
För de gröna märktes, vid sidan av de postmaterialistiska värderingarna, ett tydligt 
ställningstagande till vänster gällande den socioekonomiska dimensionen. I skatte- och 
arbetsmarknadspolitiska frågor närmade man sig SPÖ och gjorde ingen hemlighet av att 
det var med dem man ville bilda regering.102 
  

4.2.2. Valet en stor framgång för ÖVP 
 
När valresultatet presenterades kunde österrikarna konstatera att ÖVP vunnit en historisk 
seger då man ökade med mer än 15 procentenheter från föregående val. FPÖ gjorde också 
ett historisk val som det parti som minskat mest någonsin.  
 
Tabell 4.3.: Mandatfördelning i det Österrikiska parlamentet den 25 november 2002. 
Inom parentes skillnad från valresultatet 1999. 
 
Parti   Mandat  Röstandel 
ÖVP   79 (+27)  42,3%  (+15,4%) 
SPÖ   69 (+4)  36,5%  (+3,3%) 
FPÖ   18 (-34)  10,0%   (-16,9%) 
G                      17 (+3)  9,5%(+2,1%)              
LiF (Liberalt forum)  0  1,0%  (-2,7%) 
Övriga   0  0,7% 
   
Totalt   183  100% 
 
Källa: www.linz.at/wahl2002 
 
ÖVP:s stora valseger omöjliggjorde någon regeringskonstellation utan dem. Problemet för 
Schüssel var att samtliga partier inför valet deklarerat att man ska vara ett oppositionsparti 
vid ett sådant här resultat. Gusenbauer meddelade att SPÖ:s roll innebar opposition; "vi i 
SPÖ kommer att vara våra vallöften trogna". Dock förklarade Wiens borgmästare Häupl 
(SPÖ) att en stor koalition "naturligtvis inte kan uteslutas".103 De grönas partiledare van 
der Bellen meddelade också att man skulle gå i opposition.104  

4.2.4. ÖVP bjuder in till förhandling - under preciserade förutsättningar 
 
Angående vilken koalitionspartner ÖVP skulle välja förkunnade Schüssel, när 
valresultatet var presenterat, att ”vi har innan valet inte begränsat oss till någon 
koalitionspartner och vi gör det inte heller nu efter valet.” Många, både inom och utom 
ÖVP, trodde att en ny koalition med FPÖ var utesluten med tanke på Knittelfeld-

                                                           
102 Wiener Zeitung Online “Dossier Nationalratswahl 2002” 
103 Ibid. 
104 Der Standard "Wir werden mit allem sprechen" 2002-11-25 
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händelsen. ÖVP-företrädare för många av landets Bundesländer såg svart-grön som en 
intressant lösning medan partitoppen i Wien övervägde en stor koalition med SPÖ. 105 
 
Dagen efter meddelar förbundspresidenten Klestil Schüssel att han önskar se en så ”stabil 
regering som möjligt med en så stor majoritet som möjligt i riksdagen”.106 Detta kan 
tolkas som att Klestil önskade se en koalition med ÖVP och SPÖ.  
 
Situationen kan åskådliggöras med en tabell för koalitionsteorier. 
 
Tabell 4.4.: De sex koalitionsteorierna och mandatfördelningen i det österrikiska valet 
2002. 
 
Partier: G SPÖ ÖVP FPÖ  
                 (Vänster)                                                     (Höger) 
Mandat: 17 69 79 18  
 
Teorier:  
Minimalt vinnande      ÖVP-SPÖ   ÖVP-FPÖ   ÖVP-G   
Minimal storlek                                             
Minimalt antal partier       ÖVP-SPÖ   ÖVP-FPÖ  ÖVP-G   
Minimal spridning     SPÖ-ÖVP                      ÖVP-FPÖ 
Minimalt sammanlänkat       SPÖ-ÖVP                     ÖVP-FPÖ 
Median partiets koalition     SPÖ-ÖVP                      ÖVP-FPÖ 
 
Schüssel insåg att det inte skulle bli lätt att hitta en koalitionspartner med tanke på de 
övriga partiernas självbindningar. Enligt de koalitionsteorier som tar hänsyn till policy, 
det vill säga minimal spridning, minimalt sammanlänkat och medianpartiets koalition, så 
är inte koalition med G möjligt för ÖVP. Men med tanke på svårigheterna att hitta en 
koalitionspartner utgjorde en svart-grön koalition ett alternativ för ÖVP. Förhandlingar 
inleddes mellan de svarta och de gröna men dessa blev inte långvariga då G inte kunde 
acceptera ett flertal av de ekonomiska åtgärder ÖVP ville genomföra.107 Den ideologiska 
spridningen var för stor för G.  
 
Förutsättningarna för ÖVP var nu att gå i koalition med: 
1. SPÖ. Detta skulle innebära möjlighet att genomföra stora reformer. Vidare hade denna 

lösning ett relativt stort stöd bland partimedlemmarna. På minuskontot skulle det 
innebära att man kunde bli tvungen att föra en betydligt mindre marknadsorienterad 
politik samt att Gusenbauer bundit sig vid oppositionsrollen.  

 
2. FPÖ. Här är förhållandet motsatt. Möjligheten att föra en marknadsorienterad politik 

var god men FPÖ som parti väckte ogillande bland ett flertal partimedlemmar. 
Dessutom hade man olika åsikter gällande utrikes- och invandringspolitiken.  

 

                                                           
105 Die Presse “Nationalratswahl 2002” 2002-11-26 
106 Ibid. 
107 Der Standard "Die Grüne Skeptisch, FPÖ bereit" 2003-01-06 
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3. Att regera i minoritet. Inom ÖVP rådde en samstämmighet att detta vore det sämsta 
alternativet då möjligheterna att få stöd för sina åtgärder skulle bli mycket små.108 

 
Schüssels strategi blev att markera en tydlig kurs för vad ÖVP ville. Främsta riktlinjer för 
ÖVP:s krav till sina förhandlingspartners var; ett enhetligt pensionssystem och inga 
förtidspensioner; avreglering av den fasta arbetstidsregleringen; fortsatt system med 
studieavgifter för universitetsstudier, ambulansavgifter och privatiseringar av den 
offentliga sektorn samt satsning på inköpande av militärflygplan.109 Förhandlingarna med 
de övriga partierna bedrevs om vartannat.  

4.2.4. De röda sätter hårt mot hårt 
 
Trots oppositionslöftet vägrade Gusenbauer inte ingå förhandlingar; "vi vill se i hur hög 
grad innehållet, som vi vill ha det, kan omsättas i realitet".110 Genom sin självbindning 
innan valet visade Gusenbauer att han ville verka för en ändring av den förda Wende 
politiken, antingen som regeringsparti eller som oppositionsparti. Den officiella partilinjen 
för dessa förhandlingar var att sälja sig så dyrt som möjligt. De krav Gusenbauer ställde 
var: 
  
• ÖVP måste besluta sig för att inskränka sig till en förhandlingspartner i 

koalitionsförhandlingarna. 
• Avskaffande av studieavgifter och ambulansavgifter. 
• Nej till införskaffande av fler stridsflygplan  
• En ekonomisk politik som bidrog till utjämnande av inkomstskillnader och 

skattehöjningar.  
 
De båda stora partiernas krav visade på att man inte från någon sida var lika 
koncensusinriktade och kompromissvilliga som tidigare. En spelmatris kan belysa att SPÖ 
har en dominerande strategi; att köra på och försöka få igenom så många krav som 
möjligt. För denna matris är ÖVP radspelare och SPÖ kolumnspelare. 111 

                                                           
108 Kronenzeitung "Schüssel ist allein" 2002-11-30 
109 Der Standard "Laden ein, ein grosses Stück Weges mit uns zu gehen" 2003-01-15 
110 Der Standard "Was will Gusenbauer?" 2002-11-26 
111 Ibid. 
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Figur 4.3.: Förhandlingsspel mellan ÖVP och SPÖ efter valet 2002 
                                             
                                               SPÖ 

 
  Vika av  Köra på 
 
  

Vika av 
 
ÖVP 
 
 Köra på 
 
 
 
SPÖ:s hot inför dessa förhandlingar var att ÖVP skulle komma att bli tvungna att regera 
med de övriga partierna eller i minoritet (resultatet av den nedre högra). SPÖ kan ha 
resonerat som att dessa två alternativ vore icke önskvärda av ÖVP. Punkten 1 i SPÖ:s 
krav, att ÖVP måste bestämma sig för en koalitionspartner, kan ses som ett försök att 
forcera fram en vika av strategi av ÖVP. Under tiden förhandlingarna bedrevs erhöll 
Gusenbauer också stöd från fackförbundens ordförande Fritz Verzetnitsch. Han menade 
att ÖVP:s arbetsmarknadspolitik skulle innebära "extrema försämringar för arbetstagarna" 
och att avskaffandet av ambulans- och studieavgifter inte var förhandlingsbart.112  
 
Vid det föregående valet bestod ÖVP:s hot i att bilda regering med FPÖ, men vid detta 
tillfälle skulle SPÖ hellre gå i opposition än att kompromissa bort sin politik. I och med 
att förhandlingarna bedrevs parallellt kunde Schüssel stämma av FPÖ:s inställning. Det 
visade sig att FPÖ under spelets gång blev mer benägna att samarbeta. Detta kan ha 
inneburit en avgörande faktor för ÖVP att välja köra på strategin med det nedre högra 
utfallet som resultat.  
 

4.2.5. FPÖ kompromissvilliga 
 
FPÖ hade inför valet gjort en självbindning att gå i opposition då man erhöll mindre än 15 
procents röstandelar. Partiledaren Haupt ville emellertid gärna regera, men han hade inte 
alla med sig i sitt parti. Partimedlemmen Karl Schweitzer ansåg att FPÖ inte under alla 
omständigheter måste ingå i regeringen och menade vidare att "de stora ansträngningar 
som görs mellan svarta och röda är störande".113  Haupt menade däremot att FPÖ var 
kompromissvilliga gällande ÖVP:s programpunkter.114 En spelsituation kan beskriva 
partiernas preferenser. 
 
 
 
 
                                                           
112 Der Standard "Dann ersparen wir uns viel Zeit" 2003-01-08 
113 Der Standard "FPÖ fürchtet um Regierungsbeteiligung" 2003-01-09 
114 Ibid. 
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Figur 4.4.: Förhandlingsspel mellan ÖVP och FPÖ efter valet 2002 
 
 
         ÖVP 
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För ÖVP vore utfallet i övre högra det mest önskvärda då man får igenom sin politik 
enligt sina egna premisser. En frontalkrock mellan ÖVP och FPÖ skulle kunna innebära 
en svart-röd koalition då förhandlingarna bedrevs parallellt, eller, om denna inte kommer 
till stånd, en minoritetsregering för ÖVP. För FPÖ skulle en frontalkrock innebära att man 
skulle stå utanför regeringen, något som Haupt inte ville. I ÖVP:s fall utgjorde köra på 
den dominerande strategin medan köra på skulle innebära en maximax strategi för FPÖ. 
FPÖ valde maximinstrategin, att vika av, och därmed stödja de reformer ÖVP önskade 
genomföra. Utfallet blev därmed den övre högra och den svart-blå regeringen kunde 
fortsätta.  

4.2.6. Partidisciplin gällde vid koalitionsbildandet 
 
Även för detta val förekom oenighet inom partierna och begreppet partidisciplin blev åter 
aktuellt. Inom ÖVP fanns det partimedlemmar som, gällande koalitionspartner, hade 
preferensordningen SPÖ, G och i sista hand FPÖ. Drivande gällande att gå i koalition med 
FPÖ var partiledaren Schüssel.115 Inom FPÖ höjdes röster för att stå utanför samarbetet 
med ÖVP men partiledaren Haupt var intresserad av att ingå i en regering.116 Situationen 
hos de röda var att cirka hälften ville finna en lösning att samregera med ÖVP, medan 
Gusenbauer inte hade någon lust att bli vicekansler.117 Partiledarnas vilja kontra en del 
partimedlemmars åsikter kan illustreras så här: 
 
    
  
ca 50% ca 50%             ca 50%            ca 50%         ca 50 % ca 50% 
av SPÖ av SPÖ             av ÖVP           av ÖVP        av FPÖ   av FPÖ      
 inklusive                 inklusive         inklusive
 Gusenbauer                                     Schüssel          Haupt 
 
   
 
                                                           
115 Der Standard "Laden ein, ein grosses Stück Weges mit uns zu gehen" 2003-01-15 
116 Der Standard "Haupt ist optimistisch" 2003-01-16 
117 Der Standard "Was will Gusenbauer?" 2002-11-26 
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Utfallet, koalitionen ÖVP-FPÖ, hade inget enhälligt stöd hos partierna utan var det utfall 
där partiledarna var överens.  
 
4.3.  Det svenska valet 1998 
 
Detta val kom att präglas av de alla rekord som slogs. Socialdemokraterna gjorde sitt 
sämsta val sedan den allmänna rösträtten infördes. Inte heller folkpartiet eller centern hade 
tidigare noterat så dåliga valresultat. Rekordbra val gjordes å andra sidan av vänstern och 
kristdemokraterna. Följden blev att regeringen aldrig varit så svag i förhållande till 
riksdagen.118  
 
En annan aspekt som kännetecknade tiden inför detta val var att den traditionella 
blockuppdelningen nu utökats med ett mittenalternativ. Socialdemokraterna hade under 
det föregående valet bedrivit ett organiserat samarbete med centern vilka man förhandlat 
fram den kommande höstens budget med. Oklarhet rådde kring vilka en eventuell s-
regerings samarbetspartners skulle vara. Skulle man söka samarbete till vänster eller till 
mitten?119  
 

4.3.1. Strategier inför valet 
 
Opinionsmätningar inför valet visade att vänstern såg ut att gå mot en stor valframgång på 
socialdemokraternas bekostnad. Detta gjorde att m-ledaren Carl Bildt redan innan valet 
krävde att Persson, vid ett svagt valresultat, borde avgå. Bildt menade att talmannen skulle 
få till uppgift att inleda sonderingar om en ny regeringsbildare. Detta skulle kunna leda till 
en ny s-regering men chanserna för en regering som inte innehöll s ökade. Ett ytterligare 
alternativ skulle vara nyval.120 Detta kan ses som en potentiell förlorares strategi att 
hänvisa till en annan instans där man trodde sig ha större möjlighet att vinna.  
 
Även socialdemokraternas agerande påverkades av opinionsläget. Skulle man välja att 
fortsätta en mittensamverkan eller skulle man satsa på samarbete vänsterut? Partitoppen 
var oense gällande detta. Finansminister Erik Åsbrink ansåg att vänsterpartiets krav på 
kortare arbetstid och värnskatt var ”orimliga”. Åsbrink ville hellre fortsätta 
mittensamarbetet så att budgeten skulle kunna få en ”internationellt accepterat 
utseende”.121 En annan fördel vore att det borgerliga blocket skulle splittras. Den andra 
falangen av socialdemokraterna, som ville ha samarbete till vänster, företräddes främst av 
partisekreterare Ingela Thalén. Hon menade att ett samarbete med vänstern skulle ligga 
närmare socialdemokraternas politik. Även LO:s ordförande Bertil Jonsson krävde ett 
vänstersamarbete; ”Jag vill att politiken ska dra till vänster.”122 Perssons hållning var 
avvaktande och han meddelade endast att han helst ville se ett samarbete med vänstern 
eller centern.123 
                                                           
118 Dagens Nyheter "Persson bör avgå" 1998-09-11 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
121 Dagens Nyheter “Åsbrink kräver besked av v” 1998-09-15 
122 Ibid. “LO:s kritik mot s öppnar vägen för v” 1998-09-15 
123 Ibid. “Åsbrink nobbar v-samarbete” 1998-09-13 
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Vänsterpartiet gick tidigt ut med att man ville samarbeta med socialdemokraterna. 
Partisekreterare Lars Ohly angav; ”vår valplattform är ganska allmänt formulerad just för 
att skapa utrymme för diskussioner med andra”. Vice partiordförande Johan Lönnroth 
ansåg att kontakten mellan vänstern och socialdemokraterna var ”hygglig”. Lönnroth 
menade vidare att några ”långa kravlistor” inför förhandlingarna inte var nödvändiga.124 
 
Angående eventuell samarbetspartner menade miljöpartiets språkrör Birger Schlaug att ett 
samarbete med moderaterna vore osannolikt. Samarbete med socialdemokraterna kunde 
tänkas under ”vissa förutsättningar”. Kraven var en folkomröstning om EMU samt att stå 
utanför Nato.125 
 
Centerledaren Lennart Daléus var inför valet måttligt intresserad av att stödja en eventuell 
s-regering. Vid ett regeringsbildande var Daléus önskemål en borgerlig regering men med 
någon av mittenpartiernas ledare som statsminister i stället för m-ledaren.126 Inte heller fp-
ledaren Lars Leijonborg eller kd-ledaren Alf Svensson ville stödja en s-regering. 
Leijonborg menade att det borgerliga var folkpartiets regeringsalternativ och Svensson 
ansåg att man inte ville agera "nickedocka" åt socialdemokraterna.127 
 

4.3.2. Perssons val: vänster eller mitten 
 
Valresultatet medförde ett parlamentariskt läge där socialdemokraterna skulle behöva stöd 
av minst två partier för att kunna regera vidare. På vänstersidan vann vänstern stora 
framgångar, men på socialdemokraternas bekostnad. Socialdemokraterna och vänstern 
samlade sammanlagt 174 mandat, alltså ett mandat ifrån riksdagsmajoritet. På den 
borgerliga sidan blev kristdemokraterna vinnare men mittenpartierna centern och 
folkpartiet förlorade stort och moderaterna gjorde inte den ökning man hade hoppats på. 
Inte heller de fyra borgerliga partierna kunde erhålla riksdagsmajoritet.  
 

                                                           
124 Ibid. “Svårt leda växande vänsterparti”” 1998-09-13 
125 Ibid. “Regeringsfrågan öppen inför valdagen” 1998-09-20 
126 Ibid. “Persson hårt ansatt” 1998-09-12 
127 Svenska Dagbladet “Borgerliga enighet om arbetsmarknadspolitik” 1998-09-18 
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Tabell 4.5.: Mandatfördelning efter det svenska valet 1998  
 
Parti   Mandat  Röstandel 
 
Socialdemokraterna  131  36,4 % 
  
Moderaterna   82  22,9 % 
 
Vänsterpartiet  43  12,0 % 
 
Kristdemokraterna  42  11,8 % 
 
Centerpartiet  18   5,1 % 
 
Folkpartiet   17   4,7 % 
 
Miljöpartiet   16   4,5 % 
 
Övriga      2,6 % 
 
Totalt   349  100 % 
 
Källa: www.riksdagen.se/arbetar/siffror/rostetal.htm 
 
 
Göran Persson deklarerade under valnatten att han skulle fortsätta regera. "Det finns ingen 
annan statsministerkandidat" menade han, "varför kasta ut landet i en parlamentarisk 
kris?" 128 Bildt, Svensson och Leijonborg krävde hans avgång för att i stället låta 
talmannen inleda sonderingar.129 De borgerliga fortsatte alltså strategin att hänvisa till 
annan instans.  
  
Mandatfördelningen ger möjlighet till en mängd matematiskt möjliga koalitionsbildningar 
och samarbetsvarianter. Jag kommer därför att begränsa mig till de koalitionsteorier som 
tar hänsyn till partiernas policypreferenser och därmed inte möjliga minimalt vinnande 
koalitioner eller koalitioner av minimal storlek eller minimalt antal partier.  
 
Tabell 4.6.: Tre koalitionsteorier och mandatfördelningen efter det svenska valet 1998 
 
 
Partier: v s mp c fp kd            m 
                 (Vänster)                                                             (Höger) 
Mandat: 43 131 16 19 17  42          82                        
 
Teorier:  
Minimal spridning     v-s-mp,    s-mp-c-fp,   
Minimalt sammanlänkat         v-s-mp,   s-mp-c-fp,   mp-c-fp-kd-m 
                                                           
128 Dagens Nyheter "Persson kvar trots raset" 1998-09-21 
129 Ibid. 
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Median partiets koalition     v-s-mp,   s-mp-c-fp,    mp-c-fp-kd-m  
 
Enligt teorin kring minimal spridning är vänsterblockssamarbetet v-s-mp och en mitten-
röd-grön regering möjlig. En samverkan mellan s-c-fp-kd är inte möjlig enligt denna teori 
på grund av spridningen mellan s och kd. En samverkan mellan de fyra borgerliga 
partierna och mp skulle innebära en för stor spridning mellan mp och m. Detta 
överensstämmer också med de utsagor som gjordes av Schlaug innan valet att man inte 
kunde tänka sig att regera med varken m eller kd. Detta utesluter därmed den möjlighet 
som ges av teorin för minimalt sammanlänkad koalition och av median partiets koalition. 
Miljöpartiets motvilja att samverka med kd och m gör att man inte kan utnyttja de fördelar 
ett medianparti innehar, nämligen att välja sida som vågmästare. Kvar finns alltså de 
alternativ som anges av minimal spridning teorin. Fp och c har under valkampanjen 
uttryckt att man önskade en starkare mitten. För det parlamentariska läge som rådde 
krävdes dock att s medverkade i en mittenkoalition. För detta var intresset svalt hos 
Daléus som angav att c inte skulle ta något stort ansvar för att stödja s.130 Leijonborg ville 
inte medverka i ett formaliserat samarbete som c gjort tidigare utan endast vid enstaka 
frågor.131 Kvar finns enligt teorierna ovan alternativet med v-s-mp. Vänsterpartiet 
deklarerade tidigt i valrörelsen att man ville stödja s i en regering och från den punkten 
hade man inte avvikit. Mp var också villiga till förhandlingar med s. Som krav hade man 
att man inte kunde tänka sig kompromissa om EMU-inträde genomförd av riksdagen och 
ett Nato medlemskap.132 
 
Göran Perssons val, samarbete till vänster eller mitten, var, med tanke på det 
parlamentariska läget och de borgerliga partiernas motvilja, inte svårt. Det blev Ingela 
Thaléns vänsterlinje som fick gälla. 

4.3.3. Förhandlingar mellan s och v 
 
Inför förhandlingarna med v och mp var socialdemokraternas viktigaste målsättning att 
inte släppa efter gällande den ekonomiska politiken.133 Gudrun Schyman betonade att man 
ville se stabilitet och långsiktighet och menade att det inte var aktuellt att ställa några 
ultimatum. Ett krav hade hon dock och det var att samarbetet skulle bli långvarigt och 
sträcka sig över hela mandatperioden. Utöver detta listade Schyman några sakfrågor som 
man ville få igenom i förhandlingen: 
 
• Folkomröstning om EMU 
• Högre skatt för höginkomsttagare och värnskatt 
• Mer pengar till kommunerna  
• Långsammare amortering av statsskulden 
• Arbetstidsförkortning 
 

                                                           
130 Dagens Nyheter "Johansson åker ur riksdagen" 1998-09-21 
131 Ibid. "Sargat fp vill inte samverka" 1998-09-22 
132 Ibid. "Mp viker inte från sitt nej till EMU" 1998-09-23 
133 Ibid. "S-toppen oenig om vägval" 1998-09-22 
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Av dessa punkter var arbetstidsförkortningen, värnskatten och amorteringsfrågan de mest 
kritiska.134 För dessa frågor ville s helst söka stöd hos de borgerliga där man skulle erhålla 
stöd.  
 
Schyman var optimistisk inför förhandlingarna men Persson höll fortfarande dörren öppen 
till mitten. Persson uteslöt inte heller att nyval kunde bli aktuellt. En regering utan en 
socialdemokratisk statsminister vore, enligt Persson, nästintill omöjlig att få till och då är 
nyval det enda alternativet.135 Detta utspel kan ses som ett hot mot v inför 
förhandlingarna. Om v skulle få för sig att fälla s vid ett eventuellt misstroendevotum 
skulle ett omval vara mycket ogynnsamt för v som gjort ett rekordval. Paradoxalt nog 
används strategin att hänvisa till annan instans både i försök att fälla socialdemokraterna 
av moderaterna och folkpartiet och av socialdemokraterna själva för att sätta press på 
vänstern. En spelmatris kan åskådliggöra förhandlingsläget.  
 
Figur 4.5.: Förhandlingsspel mellan s och v efter valet 1998. 
 
               Socialdemokraterna 
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För v gällde att köra på strategin skulle leda till högsta preferens om s vek av (nedre 
vänstra). En frontalkrock och risk för nyval vore dock något man innerligt ville undvika. 
Att vika av innebar den tryggare maxi-min strategin för v. Om s körde på och övre högra 
som resultat skulle detta innebära minskat inflytande men man skulle fortfarande ha 
möjlighet att påverka regeringens politik till vänster.  
 
Socialdemokraternas hot om nyval var tyngre än vänsterns hot om att inte stödja s då v 
hade mer att förlora på ett nyval än vad s hade . Ett nyval skulle kunna ge de fyra 
borgerliga partierna majoritet och då finns ett statsministeralternativ, men det skulle också 
kunna ge Persson nya möjligheter. Persson såg ett sådant läge som "inte alltför dystert".136  
Med detta kan man utgå från att en frontalkrock inte vore värre än en situation där v fick 
för stort inflytande (nedre vänstra). Att ge vika för vänsterns krav (nedre vänstra) skulle 
innebära att den med centern framförhandlade budgeten samt andra ekonomiska frågor 
inte skulle kunna genomföras som tänkt. Detta är inte önskvärt av s. Min bedömning att 
ge detta utfall preferensen 1,5, alltså samma som nedre högra, är att Persson bedömde att 
en ny lösning efter sonderingar eller ett eventuellt nyval skulle kunna ge s möjlighet att 
                                                           
134 Svenska Dagbladet "Schyman kräver genomslag" 1998-09-23 
135 Ibid. "Troligt ja till maxtaxa på dagis" 1998-09-23 
136 Svenska Dagbladet "Perssons politiska slalomåk" 1998-09-20 
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utöva sin politik. Strategin att köra på var därför den dominerande strategin för s. För v 
var maximin strategin lika logisk då man ville undvika en frontalkrock. Resultatet av 
förhandlingarna blev därmed övre högra som kom att innebära samarbete på fem 
politikområden; ekonomisk politik, sysselsättning, rättvisa, ekologi och jämställdhet. V 
fick inte igenom kraven för amortering, arbetstidsförkortning eller värnskatt.137  
 
Förhandlingarna mellan mp och s var odramatiska. Någon spelmatris behöver inte belysa 
situationen då någon större konflikt inte förelåg. Miljöpartiets var kompromissvilliga och 
kraven var att inte ansluta sig till Nato, att ett svenskt medlemskap i EMU ska avgöras i en 
folkomröstning och att statsskulden skulle betalas av utan dröjsmål. Persson såg helst att 
EMU-medlemskapet skulle avgöras genom riksdagen men inom s var man oenig. Bland 
Perssons ministrar fanns EMU-kritiker. Persson hade inte så stort val än att vika sig på 
denna punkt. Gällande Natofrågan och amorteringsfrågan var man överens och för s 
innebar dessa krav inga eftergifter. Mp accepterade samarbete efter att Persson gav 
jakande besked på dessa tre punkter.138 
 
Ett misstroendevotum hölls strax efter det att samarbetet med s, v och mp var 
överenskommet. För Bildt blev detta dock en nesa då endast m röstade mot regeringen. 
Fällandet av regeringen Persson avslogs med 186 röster mot 82.139 
 
4.4.  Det svenska valet 2002 
 
Regeringsförhandlingarna efter detta val kommer att bli ihågkommet för det klassiska 
chicken race som bedrevs mellan s och mp. Mp krävde ministerposter i Perssons regering 
och inledde dessutom förhandlingar med den borgerliga mitten. Persson satte hårt mot 
hårt och gav mp ett ultimatum. Frågan var vem som skulle vika av först.  
 

4.4.1. Borgerligheten visar upp enad front 
 
För första gången genomförde de fyra borgerliga partierna en gemensam valkampanj 
vilken man kallade "Tillsammans för en ny regering". Kristdemokraternas partisekreterare 
Sven Gunnar Persson menade att en tung bakomliggande faktor var att personkemin 
fungerat bra mellan partiernas ledare. Vidare menade folkpartiets partisekreterare att man 
aldrig haft så mycket gemensamt som nu.140 Statsvetaren Tommy Möller menade att 
utöver dessa två faktorer fanns också det faktum att regeringsfrågan sällan varit så 
gynnsam för de borgerliga.141 Därmed befästes skillnaden mellan det socialistiska och det 
borgerliga blocken.  
 
Vänsterns ledare Gudrun Schyman bidrog också till detta då hon i valrörelsen betonade 
skillnaderna mellan höger och vänster. I v ville man fortsätta samverka med s för en 
vänsterpolitik.142 
 
                                                           
137 Svenska Dagbladet "V och mp stöder s-ledd regering" 1998-09-24 
138 Svenska Dagbladet "V och mp stöder s-ledd regering" 1998-09-24 
139 Dagens Nyheter "M krävde regeringens avgång" 2002-10-01 
140 Ibid. "Borgerligheten på bred front" 2002-09-02 
141 Ibid."Utspelet kan få stor effekt" 2002-09-02 
142 Ibid. "Schyman ställer röda mot blå" 2002-09-15 
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Möjligheterna att etablera ett mittensamarbete såg ut att vara dåliga inför valet. C-ledaren 
Maud Olofsson angav att Persson inte hade något att hämta vid inviter till samarbete med 
c. Leijonborg var nu inriktad på den gemensamma borgerliga satsningen och detsamma 
gällde för Svensson (kd).143 Olofsson tog också över Bildts strategi att hänvisa till annan 
instans. Olofsson menade Persson skulle avgå oavsett valresultat, i annat skulle hon kräva 
misstroendevotering.144 
 
Miljöpartiets ena språkrör Maria Wetterstrand menade att mp inte låst sig vid ett 
samarbete med s och v utan att också fp och c kunde vara intressanta. Peter Eriksson, 
miljöpartiets andra språkrör, angav att en vågmästarroll kunde bli aktuell och att man 
skulle förbereda sig därefter. Man skulle ställa tuffa krav på s men man var inte beredd att 
stödja den högerpolitik som bedrevs av m och kd.145 Eriksson menade vidare att man inte 
skulle rösta för en regering där mp inte ingick. Om s vägrade ge mp ministerposter skulle 
man fälla regeringen i ett misstroendevotum tillsammans med de borgerliga partierna. 
Eriksson och mp hade därmed använt sig av strategin självbindning inför valet. Persson 
kommenterade Erikssons utspel lakoniskt med "då får de väl göra det".146  
 

4.4.2. Miljöpartiet i medianpartiets roll 
 
Valets största framgång vanns av fp. Framgången tycktes dock ske på moderaternas 
bekostnad som backade stort. Skillnaderna i väljarstöd skedde inom blocken och 
mandatfördelningen mellan s och v å ena sidan och de borgerliga å den andra var, så när 
som på ett mandat, identiskt. Enligt statsvetaren Olof Ruin befästes blockpolitiken genom 
valresultatet. Han menade att en rörelse mot mitten skett parallellt med en rörelse åt 
flyglarna. Valens vinnare, s och fp, var mittenpartier men man hade vunnit röster genom 
en valkampanj som påminde om sina grannars åsikter till vänster respektive höger. Detta, 
menade Ruin, visade att partier och väljare agerade efter blockmönstret.147 
 
 
Tabell 4.7.: Mandatfördelning efter det svenska valet 2002 
 
Parti   Mandat  Röstandel 
 
Socialdemokraterna  144  39,8 % 
  
Moderaterna   55  15,2 % 
 
Vänsterpartiet  30   8,3 % 
 
Kristdemokraterna  33  11,8 % 
 
Centerpartiet  22   6,1 % 

                                                           
143 Ibid."Olofsson på krigsstigen" 2002-09-01 
144 Svenska Dagbladet "C kräver Perssons avgång" 2002-09-08 
145 Ibid. "Mp har en hemlig lista med krav till Persson" 2002-09-07 
146 Dagens Nyheter "Mp står fast vid regeringskrav" 2002-09-11 
147 Dagens Nyheter "S kan söka samarbete till mitten" 2002-09-24 
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Folkpartiet   48   13,3 % 
 
Miljöpartiet   17   4,6 % 
 
Övriga       3,0 % 
 
Totalt   349  100 % 
 
Källa: www.riksdagen.se/arbetar/siffror/rostetal.htm 
 
Betraktar man koalitionsteorierna är det samma förutsättningar som efter 1998 års val. 
Den här gången hade dock mp bestämt sig för att ställa högre krav på s och därmed 
utnyttja sin position som medianparti.  
 
 
 
 
Tabell 4.8.: Mandatfördelning efter det svenska valet 2002 och tre koalitionsteorier 
 
 
Partier: v s mp c fp kd            m 
                 (Vänster)                                                             (Höger) 
Mandat: 30 144 17 22 48  33          55                        
 
 
Teorier:  
Minimal spridning     v-s-mp,    s-mp-c-fp,   
Minimalt sammanlänkat       v-s-mp,   s-mp-c-fp,   mp-c-fp-kd-m 
Median partiets koalition     v-s-mp,   s-mp-c-fp,    mp-c-fp-kd-m  
 
Gällande teorin kring minimal spridning var koalitionen s-mp-c-fp inte aktuell på grund 
av centerns och folkpartiets ambitioner att bilda en regering utan socialistiskt inslag.148 
Därmed gjorde sig det "tuschsträck" som skilde blocken åt, sig gällande. Enligt både 
teorin för minimalt sammanlänkad koalition och medianpartiets koalition vore alternativet 
mp-c-fp-kd-m möjligt. För mp skulle det innebära en för stor ideologisk spridning att 
samregera med m och kd, men som det senare skulle visa sig kunde man tänka sig en 
minoritetsregering med kd där m skulle vara stödparti. Den parlamentariska situationen 
kom att bli typisk för teorin kring medianpartiets koalition. Miljöpartiets roll skulle avgöra 
huruvida regeringen skulle bildas till höger eller vänster då någon ohelig allians inte var 
aktuell. Detta trots att mp var riksdagens mandatsvagaste parti. Mp skulle nu försöka att 
utnyttja sin medianroll så mycket som möjligt genom att ställa krav på ministerposter i s-
regeringen.  
 

                                                           
148 Svenska Dagbladet "Leijonborg hoppas på mp" 2002-09-16 
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4.4.3. Chicken race mellan s och mp 
 
Mp krävde ministerposter och Wetterstrand menade att det nu var upp till Persson att 
komma med ett bud. Om inte skulle man se sig om efter andra alternativ.149 Mp 
inviterades efter valet av Leijonborg till en mitten-grön regering tillsammans med c och 
kd. Detta skulle innebära en minoritetsregerings som skulle få förlita sig på stöd från m i 
riksdagen. Mp bedrev nu förhandlingar på två fronter samtidigt.150 Efter ett första samtal 
mellan Persson och mp:s språkrör var språkrören besvikna. Något löfte om ministerposter 
hade man inte fått och Wetterstrand menade att man nu var "tvungna" att förhandla med 
fp.151  
 
Persson förhandlade samtidigt med v och inför mp:s hot satte han hårt mot hårt. Några 
ministerposter skulle mp inte få då Persson inte kunde tänka sig att regera med ett parti 
som skiljer sig mycket i de utrikespolitiska frågorna. Persson hade därmed också gjort en 
självbindning. Persson la fram ett förhandlingsbud till mp som bland annat innehöll en del 
miljöåtgärder. För mp räckte inte detta. Kravet på ministerposter hade blivit en 
principfråga för mp som menade att det vore demokratiskt fel med en minoritetsregering. 
Perssons motdrag blev att utestänga mp från förhandlingarna med s och v så länge mp 
bedrev förhandlingar med fp. Chicken racet var igång.  
 
 

 
Figur 4.6.: Chicken race mellan s och mp efter valet 2002. 
 

 
           Socialdemokraterna 

 
  Vika av  Köra på 
 
  

Vika av 
 
Miljöpartiet  
 
 Köra på 
 
 
S är kolumnspelare och föredrar naturligtvis resultatet i övre högra. Detta skulle innebära 
att mp accepterade socialdemokraternas bud och ett samarbete med en socialdemokratisk 
minoritetsregering skulle etableras. Om både s och mp kör på blir resultatet en 
frontalkrock med antingen nyval, en minoritetsregering med s och v där mp stödjer 
enskilda frågor i riksdagen eller en mitten-grön regering. Om s skulle vika av samtidigt 
som mp kör på (nedre vänstra) skulle detta innebära en röd-grön regering med 
ministerposter för mp. Vad det skulle innebära om båda parterna vek av är något oklart. 
                                                           
149 Dagens Nyheter "Markering mot Persson att vänta" 2002-09-16 
150 Ibid. "Mp sonderar på två fronter" 2002-09-18 
151 Ibid. "Hårdnackade gröna besvikna på Persson" 2002-09-20 
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De kriterier som ligger till grund för detta chicken race är antingen ministerposter eller 
också inte ministerposter åt mp.  
 
Perssons stängda dörr för förhandlingar med s och v skrämde inte mp som fortsatte 
förhandla med mittenpartierna. Två dagar efter Perssons stängda dörr avbröt emellertid c 
förhandlingarna. Enighet att genomföra kraftfulla åtgärder för att skapa reformutrymme 
fanns inte menade Olofsson. Därmed öppnade s förhandlingsdörren till mp. Chicken racet 
fortsatte med oförändrade bud från s och samma krav om ministerposter från mp. 
Moderaterna skulle nu kräva misstroendevotum. Om en majoritet av riksdagen röstade 
mot Persson var han tvungen att avgå. M skulle få stöd från fp, c och kd och Wetterstrand 
angav att man inte fått tillräckligt bra bud för att inte fälla regeringen.152 Mp hade nu 
avgörandet i egna händer gällande misstroendevotumet.  
 
Kvällen innan misstroendevotumet skulle genomföras accepterade mp att man inte skulle 
få några ministerposter. Överenskommelsen innebar en del socialdemokratiska eftergifter, 
bland annat införande av trängselavgifter och att mp fick in sakkunniga i departementen. 
Samarbetet blev också mer begränsat än föregående mandatperiods samarbete vilket 
innebar att mp kunde bedriva opposition i vissa frågor. Wetterstrand menade att "sveket" 
kring förlorade ministerposter kunde överses med tanke på att man fått igenom mycket av 
sina krav. Finansminister Bosse Ringholm var av en annan uppfattning då han menade 
regeringen inte släppt till utan bara blivit mer detaljerade.153 Enligt Wetterstrand blev 
resultatet av spelet att båda vek av men enligt Ringholm blev utfallet det övre högra. 
Faktum är att mp vek av. Anledningen till detta var förmodligen att ett nyval knappast 
skulle förbättra mp:s möjligheter att påverka en regeringen, vilken regering som än skulle 
bildas. Det mesta talade också för att sonderingar skulle innebära att s skulle få nytt 
regeringsförtroende då något regeringsalternativ saknades efter den mitten-gröna sprickan. 
En ny s-regering skulle knappast heller ha något gott öga till mp som möjlig 
samarbetspartner i fortsättningen. Men det är också ett faktum att s vek av gällande 
trängselavgifter. Detta kan antingen ses som att man gav nya bud och vek av eller som ett 
normalt förhandlingsförfarande och i övrigt körde på. Hur man vill bedöma utfallet beror 
alltså på hur man tolkar förhandlingen. 
 
Ett misstroendevotum hölls dagen efter socialdemokraternas och miljöpartiets 
överenskommelse. De borgerliga partierna röstade för ett fällande av Persson men mp 
lade ner sina röster och s och v röstade mot. Resultatet blev 174-158 i Perssons favör och 
socialdemokraterna kunde fortsätta regera.154  
   

                                                           
152 Dagens Nyheter "M krävde regeringens avgång" 2002-10-01 
153 Ibid. "Mp kapitulerade till slut" 2002-10-02 
154 Svenska Dagbladet "174 röstade för regeringen Persson" 2002-10-03 
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5. Slutsats 
 
I detta slutkapitel ska trådarna dras ihop och frågeställningarna besvaras.  
 
5.1. Vilka förutsättningar har de institutionella faktorerna givit partiernas 
strategiska agerande i respektive land? 
 
Sverige och Österrike uppvisar ett flertal likheter när det kommer till den institutionella 
kontextens betydelse för det strategiska handlandet. Till att börja med har 
riksdagsspärrarna, fyra procent i Sverige respektive fem procent i Österrike, förhindrat 
småpartiers möjligheter att etablera sig i riksdagen. Detta har medfört stabila partisystem. 
De etablerade partierna har därmed kunnat fokusera på de relativt få 
regeringskonstellationer som varit möjliga.  
 
Den proportionella representationsmodellen har medfört samma förutsättningar för de 
båda länderna gällande regeringsbildande. Antingen består regeringen av två eller flera 
partier som tillsammans bildar majoritet eller också finns alternativet till en 
minoritetsregering där regeringspartiet får söka stöd hos andra partier. Denna faktor har i 
båda länderna medfört att ett viktigt inslag i valdebatterna varit frågan vem som ska regera 
med vem. Detta har också givit upphov till olika typer av strategiskt handlande som de 
självbindningar som präglade de österrikiska valen och de hänvisningar till annan instans 
som de borgerliga partierna använde sig av vid de svenska valen.  
 
Den mest signifikativa institutionella likheten mellan länderna innehåller däremot den 
mest signifikativa skillnaden för partiernas strategiska förutsättningar. Det som åsyftas är 
ländernas korporativa strukturer som i hög grad påminner om varandra då 
arbetsmarknadens parter i båda länderna hjälpts åt att ta ansvar för inflations- och 
arbetslöshetsutvecklingen. Näringslivet och fackföreningarna har i båda länderna 
inlemmats i de politiska institutionerna. Skillnaden mellan länderna består i inslaget av 
konflikt. När meningsskiljaktigheter mellan parterna förekommit i Österrike har 
gemensamma ansträngningar gjorts för att uppnå kompromisser och koncensus, något 
som präglat även förhållandet mellan SPÖ och ÖVP. I Sverige har konflikter inte bara 
förekommit, de har i det närmaste setts som önskvärda. Såväl arbetsmarknadens parter 
som riksdagspartierna betonar sina ideologiska ståndpunkter. Om socialdemokraterna 
skulle dra åt höger i sin politik agerar ofta LO i syfte att dra tillbaka partiet till vänster och 
om de borgerliga partierna gör för stora eftergifter åt socialdemokraterna riskerar de att 
förlora näringslivets förtroende. De båda länderna har här antagit olika riktningar med 
Österrike präglat av enhetlighet och koncensus och Sverige präglat av konfliktbetonade 
debatter och ideologiska ställningstaganden. Olikheten kan dock inte förklaras av de 
institutionella arrangemangen. Dessa har utvecklats utifrån samma principer, nämligen att 
uppnå en stabil ekonomisk utveckling genom utomparlamentariska förhandlingar, och 
utformandet är i stort sett likadana med arbetsmarknadens parter som aktörer. 
Förklaringen till skillnaden får i stället spåras till den politiska kulturen som är nästa 
frågeställning.  
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5.2. Vilka förutsättningar har respektive lands politiska kultur givit det strategiska 
agerandet? 
 
Bakrunden till den österrikiska samförståndspolitiken och den svenska politiken med 
konfliktsinslag går tillbaka till 1930- och 1940-talet. I Sverige blev den socioekonomiska 
konfliktdimensionen den mest betydande. När liberalerna anslöt sig till de konservativa 
gällande denna politiska konflikt uppstod de borgerliga och socialistiska block som 
präglat den politiska kulturen i Sverige fram till de valen 1998 respektive 2002. En annan 
aspekt som cementerat denna blockuppdelning har varit den socialdemokratiska 
dominansen som endast kunnat brytas genom att erbjuda ett borgerligt 
koalitionsalternativ. Det samarbete som förekommit mellan socialdemokraterna och 
centern gjorde att en mittensamverkan kom på tal innan valet 1998. Dessa planer 
avfärdades dock av centern, dels på grund av att den parlamentariska situationen var för 
svag och dels på grund av att man såg sig som ett borgerligt alternativ. "Tuschstrecket" 
mellan blocken befästes. Före valet 2002 var alternativet till en socialdemokratisk 
minoritetsregering ett mitten-grönt alternativ. Återigen var den parlamentariskt svaga 
förutsättningen en faktor som försvårade för detta alternativ. Den politiska 
blockuppdelningen befästes också i och med de svårigheter mp hade inför samarbete med 
moderaterna och krisdemokraterna. Centern bidrog också till detta när man tog initiativet 
till att bryta de mitten-gröna förhandlingarna.  
 
I Österrike gick utvecklingen i annan riktning efter de erfarenheter som gjordes efter 
andra världskriget. Koncensussamverkan mellan de två stora partierna har präglat den 
politiska kulturen i Österrike fram till 1999 års val. Genom FPÖ:s valkampanj samt de 
kontroverser mellan ÖVP och SPÖ som föregick 1999 års val, infördes konfliktinslaget i 
den österrikiska politiken. Den schism som uppstod mellan SPÖ och ÖVP inför valet 
utnyttjade FPÖ i sin valkampanj. Anti-etablissemangsvindar blåste över Österrike då de 
österrikiska väljarna visade sitt missnöje genom att rösta fram FPÖ på de två stora 
partiernas bekostnad vid 1999 års val. Detta lade grunden för att konfliktinslaget skulle 
komma att innebära en ny fas i den österrikiska politiska kulturen.   
 
Konfliktinslagets entré förändrade den parlamentariska situation som uppstått med FPÖ 
som möjlig regeringsaspirant. ÖVP fick i egenskap av medianparti möjlighet att välja en 
fortsättning av koncensus eller en ny inriktning med konfliktinslag. Man valde konflikt 
genom att bilda regering tillsammans med FPÖ. Vid valet 2002 var den parlamentariska 
ordningen återställd då ÖVP och SPÖ blev de största partierna och FPÖ samt G två 
mindre alternativ. När ÖVP, i egenskap av största parti, fick i uppdrag att bilda regering 
gjorde sig konfliktinslaget åter gällande, den här gången på SPÖ:s initiativ då SPÖ inte 
var kompromissinriktade vid regeringsförhandlingarna. ÖVP valde att fortsätta samarbetet 
med FPÖ. I och med dessa två riksdagsval har en situation med två block uppstått med G 
och SPÖ till vänster och ÖVP och FPÖ till höger och den socioekonomiska dimensionen 
har kommit att bli mer framträdande i den österrikiska politiken.  
 
5.3. Vilka förutsättningar har partisystemens utformning givit för de partipolitiska 
strategierna? 
 
Vad som var nytt för det svenska valet 1998 och det österrikiska valet 1999 är att 
partisystemets utformning förändrandes med en ny parlamentarisk situation som följd. I 
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Sverige innebar socialdemokraternas rekorddåliga val att regeringen försvagades. I 
Österrike var man inte längre ett två och ett halvt partisystem utan ett tre och ett halvt 
partisystem med FPÖ som ny potentiell regeringskandidat. I båda länderna var det första 
gången en sådan ny situation uppstått och situationen blev överrumplande. En skillnad 
mellan länderna finns gällande partisystemens utseende. Miljöpartiet i Sverige och FPÖ i 
Österrike har spelat huvudrollerna. 
 
I Sverige har miljöpartiet kommit att spela en viktig roll i egenskap av medianparti. I 
Österrike bidrog FPÖ till nya förutsättningar, dock inte som medianparti utan snarare som 
ett alternativt parti. I och med att konflikt infördes hade väljarna inte något annat 
alternativ till de etablerade partierna än FPÖ och G. FPÖ lyckades bäst av dessa partier då 
man kritiserade de etablerade partierna med såväl högerextrema som vänsterradikala 
vallöften. FPÖ som parti hade ända sedan Haiders övertagande av partiledarposten varit 
ett etablissemangskritiskt parti. När schismen mellan SPÖ och ÖVP uppstod och väljarna 
ledsnat på den stora koalitionen, gavs förutsättningarna för FPÖ:s framgång. Denna 
framgång gjorde att partisystemet fick en ny utformning i Österrike. Den nya 
utformningen har i sin tur inneburit en blockuppdelning med G och SPÖ till vänster och 
ÖVP och FPÖ till höger. Framtiden får utvisa om denna uppdelning kommer att bli 
bestående och huruvida etablissemangsdimensionen kommer att ha någon betydelse.  
 
I Sverige har miljöpartiet med tiden varit tvungna att ta ställning gällande de 
socioekonomiska frågeställningarna. Genom att socialdemokraterna och vänsterpartiet 
under 1980- och 90-talet i högre grad än de borgerliga anammade den gröna politiken 
kom miljöpartiet att betraktas som ett vänsterparti. Detta trots att det snarare varit de röda 
partierna som tagit ett steg närmare den ekologiska axeln än att miljöpartiet närmat sig 
vänster. Detta har gjort att miljöpartiet inför valet 2002 kunnat välja att ta ställning till 
antingen höger eller vänster gällande de socioekonomiska frågorna och därmed erövrat 
rollen som det strategiskt viktiga medianpartiet. Miljöpartiet ser sig också som obundna 
av blockindelningen. Detta faktum kan komma att innebära att miljöpartiet skulle kunna 
ge sitt stöd åt två eller tre mittenborgerliga partier om det parlamentariska läget skulle 
tillåta detta. Förutsättningar finns för en framtida mittenregering och ett alternativ till det 
borgerliga respektive socialistiska blocket.  
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