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Abstract 

Over the last years there has been a considerable change in Swedish 
municipalities. The number of municipalities run by a rainbow coalition, a 
coalition made up of parties from different political blocks, has increased 
dramatically. Despite this clear pattern little research has tried to explain this 
increase. My thesis’ aim is to try and clear the water around this subject by 
answering three questions about this type of coalitions. Where do they exist? How 
do they form? Why do they form?  

Through studying quantitative data from each of the municipalities with a 
rainbow coalition in majority I can locate where they are most likely to appear. It 
is clear that they are more frequent in small municipals than in big ones.  

By sorting out eight of the municipalities and performing interviews with the 
leading politician in the coalition I can put forward a few explanations to why 
these municipalities have a rainbow coalition. The result of the interviews is that 
explanations that lie on an individual level is a large explaining factor to why 
rainbow coalitions form. 

 
 

Keywords: Rainbow coalitions, Swedish municipalities, Coalition theory, Parties, 
Policy goals 
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1 Inledning 

Sedan 1970-talet har det skett en ökad partipolitisering på den kommunala nivån i 
Sverige. Innan 1970-talet präglades kommunalpolitiken av samförstånd och 
konsensus och kommunerna styrdes av samlingsregeringar bestående av de olika 
partierna. Rikspolitiken var oftast synonym med kommunalpolitiken. Kommunala 
partiprogram var sällsynta och där de förekom undvek de kontroversiella politiska 
frågor. Verksamheten var i stort sett konfliktfri. (Bäck & Håkansson 1994 s. 13) 
    
Under 1970-talet skedde dock en förändring. Konflikterna i kommunfullmäktige 
ökade och samregerandet ersattes successivt av ett system med majoritetsprägel, 
där den vinnande majoriteten tillsatte ordförandeposterna i de olika nämnderna. 
Förekomsten av kommunpolitiska program och andelen lokala partier steg 
avsevärt under detta decennium. ”Likhetstecknet mellan rikspolitik och 
kommunalpolitik hade ersatts av vad som kan kallas kommunal partipolitik” 
(Bäck & Håkansson 1994 s. 15).  

 
Denna kommunala partipolitik har under de senaste åren blivit allt mer 
fragmenterad. Två tydliga mönster går att utkristallisera ur den ökade 
fragmenteringen. Dels så har förekomsten av majoritetsstyren där partierna 
samarbetar över blockgränserna ökat och dels så har andelen lokala partier ökat. 
Jag kommer i denna uppsats att fokusera på den första av dessa två förändringar. 
Andelen så kallade oheliga allianser har under de senare åren ökat dramatiskt. 
Denna ökning har fångat min uppmärksamhet och jag vill genom denna 
undersökning försöka förklara vad det är för mekanismer som ligger bakom 
uppkomsten av oheliga allianser.  
 
  

 

1.1 Problemformulering och syfte 

Det faktum att ett antal kommuner styrs av en koalition bestående av, på pappret, 
politiska fiender, har fångat min uppmärksamhet och ligger till grund för denna 
uppsats. Blocköverskridande allianser är något som har blivit allt vanligare i 
Sverige de senaste åren och trots att man tydligt har kunnat se denna förändring 
finns det förvånansvärt lite forskning på området. Den forskning som har tangerat 
mitt forskningsområde är den som tar upp hur koalitioner bildas; Koalitionsteorin.   
Vad som dock inte har gjorts är att anlägga ett perspektiv som enbart riktar sig 
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mot de koalitioner som är blocköverskridande. Det har inte gjorts några större 
ansatser att försöka studera dessa kommuner för sig. Jag kommer i denna uppsats 
att försöka utröna vad det är för typ av kommuner som styrs av oheliga allianser. 
Syftet med denna uppsats är således att försöka ge orsaksförklaringar till varför 

koalitioner som innefattar partier med olika blocktillhörighet bildas. Detta 
forskningsområde är i Sverige ett näst intill outforskat fält där ingen nämnvärd 
empirisk forskning har genomförts tidigare. Behovet av en studie av detta slag 
finns således och skall försöka tillgodoses med denna uppsats.  

 
I föreliggande uppsats skall jag ta reda på var och hur detta fenomen uppstår och 
vad som kan utgöra tänkbara förklaringsmodeller till varför det uppstår. Mina 
explicita frågeställningar blir därför:  

 
- Var uppstår oheliga allianser? 

- Hur uppstår oheliga allianser? 

- Varför uppstår oheliga allianser? 

 

1.2 Metod  

Denna uppsats är indelad i två delar. Den första delen är en strikt kvantitativ där 
jag kommer att plocka fram de kommuner som styrs av en ohelig allians. Denna 
kommer att företas genom bruk av Kommundatabasen Kfakta03 som 
tillhandahålls vid statsvetenskapliga institutionen i Lund. (Johansson 2003) 
Arbetet med att få fram dessa kommuner sker i databehandlingsprogrammet 
SPSS. Efter att ha tagit fram dessa kommuner kommer jag att försöka se vad som 
förenar och särskiljer de kommuner som styrs av en ohelig allians. De 
orsaksförklaringar som jag förväntar mig finna i och med denna kvantitativa 
undersökning kommer naturligt nog att behandla kommunens yttre 
förutsättningar. Dessa variabler ger dock enbart en förklaring till kommunens 
situation och kan inte ge en heltäckande förklaring till varför den oheliga alliansen 
har bildats. Det är häri svårigheten med denna uppsats ligger. Att kunna 
kvantifiera kvalitativa variabler är naturligtvis omöjligt att genomföra i SPSS så 
jag blir i denna fas av uppsatsen tvingad att ge mig ut på fältet. I detta skede 
kommer jag att göra ett urval bland de kommuner med oheliga allianser vid 
rodret. Det är denna undersökning som kommer att vara grundbulten i uppsatsen. 
Arbetet i den kvalitativa delen sker genom intervjuer med framträdande politiker 
vars parti är inkluderat i den oheliga alliansen som styr kommunen. Skriftliga 
källor såsom policydokument och material från kommunernas hemsidor ligger 
som underlag för dessa intervjuer.  
 
Den övergripande forskningsdesignen kommer således att vara i form av ett antal 
fallstudier. Dessa kommer att ha den egenskapen gemensam att de alla har oheliga 
allianser som styr kommunen. Inspirationen till denna tankegång har jag hämtat 
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från Esaiasson et al. De menar att ”[…]slutsatser om orsak och verkan kräver 
jämförelser” (Esaiasson et al. 2004 s. 119). För att hitta orsakerna som gör att 
oheliga allianser bildas måste jag jämföra ett antal fall och se vad det i dem fallen 
har gjort att en ohelig allians har bildats. För att kunna hitta orsaker som har hög 
generalitet skall jag försöka välja ut kommuner som skiljer sig från varandra så att 
jag kan åstadkomma en spridning på vissa viktiga variabler. Jag vill alltså försöka 
plocka ut fall som har olika värden på alla variabler utom på den avgörande, i 
detta fall: ohelig allians förekommer. Detta är givetvis väldigt svårt att 
åstadkomma. Verkligheten kommer troligtvis inte att kunna servera sådana 
exemplariska fall. Jag kommer inte att kunna välja ut kommuner som är komplett 
olika förutom just att de har en ohelig allians som styr. Problemet med denna 
forskningsdesign är att med hjälp av den kan det vara svårt att peka på en enda 
förklaringsfaktor eftersom man lär sig förhållandevis lite om fenomenet. 
(Esaiasson et al. 2004 s. 115) Detta behöver inte innebära ett problem för mig. 
Översatt till mina förhållanden förväntar jag mig inte att bara hitta en enda 
förklaringsvariabel till varför oheliga allianser skapas. Det vore allt för naivt att 
tro att det enbart skulle finnas en huvudförklaring som slår ut övriga. Vad som 
däremot kan gå att finna är den förklaring som väger tyngst bland en mängd olika 
förklaringar.  

 
Ett annat problem som jag kan råka ut för är att resultaten blir oerhört avhängda 
ens urval av analysenheter. (Esaiasson et al. 113) De kommuner som ingår i mitt 
urval skall försöka att inte likna varandra allt för mycket Detta görs genom att jag 
inte väljer enbart kommuner där exempelvis Socialdemokraterna och 
Centerpartiet samarbetar utan jag strävar efter att välja ut kommuner med så 
många olika exempel på oheliga allianser som möjligt Kommunerna jämförs 
sedan sinsemellan genom att jag applicerar en analysmall på de kommuner som 
ingår i mitt urval.    
 

1.2.1  Metodologiska överväganden 

Valet att i huvudsak använda sig av kvalitativa fallstudier som metod när det 
gäller att isolera orsaksförklaringar till oheliga allianser motiveras genom att 
denna metod lämpar sig väl när det gäller att undersöka forskningsområden som 
är illa utforskade (Erlingsson 2003 s. 109). I mitt fall är detta extra träffande 
eftersom detta område ter sig att vara en blind fläck på forskningskartan. 

 
Rent operationellt kommer jag att försöka finna orsakerna till de oheliga 
allianserna genom intervjuer med nyckelpersoner i de kommuner jag väljer att 
studera. Jag har valt att använda mig av semistrukturerade samtalsintervjuer, där 
jag bara har haft ett tiotal fastställda frågor. Fördelen med att använda sig av 
samtalsintervjuer är att det ges möjligheter att få fram oväntade svar. (Esaiasson et 
al. 2004 s. 279) Eftersom jag inte vet särskilt mycket om det fenomen jag avser att 
studera anser jag det bättre att låta intervjupersonen berätta relativt fritt för mig 
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vilka hon eller han anser vara orsakerna till varför de samarbetar med ett parti från 
det andra politiska blocket. En annan fördel som även den nämns i 
Metodpraktikan av Esaiasson et al. är att det ges möjlighet att följa upp oväntade 
svar. (ibid) Man kan om man får ett oväntat svar använda sig av denna 
information vid ytterligare samtal med samma intervjuperson eller använda sig av 
den nyvunna kunskapen i andra intervjuer. Detta kommer komma mig extra 
mycket till godo då jag förväntar mig att få ett antal oväntade orsaksförklaringar 
som jag senare kan fråga efter i efterföljande intervjuer.  
  

1.3 Analysmall 

För att kunna sortera olika orsaksförklaringar till oheliga allianser behöver jag 
skapa en analysmall. Denna kommer att vara nödvändig för att kunna göra de 
olika orsakerna hanterbara. Analysmallen kommer att bestå av tre olika nivåer. 
Den första nivån är den som innefattar vissa av de existerande koalitionsteorier 
som jag anser användbara. Den andra innefattar orsaksförklaringar som ligger på 
partinivå och den tredje omfattar förklaringar som ligger på individnivå. 

1.3.1 Traditionella teorier 

Inom koalitionsforskningen finns det ett antal utarbetade teorier som syftar till att 
förklara och prediktera koalitionsbildningar. Dessa har tidigare inte fokuserat 
direkt på de avvikande fallen utan har eftersträvat att presentera generella 
förklaringar på vad som styr koalitionsskapande. Jag kommer nu till en början att 
presentera de teorier jag kommer att använda mig av när det gäller att försöka 
förklara uppkomsten av blocköverskridande koalitioner. 

 
Den koalitionsforskning som började på 1950-talet med forskare som Von 
Neuman och Morgenstern (1953) fokuserade enbart på det antagande att partier 
endast agerar som aktörer som vill komma med i koalitionen eftersom det ger 
partiet regeringsposter. Dessa teorier var maktbaserade och de förutsåg att det, 
förutsatt att aktörerna besatt perfekt information och att det var ett nollsummespel, 
att det skulle bildas koalitioner som hade minsta möjliga majoritet. Dessa 
koalitioner gavs därför namnet minimal winning coalitions (MWC). (Bäck, Hanna 
2003 s. 1) Antagandet att minimal winning coalitions skulle bildas stöttes av att 
partierna ansågs vara rationella aktörer som försökte göra allt för att maximera sin 
makt och för att göra det skulle koalitionen vara så liten som möjligt för att ge de 
inblandade i den maximal makt. William H. Riker som fortsatte att utveckla denna 
teori gav den stöd i empirin genom ett antal historiska exempel. (1962 s. 47 ff.)   

 
Rikers resonemang utvecklades ytterligare av Micheal Leiserson som fastställde 
hypotesen att om det finns två alternativ till koalition kommer alltid det alternativ 
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med minst partier att bilda regering. Detta motiverade han genom att det är lättare 
att nå en överenskommelse ju färre antalet partier är och därmed kommer det 
alternativet ha lättare att bilda regering. (Bäck, Hanna 2003 s. 5)  
 
Nackdelen med de teorier som dök upp för cirka ett halvsekel sedan är att de inte 
tar någon som helst hänsyn till vilken politik som aktörerna (i detta fall partierna) 
för. De prediktioner som man kan göra med dessa teorier utesluter förklaringar till 
varför minoritetsregeringar och avsiktligt överdimensionerade regeringar bildas. 
När de tidiga koalitionsteorierna applicerades på regeringsbildningar i 
efterkrigstidens Västeuropa kunde minimal winning coalition-teorin enbart 
förklara runt 40 procent av de regeringar som bildats. (Bäck, Hanna 2003 s. 5) 
Kritiken mot dessa tidiga teorier lät därför inte vänta på sig och man försökte 
finna andra teorier som kunde förklara varför en viss koalition bildas.  
 
Trots denna kritik kan jag finna ett visst värde i MWC-teorin. Mitt studieobjekt är 
kommuner där de politiska partierna samarbetar över blockgränser och trotsar 
partiernas traditionella politik. Man finner partier från det borgerliga blocket sida 
vid sida med socialdemokraterna i kommunens styrande majoritet. Detta faktum 
gör att jag inte vill diskvalificera denna teori helt. Jag utgår ifrån att man kan anta 
att partierna i mina fallstudier är ute efter maktpositioner i kommunen och att 
detta lätt kan granskas genom att applicera minimal winning coalitions-teorin på 
mina fallstudier. Min hypotes är att i en avpolitiserad kommunalpolitik kan en 
policyblind teori mycket väl ha ett förklaringsvärde.  
 
De forskare som tog upp tråden där den tidiga forskningen misslyckades var dem 
som ansåg att minimal winning coalition-teorin inte tog hänsyn till att partierna 
inte enbart agerade utifrån maktsträvanden utan även efter att uppnå de politiska 
mål som de ställt upp. Dessa teorier antog att koalitioner bara skulle bildas mellan 
partier som ideologiskt överensstämmer med varandra. (Bäck, Hanna 2003 s. 6) 
Mest känd av dessa teorier är troligtvis minimal connected winning-teorin (MCW) 
som utarbetades av Robert Axelrod (1970) Den säger att koalitioner bara kommer 
att bildas mellan partier som ligger nära varandra på en politisk skala.  

 
Svårigheten med denna teori är att det inte är helt lätt att placera in partier på en 
politisk skala. Den vanligaste av dessa skalor är troligtvis den klassiska höger-
vänster skalan. Det fenomen som jag har valt att studera trotsar denna skala. Våra 
föreställningar om att moderaterna inte ligger nära socialdemokraterna på denna 
politiska skala stämmer väl överens med den undersökning som Hanna Bäck 
gjorde i sin avhandling. (2003 s. 186) Där lät hon partiledamöter i ett flertal 
kommuner gradera var deras parti ligger på en höger-vänster skala. Även andra 
undersökningar av detta slag har gjorts, (Holmberg 2000: 122-124) och kommit 
fram till att högerblocket ligger intakt till höger om miljöpartiet som fungerar som 
en vattendelare gentemot det vänstra blocket.  

 
Om då den politiska skalan är intakt och inga av partierna har bytt plats med 
varandra måste det innebära att det blir svårt att förklara de oheliga allianserna 
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utifrån minimal connected winning-teorin. Trots detta tror jag att det ändå går att 
få värdefull inspiration från MCW-teorin. Även om exempelvis moderaterna och 
socialdemokraterna inte känner att de står nära varandra på en politisk höger-
vänster skala kan de ändå ha vissa gemensamma mål i de kommuner som jag 
avser att granska och därmed ha gemensamma policymål och bildar utifrån det ett 
gemensamt styre.  
 
Man kan även tänka sig att en del oheliga allianser är sammanbundna (connected) 
på denna skala. Samarbetet emellan de olika partierna löper då från vänsterblocket 
över miljöpartiet och in i det borgerliga blocket.   

1.3.2 Partinivå 

Utifrån ovan förda resonemang kommer de förklaringar som visar sig att ha att 
göra med partier som uppvisar gemensamma policymål kategoriseras som att de 
ligger på partinivå. Orsaksförklaringar som går att härleda att partierna har vissa 
politiska mål som är önskvärda att uppnå kommer således att sorteras under denna 
kategori. Svårigheten är att kunna veta om partierna har gemensamma policymål 
eller om de bara är ute efter att besätta viktiga poster i kommunen. Detta kan i de 
flesta fall vara mycket svårt att avgöra. Bäck förtydligar problemet: ”[…]no 
politician is likely to want to present him or herself as a pure office-seeker, and no 
politician will wish to be seen as only interested in winning votes.” (Bäck, Hanna 
2003 s. 137) Jag kan därmed enbart anta att vissa partier agerar maktlystet när det 
handlar om motiv till att bilda oheliga allianser.  

 
En annan orsaksförklaring som hamnar i denna kategori är den om lokala partier 
som får en vågmästarroll. Jag har anledning att tro att lokala partier kan splittra 
existerande blockpolitik när de blir tungan på vågen. Ett exempel taget från Bäcks 
undersökning visar att i Härryda har en ohelig allians bildats genom att ingen av 
de två blocken ville samarbeta med SPI1 som just hade fått representation i 
kommunfullmäktige. Partiet fick då en avgörande roll eftersom det rådde ett 
dödläge mellan de båda blocken. Denna upptäckt gör att hon formar hypotesen att 
en potentiell regeringskoalition är mindre sannolik att bildas om den inkluderar ett 
parti som nyligen fått representation i kommunfullmäktige. (Bäck, Hanna 2003 s. 
158-160)   

  
En tredje starkt bidragande orsak till varför oheliga allianser bildas kan vara om 
partierna som ingår i koalitionen har tidigare erfarenhet av att samarbeta med 
varandra. Man kan ha anledning att tro att den oheliga alliansen pågått under flera 
mandatperioder och att den förklaring som man då kan få är att; ”vi har alltid gjort 
så här.” Jag vill även här pröva en hypotes utformad av Bäck.  

 
                                                                                                                                                         
 
1 Sveriges Pensionärers Intresseparti 
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Efter en fallstudie av Ale formar hon hypotesen att en potentiell 
regeringskoalition har större sannolikhet att bildas om den inkluderar partier som 
tidigare har samarbetat med varandra (i opposition). (Bäck, Hanna 2003 s. 153)  

 
Även samarbete på nationell och regional nivå kan ha påverkan på lokal nivå. 
Samarbetet mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet på nationell nivå, som 
det finns ett par exempel på i historien, kan således ha inspirerat partier på den 
lokala nivån att samarbeta med varandra.   

1.3.3 Individnivå 

De orsaker som hamnar i detta fack är sådana som har att göra med de enskilda 
aktörerna. I detta fall innebär det kommunalpolitikerna själva.  

 
Det politiska spelet på kommunalpolitisk nivå präglas av en konsensuskultur som 
inte har någon motsvarighet på den nationella arenan. Kommunstyrelsens 
ordförande spelar en stor roll i detta spel. Många kommuner har nämligen enbart 
en eller två heltidspolitiker och det innebär en stor prestigevinst att vinna den eller 
de två posterna. Detta gör att personkemi mellan de olika representanterna kan 
vara av högsta vikt att kartlägga när det handlar om att komma underfund med 
varför oheliga allianser bildas. Genom mina intervjuer har jag kunnat forma 
hypotesen att personkemi är en bidragande orsak till varför blocköverskridande 
majoriteter bildas. Personliga förhållanden mellan olika politiker verkar spela en 
stor roll i koalitionsbyggandet.  

 
En annan förklaringsorsak som ligger på individnivå är förekomst av politiska 
skandaler. Pollit & Bouckhaert beskriver i sin bok Public Management Reform 
skandaler (Chance-events) som en orsak som kan sätta stenen i rullning och bidra 
till att förändringar kommer till stånd. (2004 s. 32-33)   

 
Många kommuner har drabbats av politiska skandaler de senaste åren. I vissa fall 
leder detta till ett bittert nederlag för det drabbade partiet men det kan även leda 
till att en ohelig allians bildas. Detta genom att övriga partier börjar samverka utan 
inblandning från det skandaldrabbade partiet eller genom att ett bredare samarbete 
inleds för att säkerställa insyn i politiken för samtliga partier.  

 
Den tredje orsaken på denna nivå är politikernas personliga egenskaper. För att 
sjösätta en ohelig allians kan det ibland krävas att man ser bortom sitt partis 
ideologiska räckvidd och anammar ett prestigelöst förhållningssätt till politiken. 
Aktörerna, och i synnerhet de egenskaper de innehar, kan därmed spela en viktig 
roll i bildandet av en ohelig allians.   
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2 Den kvantitativa undersökningen 

2.1 Operationalisering av begreppet ohelig allians 

För att kunna bygga grunden för denna uppsats måste jag först operationalisera 
begreppet ohelig allians. En ohelig allians är synonym med en blocköverskridande 
allians, alltså ett samarbete mellan partier från olika politiska block. De välkända 
vänster- och högerblocken består av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet å ena 
sidan och den borgerliga fyrklövern, med Moderaterna, Folkpartiet, 
Kristdemokraterna och Centerpartiet å andra sidan. Oheliga allianser innebär 
således en uppblandning av dessa två block.  

 
Med som aktör finns i ett flertal fall miljöpartiet som finns representerat i 226 av 
landets 290 kommuner. Detta parti har intagit en vågmästarroll mellan blocken i 
ett flertal kommuner. Miljöpartiet har som de flesta känner till samarbetat, utan att 
vara delaktig i en formell koalition (regeringen), med Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet på nationell nivå under de senaste två mandatperioderna. Detta 
faktum är dock inget jag tar hänsyn till i min analys av blocköverskridande 
majoriteter. I denna analys tillhör alltså inte miljöpartiet endera av blocken. Man 
kan dra liknande paralleller till Centerpartiet som även det har varit inblandat i 
samarbeten med socialdemokraterna på 1990-talet. Denna utsvävning är dock 
något som ses som totalt otänkbart i dagens politiska landskap. Ett samarbete 
mellan centerpartiet och socialdemokraterna på nationell nivå skulle idag vara en 
enorm överraskning.  

 
Således har vi två klara lag framför oss; ett blått och ett rött. När vi nu ska sänka 
blicken från rikspolitiken till den lokala politiken kan vi se att dessa lag inte alltid 
mönstrar samma spelare. Många kommuner har helt andra koalitioner än vad man 
kan förvänta sig av att studera rikspolitiken. 

2.1.1 Den styrande majoriteten 

Många forskningsprojekt har konstaterat att den kommunala demokratin har 
förändrats. Göteborgsforskaren Henry Bäck menar att den kommunala demokratin 
har kommit att likna ett kvasi-parlamentariskt system. (Bäck, Henry 2003 s. 6) 
Detta nya system introducerades när det blev möjligt för en majoritet i 
kommunfullmäktige att utse kommunstyrelsens ordförande samt ordförandena i 
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samtliga nämnder. Detta gör att för att kunna knipa viktiga poster i kommunen 
måste du ha en majoritet bakom dig i kommunfullmäktige. Det är detta som 
bäddar för koalitionsskapandet och det är dessa koalitioner som med mitt ordval 
styr kommunerna.  
 
Dessa samarbeten kan i vissa fall vara olika starka. Ibland är dessa gränser svåra 
att dra. Ibland är samarbetena väldigt stabila och inkluderar handlingsprogram och 
politiska överenskommelser. I andra fall är de lösare och mindre bindande. Jag har 
inte kunnat göra någon gradering på hur fasta samarbetena är utan har fått förlita 
mig på data från www.dagenssamhalle.se2 där de partier som ingår i de styrande  
majoriteterna finns listade.  

 

2.2 Ett fenomen som ökar 

 
Om man tittar närmare på fenomenet oheliga allianser finnar man att det har ökat 
över tid. Det material jag har att jobba med när det gäller regeringsunderlag i 
kommunerna sträcker sig enbart tillbaka till valet 1994 men trots detta kan man se 
en markant ökning sedan dess. Efter valet 1994 fanns det 39 kommuner som 
styrdes av en blocköverskridande majoritet. Detta förhållande kom att minska i 
nästa val då det formades 31 sådana kommunala majoriteter, för att sedan öka 
dramatiskt i det senaste valet. Vid det senaste valet bildades det hela 55 stycken 
blocköverskridande majoriteter i riket. (Johansson 2003) En uppmärksam läsare 
kommer givetvis att notera att dessa siffror troligtvis har något att göra med hur 
det går för respektive block i valen. Man kan tänka sig att ju jämnare resultatet är 
mellan blocken, desto större möjligheter är det att blocken blir tvungna att 
samarbeta för att få till stånd en minoritet. Denna hypotes går dock lätt att 
falsifiera genom att titta på de små förändringar i väljarstöd som de båda blocken 
har haft i dessa tre val. Som mest skiljer det plus minus 3 procent på riksdagsnivå. 
Röstbeteendet i riksdagsvalet skiljer sig inte nämnvärt från väljarbeteendet på 
kommunalnivå. Vi kan därmed konstatera att en ökning av blocköverskridande 
majoriteter har skett.  

  

 

                                                                                                                                                         
 
2 Uppgifterna samlades in i slutet av november- början av december 2002 av tidningen Kommun Aktuellt genom 
rundringningar till samtliga 290 kommuner. I ett fall var majoriteten vid denna tidpunkt ännu inte fastställd 
(Landskrona).  
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2.3 Var finner man de oheliga allianserna? 

För att bättre förstå fenomenet oheliga allianser skall jag försöka teckna en bild av 
var dessa allianser uppstår. Det är inte helt lätt att peka på några tydliga signum 
för kommuner som styrs på ett blocköverskridande sätt men några distinkta 
utmärkande drag förenar de 55 kommunerna. 

2.3.1 I små kommuner 

Det första signumet är att fenomenet förekommer nästan uteslutande i kommuner 
som har mindre än 32 000 invånare. 48 av fallen är kommuner som har mindre än 
32 000 invånare. (se diagram 2.1) Detta förhållande kan troligtvis förklaras av en, 
i dessa små kommuner, mer pragmatisk hållning till politiken. I en liten kommun 
finns det inte lika mycket att bråka om som det finns i en stor kommun. Det finns 
vanligtvis inte heller något större ekonomiskt svängrum vilket gör att det ofta 
krävs en samsyn på vad de få pengar man förfogar över skall gå till för ändamål. 
Lekebergs kommunalråd förklarar: ”Det finns inget utrymme i budgeten för att 
genomföra reformer som kan ge upphov till konflikter” (Pettersson s 05-04-18)    
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Figur 2.1 De 55 kommunerna fördelade på befolkningsmängd. (Johansson 2003) 

 

2.3.2 I Västra Götalands län 

De kommuner som har blocköverskridande majoritet går att finna i stort sett över 
hela landet. Det finns oheliga allianser i 17 av våra 25 län. I materialet förvånas 
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jag dock över att hela 13 av de 55 kommunerna går att finna i Västra Götalands 
län. Detta är inte helt lätt att förklara. För det första måste man ha klart för sig att 
Västra Götalands län är en sammanslagning av tre tidigare existerande län. 1998 
slogs Älvsborgs-, Göteborgs och Bohus och Skaraborgs län ihop och bildade 
denna nya storregion. (www.ne.se 2005-05-22) Storleken gör att länet består av 
hela 49 kommuner. Man kan med dessa fakta i bakhuvudet misstänka att detta län 
inte alls är överrepresenterat bland de 55 blocköverskridande majoriteterna. I 
själva verket finns störst andel oheliga allianser i Jönköping och Kronobergs län. 
(Johansson 2003)  
 
Att de flesta oheliga allianser ligger i tre län som ansluter till varandra får mig att 
anta att en viss idéspridning kan äga rum mellan kommuner i västra och östra 
Götaland. Det är inte långsökt att försöka förklara dessa kluster med oheliga 
allianser med termen idéspridning genom diffusion.  

2.3.3 Idéspridning genom diffusion 

Att man sneglar på grannen och ser vad den gör är inget ovanligt i 
kommunalpolitiken. Organisationsförändringar i den kommunala sektorn har ofta 
ryckt fram som en löpeld över landet. När en företeelse, som till exempel beställar 
utförar-nämnder, har börjat införas på vissa håll har många följt efter.  

 
Ordet diffusion kan definieras som ”en samlande term för processer i natur och 
samhälle som medför att något element breder ut sig stegvis omkring en 
begynnelseort.” (www.ne.se 2005-05-07) Det är inte orimligt att tro att 
föreställningen att det går att samarbeta med ett parti som inte tillhör ens eget 
block stärks när man ser liknande samarbeten på andra håll. I den kvalitativa 
undersökningen har jag ställt frågan om partiföreträdarna har tagit intryck av 
närliggande kommuner när det gäller att bilda en ohelig allians.   

2.3.4  I borgerliga kommuner 

 
Det andra draget hos dessa allianser är att de är mest frekventa i kommuner som 
har en majoritet av borgerliga röster. Av de 55 kommunerna har 21 stycken en 
borgerlig majoritet. Detta skall jämföras med att enbart elva stycken har 
socialistisk majoritet. De övriga kommunerna har antingen ett lokalt parti eller 
Miljöpartiet som vågmästare. En tänkbar förklaring till detta kan eventuellt ges av 
Michael Leisersons vidareutveckling av MWC-teorin kallad ”the bargaining 
proposition”. Den säger att den koalition som har minst partier kommer vara den 
som bildar regering. (Bäck, Hanna 2003 s. 5) Man kan anta att det finns en del 
sanning i det eftersom en koalition med många partier kommer få svårare att dra 
åt samma håll än en som bara har två medlemmar.  
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Denna splittring inom det borgerliga blocket har i dessa fall därigenom skapat en 
ohelig allians mellan ett eller flera borgerliga partier och det socialistiska blocket. 
Parallellt med denna förklaring finns det en annan som till viss del kan förklara de 
borgerliga kommunernas överrepresentation, nämligen centerpartiets historiska 
band med socialdemokraterna.  

2.3.5 (s) + (c) = sant 

Bland de 55 blocköverskridande kommunerna är centerpartiet i ensamt styrande 
allians med socialdemokraterna i 11 av fallen och representerade i 44 av fallen. 
Detta kan förklaras av den gemensamma historia som Centerpartiet och 
Socialdemokraterna delar. Båda partierna är sprungna ur folkrörelser. 
Socialdemokraterna har sina rötter i industriarbetarklassen och Centerpartiets 
grund lades av lantbrukarna. De båda partierna har även erfarenhet av samarbete 
med varandra på nationell nivå. Redan på 1930-talet hade de båda partierna sitt 
första regeringssamarbete. I mer modern tid agerade centern samarbetsparti till 
socialdemokraterna under mandatperioden 1995-1998. (www.ne.se) Detta arv av 
samverkan har med största sannolikhet gjort att koalitioner mellan 
socialdemokraterna och centerpartiet varit frekventa ute i kommunerna.  

 
Detta förhållande bekräftas av den enkätundersökning som Svenska Dagbladet 
genomförde i maj 2005. (SvD  05-05-10) Den skickades ut till 2243 borgerliga 
gruppledare i de kommuner som styrs blocköverskridande och visade att 
Centerpartisterna var minst angelägna att starta lokala borgerliga samarbeten.  

2.3.6 I kommuner där ks-ordföranden är socialdemokrat  

När jag har tittat på vem som sitter som kommunstyrelsens ordförande i de 
kommunerna som har oheliga allianser är det en slående övervikt till 
socialdemokraternas fördel. Hela 39 stycken kommuner styrs av en 
socialdemokrat. På andra plats kommer, inte helt förvånande utifrån ovanstående 
resonemang, Centerpartiet som har en ordförande i tolv stycken av de 55 
kommunerna. Övriga fyra kommuner styrs av företrädare för Moderaterna, 
Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Detta illustreras av 
diagrammet nedan. 

 
Som jag tidigare nämnt är de många samarbetena mellan Socialdemokraterna och 
Centerpartiet en bidragande faktor till varför oheliga allianser nästan uteslutande 
existerar i kommuner där något av de båda partierna håller i klubban i 
kommunstyrelsen. Den andra förklaringen är att socialdemokraterna är största 

                                                                                                                                                         
 
3 222 stycken svarade på enkäten. 
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parti i de flesta svenska kommuner och detta gör att det faller sig naturligt att det 
blir en socialdemokrat som kommer att sitta som kommunstyrelseordförande. 

 

Parti för ordf i kom styr efter valet 2002

mpkdvscm

A
n
ta
l

50

40

30

20

10

0

39

12

 
Figur 2.2 De 55 kommunerna fördelade på kommunstyrelsens ordförande. (Johansson 2003) 

 

2.4 Lokala partier  

 
Efter valet 2002 nådde Sverigedemokraterna stora framgångar i ett antal skånska 
kommuner. (www.val.se) Detta gav upphov till att det uppstod ett antal oheliga 
allianser för att inte låta Sverigedemokraterna spela en vågmästarroll mellan 
blocken. Ett exempel på detta är Kävlinge där Socialdemokraterna och Vänstern 
regerar tillsammans med Moderaterna Detta är bara ett av de kända exempel som 
går att finna i Skåne. (SDS 2002-09-18) Detta får mig att anta att lokala 
invandrarfientliga partier kan bidra till att oheliga allianser bildas.   

 
Även lokala intresseparti som inte har invandrarfientliga åsikter kan ge upphov till 
en fragmentering av partipolitiken och göra så att blockgränserna luckras upp. 
Gissur Erlingsson drar följande slutsats i sin studie av lokala partiers inverkan på 
kommunalpolitiken: 

 

När ett nytt parti gör entré i etablerade system, kan relationerna mellan de etablerade 

partierna påverkas. Ett exempel: När lokala partier upplevs som omöjliga att ha och 

göra med av de etablerade partierna, antingen det beror på rena personfrågor (som 

antyddes i fallet Markaryd) eller på kombinationen dålig personkemi och icke-

rumsren politik (som i fallet Kävlinge), så inträffar det ibland att oheliga allianser 
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bildas över de politiska blocken för att utestänga de nya partierna från inflytande. 

(Erlingsson 2003 s. 143) 

 
 

Denna utsago gör att jag kan forma en hypotes om att lokala partier bidrar till att 
skapa oheliga allianser. För att pröva denna hypotes kommer jag att infoga 
variabeln ”Ett eller flera övriga partier är representerade i fullmäktige efter valet 
2002” i mitt material. 

2.4.1 De lokala partiernas påverkan på bildandet av oheliga allianser 

När man tittar på de 55 kommuner som har oheliga allianser och jämför det med 
hur många av dem som har lokala partier representerade i kommunfullmäktige 
efter valet 2002 finner man att i drygt 60 procent av fallen, 33 stycken, finns 
lokala partier representerade. Detta resultat måste sättas i relation till i hur många 
av Sveriges samtliga kommuner lokala partier finns representerade. Efter valet 
2002 var ett eller flera lokala partier representerade i 151 av landets 290 
kommuner. Detta gör att gruppen blocköverskridande majoriteter inte uppvisar en 
märkbart större andel lokala partier än vad riket i stort gör.  

 
Det räcker dock inte att bara titta på om lokala partier är representerade i 
kommunfullmäktige utan det är av största vikt att titta på hur många av dem som 
står i vågmästarposition. Detta för att kunna se om de spelar roll när det gäller att 
skapa en majoritetskonstellation. Min hypotes säger att vågmästarpartier kan få 
blocken att samarbeta med varandra genom att ingen vill samarbeta med 
vågmästarpartiet. Genom att enkelt kunna kontrollera vilken politisk majoritet 
som råder i kommunerna kan jag i Kfakta03 se hur många kommuner som har ett 
lokalt parti som vågmästare. Resultatet blir att det går att hitta lokala partier i 
vågmästarställning i 19 av kommunerna. I dessa fall kan det möjligen vara så att 
lokala partier i vågmästarställning är en bidragande orsak till varför de 19 oheliga 
allianserna har bildats. Det är dock en aning förhastat att dra den slutsatsen 
eftersom jag inte kan få reda på om vågmästarpartiet verkligen har spelat en roll i 
en kvantitativ undersökning. Jag kommer således att ta upp denna tråd i den 
kvalitativa undersökningen. 

2.5 Sammanfattning av den kvantitativa 
undersökningen 

Syftet med den kvantitativa undersökningen var att försöka ge en bild av var de 
oheliga allianserna uppstår. Det har inte varit helt lätt att ge ett entydigt svar på 
denna fråga. Den största likheten bland de 55 kommuner som styrs av en ohelig 
allians är att det saknas större likheter. De blocköverskridande kommunerna är på 
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många sätt ett fint tvärsnitt av de svenska kommunerna och sticker inte ut på så 
värst många håll. Vad jag dock vill framhålla som gör att de spretar en aning är 
just det faktum att de nästan uteslutande uppstår i kommuner med under 32 000 
invånare. Vad man även kan säga förenar dem utifrån den kvantitativa 
undersökningen är att de är mer vanligt förekommande i borgerliga kommuner än 
i socialistiska, vilket delvis kan förklaras av Centerpartiets frekventa samarbeten 
med Socialdemokraterna. Jag har även konstaterat att lokala partier verkar spela 
en roll för bildandet av oheliga allianser men en mindre roll än vad jag först 
trodde.  

 
Efter att nu har fått en generell bild av vad det är för kommuner som styrs 
blocköverskridande skall jag gå vidare med att försöka besvara frågorna hur och 
varför oheliga allianser bildas.   
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3 Den kvalitativa undersökningen 

Vad den kvantitativa undersökningen syftade till var att försöka teckna en tydlig 
bild av var de oheliga allianserna uppstår. Detta var inte en helt enkel uppgift. De 
55 kommunerna är en grupp som uppvisar stor spridning i de flesta variabler.  

Vad jag nu ska gå vidare med är att titta extra på ett par kommuner som går att 
finna i gruppen oheliga allianser. Detta för att kunna besvara de frågor som inte 
kunde besvaras i den kvantitativa undersökningen. Om vi går tillbaka ett par steg 
och tittar på den analysmall jag skapade i kapitel 1 så ska den i denna del av 
uppsatsen appliceras på de kommuner jag har valt ut för mina fallstudier. 

3.1 Urval 

Bland de 55 kommuner som har oheliga allianser har jag valt ut åtta stycken som 
jag ska granska närmare i detalj. Dessa kommuner är framförallt utvalda på grund 
av att de alla har olika typer av oheliga allianser. Ingen är den andra lik. 
Gemensamt för samtliga är att Socialdemokraterna ingår i den oheliga alliansen i 
samtliga fall. Att Vänsterpartiet styr tillsammans med ett eller flera av de 
borgerliga partierna är ytterst ovanligt och förekommer endast i tre kommuner 
(Fagersta, Jokkmokk och Vingåker) (Johansson 2003). Vad som mer för de åtta 
kommunerna samman är att de alla har en borgerlig majoritet. Inte heller detta är 
någon ovanlighet när det gäller oheliga allianser, vilket jag konstaterade i den 
kvantitativa undersökningen.  
 
Anledningen till att jag har valt ut hela åtta stycken fallstudier är att jag vill kunna 
göra en så generell analys som möjligt. Antalet analysobjekt gör att mina 
slutsatser utifrån dem blir mer generella. Detta har gjort att jag inte har haft 
möjlighet att kunna gå överdrivet djupt in på var och en av dessa fallstudier. Detta 
kan ses som en brist i min metod men jag är övertygad om att det är rätt väg att gå 
om du vill få fram så generella resultat som möjligt. Gemensamt för samtliga 
dessa fallstudier är att de har en socialdemokrat som ordförande. Detta är som jag 
konstaterat ovan snarare regel än undantag när det handlar om oheliga allianser. 
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3.2 Fallstudierna 

Jag kommer nu att presentera de åtta kommuner som jag kommer att analysera i 
nästa kapitel. Presentationen syftar till att ge läsaren en snabb koll på vilka 
kommuner jag har valt, att ge en kort historisk förklaring till hur den oheliga 
alliansen bildats samt att visa vilka majoritetsförhållanden som råder genom 
illustrativa tabeller. I tabellerna är de partiförkortningar som är skrivna med fet 
stil de partier som ingår i den oheliga alliansen. Bakgrundshistorierna är grundade 
utifrån intervjuerna. 

 
Intervjuerna har enbart förts med företrädaren för kommunens största parti, vilket 
i samtliga fall har varit en socialdemokrat, och kan ses som en brist eftersom man 
inte får båda sidorna av myntet. Utifrån min undersökning kan jag ändå inte säga 
att det kommer att leda till katastrofala följder för mina resultat. Mitt mål är att 
hitta generella orsaker till oheliga allianser, inte att försöka förklara i detalj vad 
som har skapat alliansen i ett par enskilda fall. Det är överflödigt att exempelvis 
bena ut exakt vem som tog initiativet till alliansen när det är själva orsaken till att 
någon tog initiativet man vill studera. Därför menar jag att de mekanismer som 
gör att denna typ av allianser uppstår kommer jag trots enstaka intervjuer få en 
inblick i. Det relativt stora urvalet gör även att jag kan generalisera mina resultat i 
högre utsträckning än om jag hade varit begränsad till tre eller fyra fall.   

3.2.1 Färgelanda 

Den lilla kommunen Färgelanda rymmer strax under 7000 invånare och finns 
belägen i Dalsland strax norr om Uddevalla. Denna lilla kommun har länge varit 
ett starkt centerfäste tack vare de många jordbruken i kommunen. Detta kom att 
ändra sig efter valet 1994 då Centern välkomnade Socialdemokraterna in i ett 
regeringssamarbete.  

 
Under nästa mandatperiod anslöt sig Kristdemokraterna och Folkpartiet till denna 
allians samtidigt som Centerpartiet avslutade sitt samarbete med 
Socialdemokraterna och satte sig i opposition. Samarbetet mellan s, fp och kd 
håller än i dag och utgör den oheliga alliansen som styr Färgelanda.  

 
    

Tabell 3.1 Mandatfördelningen i Färgelanda efter valet 2002. (www.val.se) 

 

v s mp c fp kd  m Maj/Tot 

2 13 0 8 4 2 6 19/35 
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3.2.2 Gislaved 

Gislaved är en av de största kommunerna i min undersökning med strax under 
30000 invånare. Kommunen styrs, liksom ett antal kommuner i Småland, av 
Socialdemokraterna och Centerpartiet i allians. I fallet Gislaved har även 
Miljöpartiet inkluderats i detta samarbete.  

 
Samarbetet har pågått sedan 1998 då Socialdemokraterna tappade en del av sina 
röster och behövde en till samarbetspartner för att kunna skapa majoritet.  

 

Tabell 3.2 Mandatfördelningen i Gislaved efter valet 2002. (www.val.se) 

3.2.3 Lekeberg 

Lekeberg är en av våra nyaste kommuner som bildades genom en utbrytning ur 
Örebro kommun 1995. Det är en liten ort med knappt 7000 invånare som hade en 
borgerlig majoritet fram till valet 1998 då fyrklövern sprack och Centern sträckte 
ut en hand till Socialdemokraterna istället för att samarbeta med de övriga 
borgerliga partierna. Samarbetet mellan Centern och Socialdemokraterna sprack 
snabbt på grund av meningsskiljaktigheter partierna emellan. Detta innebar att 
mitt i mandatperioden, på våren 2000, upplöstes alla nämnder och skulle tillsättas 
på nytt. Socialdemokraterna vädjade då till övriga partier om ett brett samarbete 
och det kom till stånd redan till sommaren. Således bildades den allians som 
fortfarande styr Lekeberg. Denna allians är i stort sett en samlingsregering. Enda 
undantaget är just Centerpartiet som sitter ensamt i opposition.   
 

 
v s mp c fp kd m  Maj/Tot 

2 13 1 10 2 3 4 25/35 

Tabell 3.3 Mandatfördelningen i Lekeberg efter valet 2002. (www.val.se) 

3.2.4 Munkedal 

Väster om Färgelanda hittar man den något större kommunen Munkedal (cirka 
10500 invånare). I Munkedal regerar Socialdemokraterna tillsammans med 
Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Vänsterpartiet är en av tradition trogen 
samarbetspartner men Kristdemokraterna är av ett lite mer udda slag. För att detta 
skall kunna förklaras får man gå tillbaka lite i historien. Under mandatperioden 
1994-1998 var socialdemokraterna i koalition med Centerpartiet. Efter valet 2002 
hände dock något oväntat. Vänsterpartiet och Kristdemokraterna närmade sig 
Socialdemokraterna och föreslog ett samarbete under den kommande 

Kpml(r) v s mp c fp kd  m Maj/Tot 

3 1 19 1 7 4 5 9 27/49 
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mandatperioden. Socialdemokraternas alternativ var vid den tidpunkten att inleda 
ett samarbete med Centern men efter långdragna förhandlingar antog 
Socialdemokraterna istället Vänsterns och Kristdemokraternas bud. 

 

 
Tabell 3.4 Mandatfördelningen i Munkedal efter valet 2002. (www.val.se)  

3.2.5 Orust 

Även Orust ligger i Bohuslän. Sveriges tredje största ö har en befolkning på lite 
mer än 15000 invånare. För att kunna förstå den oheliga allians som i dagsläget 
styr Orust måste man gå ända tillbaka till valet 1994 och redogöra för händelserna 
då. Vid detta val fick det lokala missnöjespartiet Folkviljan på Orust hela 10 
mandat. För att undvika att Folkviljan skulle spela en roll för 
majoritetsförhållandena i kommunen tog Socialdemokraterna initiativet till en 
trojka bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet. 
Nästkommande val innebar en framgång för vänsterblocket. Denna framgång 
möjliggjorde en mer traditionell vänsterkoalition bestående av 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och ett försvagat Folkviljan (nu 
endast 5 mandat). Samarbetet höll dock inte länge utan i mitten av 
mandatperioden uppstod konflikter mellan samarbetspartierna i alliansen. 
Konflikterna kretsade runt den budget som skulle klubbas. Denna konflikt gjorde 
att en samlingsregering i praktiken bildades, där socialdemokraterna kunde få 
igenom budgeten utan sympatier från varken miljöpartiet och vänstern. Det enade 
samarbetet fortgick fram till valet 2002. De borgerliga gör i detta val ett bra 
resultat och får majoritet, men kan inte enas och därför vände sig Moderaterna till 
Socialdemokraterna och Folkviljan och den allians som nu styr på Orust bildas. 

 
 

 

Tabell 3.5 Mandatfördelningen på Orust efter valet 2002. (www.val.se) 

3.2.6 Skara 

I Skara, mitt i Västergötland styr Socialdemokraterna och Centern i allians. De två 
tidigare mandatperioderna innan den nuvarande regerade Socialdemokraterna med 
hjälp av Miljöpartiet och Vänstern. Detta förhållande kom att ändras efter valet 
2002, då de borgerliga vann majoriteten av rösterna. Det borgerliga blocket 

v s mp c fp kd m  ksff Maj/Tot 

2 12 1 8 2 4 4 2 18/35 

v s mp C fp kd m  folkviljan Maj/Tot 

3 13 2 6 6 3 6 2 21/41 
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splittrades dock och Centerpartiet valde att samarbeta med Socialdemokraterna 
istället för med de övriga borgerliga partierna. 
 
 

 
v s mp c fp kd m  Maj/Tot 

3 17 2 6 5 3 9 23/45 

Tabell 3.6 Mandatfördelningen i Skara efter valet 2002 (www.val.se) 

3.2.7 Värmdö 

Den största kommunen i min undersökning är Värmdö, utanför Stockholm, med 
nästan 35000 invånare. Det höga invånarantalet gör att denna särskiljer sig en 
aning från de övriga. Det är som jag tidigare har påvisat ovanligt med oheliga 
allianser i kommuner med över 32000 invånare.  

 
Värmdö kommun styrs av en koalition bestående av Socialdemokraterna, Centern, 
Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Denna allians bildades våren 2000, mitt i den 
förra mandatperioden. Då hade en mittengrupp i den borgerliga gruppen bildats. 
Denna grupp bestod av just Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet samt 
även Folkpartiet. Partierna i denna mittengrupp hade tröttnat på alla de skandaler, 
orsakade av moderater, som skakade Värmdö kommun i slutet av 1990-talet. 
Partierna i mittengruppen ville bryta med Moderaterna och begärde att alla 
nämnder skulle upplösas. Fram tills nu hade Moderaterna suttit säkert vid makten 
i 17 år. Votering om att upplösa alla nämnder och börja om på nytt gick igenom 
och i maj 2001 tillsattes en ny kommunstyrelse. Kristdemokraterna, Centern och 
Miljöpartiet hade nu överlagt tillsammans och närmade sig Socialdemokraterna 
med ett gemensamt erbjudande. Socialdemokraterna tackade ja och ett samarbete 
inleddes. 

 
 
 

v s mp c fp kd  m Maj/Tot 

3 19 2 2 8 4 13 27/51 

Tabell 3.7 Mandatfördelningen på Värmdö efter valet 2002. (www.val.se) 

3.2.8 Älmhult  

 
I Älmhult, i sydvästra Småland, samarbetar Socialdemokraterna tillsammans med 
Folkpartiet. Denna blocköverskridande koalition ger 25 stycken av 49 mandat och 
har därmed en knapp majoritet. Älmhult är ett tidigare starkt borgerligt fäste men 
slitningar mellan de två stora borgerliga partierna; Moderaterna och Centern 
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öppnade upp för den oheliga alliansen. Efter att Centern tappade mandat och 
moderaterna ökade blev helt plötsligt moderaterna största borgerliga parti och 
krävde i kraft av det ordförandeposten i kommunstyrelsen. Detta vägrade 
centerpartiet gå med på och ett bråk som blev svårlöst inleddes. Dödläget bröts 
när Folkpartiet ingick en ohelig allians med Socialdemokraterna.  

 
 
 

v s mp c fp Kd m  Maj/Tot 

2 21 1 8 4 4 9 25/49 

Tabell 3.8 Mandatfördelningen i Älmhult efter valet 2002 (www.val.se) 
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4 Analys 

4.1 Traditionell teori 

Utifrån de tabeller som jag presenterade i föregående kapitel kan man se vad de 
traditionella koalitionsteorierna går för när det gället att förklara oheliga alliansers 
uppkomst. Jag kommer nu att både testa minimal winning coalition teorin och 
minimum connected coalition teorin på mina åtta fallstudier.  
 

4.1.1 Minimal Winning Coalitions 

På frågan om denna teori från mitten av 1900-talet fortfarande har något 
förklaringsvärde kommer jag att använda mig av de tabeller som presenterades i 
förra kapitlet. Där har jag i kolumnen längst till höger angivit 
majoritetsförhållandet i kommunen, alltså hur många platser i kommunfullfäktige 
den styrande alliansen innehar.  

 
Teorin om Minimal winning coalitions säger att koalitioner som har minsta 
möjliga majoritet utan att ha med några överflödiga medlemmar kommer att bilda 
regering. (Riker 1962 s. 32-33) Denna teori är som jag tidigare påpekat helt 
policyblind och baserar sig på antagandet att partierna enbart är ute efter att 
maximera sitt inflytande.  

 
När man granskar dessa åtta kommuner finner jag att fyra stycken allianser inte 
går att förklara utifrån denna teori. Färgelanda, Gislaved, Lekeberg och Värmdö 
har styren som utifrån Rikers synsätt inte räknas som minimum winning 
coalitions. Allianserna i de övriga kommunerna har knapp majoritet och kan inte 
vara utan några av sina samarbetspartier. Detta resultat gör att jag tycker mig 
kunna forma hypotesen att i en avpolitiserad kommunpolitik har minimal winning 
coalition-teorin ett ringa förklaringsvärde. Denna teori är dock utformad för att 
appliceras på stora kvantitativa studier och dessa åtta fallen är därför för få för att 
den ska ge tillförlitliga resultat. 

 
För att pröva denna hypotes ytterligare kommer jag att ta och applicera den på 
samtliga oheliga allianser. Genom att studera kommunernas mandatfördelning på 
valmyndighetens hemsida (www.val.se 2005-05-12) och genom tillgång till 
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Dagens Samhälles kartläggning av de styrande koalitionerna efter valet 2002 
(www.dagenssamhalle.se 2005-05-03) kan jag kontrollera om den styrande 
alliansen är en minimal winning coalition eller inte. Efter att ha gjort detta finner 
man att teorins förklaringsvärde inte är i närheten av vad fallstudierna visade. 
Fallstudierna gav ett förklaringsvärde på 50 procent. I den större undersökningen 
som omfattar alla 55 kommuner är det endast 8 stycken oheliga allianser som kan 
förklaras utifrån teorin om MWC-teorin. Det innebär att teorin endast har 15 
procents förklaringsvärde. Detta faktum gör att jag kan avfärda MWC-teorin som 
en bidragande orsak till oheliga allianser.      

4.1.2 Minimal Connected Winning Coalitions  

Det är utifrån det material som jag besitter svårt att operationalisera minimal 
connected winning teorin. För att detta skall kunna göras krävs att du får en 
uppfattning om hur partierna står på en politisk skala. Denna skala är vanligtvis en 
höger-vänster skala där det mest konservativa partiet hamnar längst till höger och 
det mest socialistiska partiet placerar sig ytterst på vänsterkanten. För att få reda 
på hur partierna är placerade på denna skala kan man enligt Bäck gå till väga på 
tre sätt: 1. använda sig av expertutlåtande 2. studera politikers beslutsbeteende. 3. 
studera partiprogram och 4. använda sig av enkätdata. (Bäck 2003 s. 59) Bäck 
valde att i sin studie använda sig av enkätdata. Denna data, om hur höger-
vänsterskalan ser ut i Västra Götalands läns samtliga kommuner, besannade det 
expertutlåtandet redan konstaterat.4 Holmberg konstaterade 2000 i en 
väljarundersökning efter valet 1998 att höger-vänsterskalan följer samma följd av 
partier som jag har i mina tabeller över mandatfördelningen i de åtta kommunerna 
(Holmberg 2000  s. 122-124) Vad jag inte har tagit hänsyn till är de lokala 
partierna. Dessa har jag inte rangordnat på den politiska skalan.  

  
Efter att nu ha konstaterat att partierna följer den ordning som jag har valt i 
tabellerna kan man lätt se om partierna är sammanbundna. I mina fallstudier är det 
enbart Gislaved som är en minimal connected winning coalition. Där fortsätter 
samarbetet över blockgränsen och Centerpartiet och Miljöpartiet inkluderas 
tillsammans med Socialdemokraterna i den allians som råder där. Det är föga 
förvånande att detta är det enda fall av MCW- koalition. Jag trodde mig inte finna 
särskilt många exempel på denna typ av koalition bland de 55 kommunerna med 
oheliga allianser. Vad denna policybaserade teori istället kan ge inspiration till är 
att försöka ta reda på om de partier som samarbetar oheligt har gemensamma 
policymål.  

                                                                                                                                                         
 
4 Bäcks material kommer från 1524 kommunpolitiker som fick placera sig själv på en skala från ett till tio, där ett 
innebar att man placerade sig längst till vänster. Genom att räkna ut medelvärdet på dessa siffror finner man att 
hennes rangordning är samma som Holmbergs och i detta fall samma som i mina tabeller.  
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4.1.3 Policyprogram 

Även om det är ovanligt att oheliga allianser är sammanlänkade i en höger-vänster 
skala kan man ändå få reda på om samarbetspartierna har ett gemensamt 
policymål. Under mina intervjuer med kommunstyrelsens ordförande i de åtta 
kommunerna stod det klart att även om partierna såg ut att ligga långt ifrån 
varandra på en politisk skala har de ofta fastställt styrdokument som reglerar 
samarbetet dem emellan.  

 
Av de kommuner jag har tittat närmare på har fyra kommuner ett fastställt 
handlingsprogram för mandatperioden som samarbetet gäller.  

4.2 Partinivå 

4.2.1 Gemensamma policymål 

Den styrande alliansen i hälften av de granskade kommunerna har således ett 
uttalat policyprogram där de har kommit överens om vilka mål som är önskvärda 
att uppnå. I Värmdö har detta policyprogram utökats ytterligare ett steg genom att 
den blocköverskridande koalitionen har bildat en samordningsgrupp som 
sammanträder varje vecka. Denna samordningsgrupp ser till att det inte uppstår 
några oegentligheter mellan partierna och att man kan komma överens om frågor 
innan de når kommunfullmäktige. (Bryntesson s 05-04-22) Att flera av 
kommunerna använder sig av policyprogram för att reglera samarbetet behöver 
inte betyda att det är gemensamma policymål som har gett upphov till de olika 
allianserna. I nästan alla fall är dessa policyprogram överenskommelser som 
slutits efter valet och kan liknas vid ett kontrakt om samarbete under 
mandatperioden.  

 
I många av mina fall går det att hitta gemensamma policymål hos otippade partier 
på grund av den pragmatik som präglar kommunpolitiken. I Lekeberg hävdar dess 
kommunalråd att ”Moderaterna driver inte en moderat politik”. (Pettersson s 05-
04-18) Uttalandet ”I vissa frågor låg Vänsterpartiet närmare Moderaterna än oss” 
kommer överraskande nog från en Socialdemokrat (Långström s 05-04-29) och 
pekar än en gång på hur kaosartad kommunalpolitiken kan te sig. 

 
I de kommuner som har en allians mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet 
verkar samarbetena falla sig mer naturligt. Policylikheterna verkar finnas 
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inprogrammerade: ”Centerpartiet står för en politik som överrensstämmer med 
vår” (Sahlin s Gislaved 05-04-12). ”Både Socialdemokraterna och Centerpartiet 
bottnar i folkrörelser” (Hassel s Skara 05-04-20) Dessa samarbeten är som jag 
tidigare har påpekat den vanligaste förekommande oheliga alliansen.  

4.2.2 Lokalt parti i vågmästarroll 

Bara i två fall av mina fallstudier förekommer lokala partier i 
kommunfullmäktige. Min hypotes säger att vågmästarpartier kan få blocken att 
samarbeta med varandra genom att ingen vill samarbeta med vågmästarpartiet. 
Tre kommuner har lokala partier representerade i kommunfullmäktige; Orust, 
Gislaved och Munkedal. I dessa tre fall har de lokala partierna spelat olika stora 
roller.  
 
På Orust fick det lokala partiet, Folkviljan på Orust, en framträdande roll efter 
valet 1994 då det nya partiet tog hela 10 mandat. Det var detta faktum som Orust 
kommunstyrelse ordförande listar som den främsta orsaken till den oheliga allians 
som då bildades. Man ville inte ge Folkviljan något inflytande över 
majoritetsförhållandena. (Hansson s 05-04-20) Idag är Folkviljan med i den 
styrande koalitionen men kan fortfarande ta åt sig äran av att ha fått  
Socialdemokraterna att började tänka i blocköverskridande banor.  

 
I Gislaved öppnades möjligheten till samarbete över den socialistiska 
blockgränsen upp av Kpml(r)´s5 valframgång 1994 då partiet fick 4 mandat. 
Socialdemokraterna tog då sitt första steg högerut på den politiska skalan. 
Miljöpartiet blev den nya samarbetspartnern istället för Vänsterpartiet som 
historiskt sett är väldigt svagt i Gislaved (ett mandat). (Sahlin s 05-04-12) Steget 
ifrån extremvänstern och rörelsen mot den politiska mitten påtvingades således av 
Kpml(r) framgångarna vid valet 1994. 

 
Munkedal har ett lokalt parti vid namn Kommunal Samverkan med Folket i Fokus 
(KSFF). Partiet bildades genom en utbrytning ur centern och har varit 
representerat i kommunfullmäktige sedan 1980-talet. (Johansson 2003) Till 
skillnad från de lokala partierna i Gislaved och på Orust har inte KSFF spelat 
någon roll för skapandet av den oheliga allians som nu råder i Munkedal. 

4.2.3 Erfarenheter av tidigare samarbete 

Min hypotes om att erfarenheter av tidigare samarbete mellan de partier som nu 
utgör den oheliga alliansen har ingen vidare tyngd. I mina fallstudier finns det få 
exempel på kommuner där partierna som nu sitter i koalition har samarbetat 

                                                                                                                                                         
 
5 Kommunistiska partiet marxist-leninisterna (revolutionärerna) 
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tidigare. De enda fallen är Gislaved och Färgelanda, där de tidigare samarbetena 
bara går tillbaka en mandatperiod innan den nuvarande. 

 
I fallet Gislaved har Socialdemokraterna samverkat med centerpartiet även under 
den förra mandatperioden. Detta samarbete faller sig naturligt eftersom ”[…] i 
Gislaved har vi ingen fyrklöver” förklarar kommunalrådet Agne Sahlin (s). De 
borgerliga partierna har där inte kunnat enas och istället inledde Centern ett 
samarbete med Socialdemokraterna.  
 
Färgelanda styrdes av en allians bestående av Socialdemokraterna, Folkpartiet och 
Kristdemokraterna redan under den förra mandatperioden. Mellan 1998 och 2002 
fanns även centerpartiet med men beslöt att hoppa av efter valet 2002. (Långström 
s 05-04-29) 

 
Dessa båda exempel är inte renodlade exempel på kommuner som bekräftar min 
hypotes. Det är inte samarbeten som har bestått under någon längre period och de 
har heller inte samarbetat i opposition vilket gör att jag kan avfärda Bäcks hypotes 
som förklaring i mina fallstudier. Vad de däremot bekräftar är den kraftiga ökning 
av oheliga allianser som jag tidigare påvisat. Sex av åtta kommuner är nybildade, 
blocköverskridande koalitioner.   

4.2.4 Office-seeking 

I avsnittet där jag testar minimal winning coalition teorin finner jag att hela sex av 
mina åtta fallstudier kan förklaras utifrån denna teori. Detta resultat gör att man 
antagligen kan förklara vissa av allianserna i mina fallstudier med att vissa partier 
är rena office-seekers. När det inte går att hitta en fungerande majoritet inom sitt 
eget block så försöker man bevara sitt inflytande genom att samarbeta med 
representanter ur det andra blocket och på så sätt kunna besätta viktiga poster i 
kommunen.  

 
I fallstudierna finns det exempel på partier som genom att inneha exakt de mandat 
som krävs för att skapa majoritet kunnat spela en större roll än vad de egentligen 
har mandat till. I Älmhult gör Folkpartiets samarbete med Socialdemokraterna att 
de trots att de bara har fyra mandat kunnat knipa 1:a vice ordförandeposten och 
vinna representation i samtliga nämnder i kommunen. (Haider s 05-04-25)   
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4.3 Individnivå 

4.3.1 Personkemi 

De följande två citaten illustrerar väldigt väl hur viktig personkemi är för att ett 
samarbete mellan olika partier skall komma till stånd.  
 

”Politik på kommunalnivå är lite speciell. Den är präglad av pragmatism och har mycket att 

göra med personliga relationer” (Hansson s 05-04-20).  

”Kommunalpolitik är personcentrerad och ett nära samarbete med daglig kontakt kräver att 

man jobbar med människor man tycker om och fungerar bra med” (Hassel s 05-04-20)  

 
I stort sett alla intervjuade nämner att för att få till stånd en koalition måste det 
”klicka” med företrädarna för partierna i koalitionen. Goda personliga band verkar 
även vara en väldigt viktig komponent för att få samarbetena att fungera. Likadant 
verkar det omvänt. I ett fall finns det ett exempel på en personlig relation som 
brutit samman och indirekt gjort att man har letat upp en ny samarbetspartner. I 
Lekeberg upphörde Socialdemokraternas samarbete med Centerpartiet efter att en 
bitter fejd mellan Centerpartiets gruppledare och Socialdemokraternas 
gruppledare uppstått. Detta ledde till att en överdimensionerad koalition bildades 
där alla partier utom Centerpartiet är representerade.  

 
Personkemi spelade även en stor roll vid bildandet av den oheliga alliansen på 
Orust. Kommunalrådet Roger Hansson gör ingen hemlighet av att han arbetar 
tillsammans med Moderaterna på grund av att han kommer väl överens med deras 
gruppledare. (Hansson s 05-04-20)  

 
Barbro Hassel i Skara resonerar ungefär likadant. Det viktiga menar hon är att 
personkemin ska stämma. Bara man kan fungera ihop så gör det inte så mycket att 
man har olika åsikter. ”Har man olika åsikter går det alltid att lösa”. (Hassel s 05-
04-20)  

4.3.2 Skandaler 

Orsaksförklaringar som kan härledas till skandaler som drabbat kommuner är inte 
så långsökta som man först kan tro. I ett flertal kommuner har de senaste åren 
nystats upp skandaler orsakade av folkvalda politiker. Exempel på en nyligen 
uppdagad affär är riksdagsmannen Ola Rasks fusk med ersättningar för bilresor. 
(DN 05-02-09)  

 
I mina fallstudier har jag bara funnit ett exempel på denna orsaksförklaring. 
Värmdö skakades i under 2002 av en skandal som resulterade i ett åtal mot det 
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förra kommunalrådet. Den förre kommunstyrelseordföranden frångick lagen om 
offentlig upphandling när hon gav kontraktet på en upphandling till sitt eget 
företag. (Svd 02-06-01) Denna skandal blev droppen för de övriga borgerliga 
partierna som väckte ett misstroendevotum mot den sittande kommunstyrelsen. 
Detta resulterade i att nämnderna upplöstes och att en ohelig allians mellan 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna bildades.  

4.3.3 Personliga erfarenheter 

Många gånger är de kommunalråd jag har intervjuat inte sena med att betona sin 
egen roll i den process som leder fram till bildandet av en ohelig allians. Vad 
många av dem jag har intervjuat poängterar är att det krävs ett öppet 
förhållningssätt och att man inte får låta sig hindras av ideologiska spärrar.  
På Värmdö sitter numera Lennart Bryntesson (s) som kommunalråd. Han har en 
bakgrund som tjänsteman på regeringskansliet, där han jobbat för båda blocken. 
Han menar att denna erfarenhet han kan ha spelat in när vissa av de borgerliga 
partierna valde att närma sig Socialdemokraterna. Han tror själv att han besitter en 
prestigelöshet, som är ytterst viktig när det gäller att få ett samarbete av detta slag 
att fungera. (Bryntesson s 05-04-22)  

 
Just att man måste vara prestigelös för att få till stånd en ohelig allians slag är ett 
vanligt förekommande svar från de jag har intervjuat. ”Det krävs av en själv som 
ledare för en sådan här koalition att man är stabil i sin egen övertygelse och att 
man innehar en prestigelöshet”. (Hassel s 05-04-20) Att vara en person som kan 
kompromissa och därmed har lätt för att samarbeta är nödvändigt om man får tro 
de intervjuade. ”Man måste ha en bra förmåga att samarbeta. Det är lite av en 
balansgång”. (Andersson s 05-04-20)  

 
Att personliga egenskaper spelar roll vid uppkomsten av oheliga allianser råder 
det således inget tvivel om. Att kunna tänka sig att samarbeta med forna fiender 
kräver ett öppet sinne och en förmåga att kunna kompromissa.      
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5 Slutsatser 

Mitt mål med denna uppsats var att besvara frågorna: Var oheliga allianser bildas? 
Hur oheliga allianser bildas? och Varför oheliga allianser bildas? I detta 
avslutande kapitel ska jag sammanfatta mina svar på dessa frågor. Självklart går 
det inte att ge några enkla och kortfattade svar på de tre frågorna. Oheliga 
allianser har visat sig vara ett mer komplext fenomen än vad jag vid första 
anblicken trodde. Trots dessa svårigheter är det nu dags att lyfta blicken och 
försöka forma ett antal hypoteser om vad det är för mekanismer som orsakar 
oheliga allianser. Hypoteserna kan förhoppningsvis användas som en 
utgångspunkt för framtida studier på detta relativt outforskade område. 

5.1 Var bildas oheliga allianser? 

Denna fråga försökte jag besvara i och med den kvantitativa undersökningen. Som 
jag tidigare har redovisat så är det problematiskt att ge ett entydigt svar på var de 
oheliga allianserna bildas. De kommuner som styrs av oheliga allianser har i stort 
sett bara två gemensamma signum.  

 
Vad jag har kunnat fastställa är att de är vanligast förekommande i kommuner 
som har en befolkning på under 32 000 invånare. Förklaringen till detta är som 
sagt troligtvis att de politiska frågorna är mindre laddade i mindre kommuner. 
Utifrån detta resultat skapar jag hypotesen: 

 
Hypotes 1: Oheliga allianser är mer sannolika att bildas i små kommuner 

(under 32 000 invånare) än i stora kommuner. 

 
Det andra tydliga svaret jag kan ge på denna fråga är att vissa län verkar en större 
grogrund till oheliga allianser än andra. Västra Götalands, Kronobergs och 
Jönköpings län är län där oheliga allianser är vanligare förekommande än i andra 
län. Att dessa dessutom angränsar till varandra får mig att forma hypotesen:  

 
Hypotes 2: Oheliga allianser är mer sannolika att bildas i kommuner som 

ligger i Västra Götalands- Kronobergs- eller Jönköpings län. 
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5.2 Hur bildas oheliga allianser? 

I kapitel 3 presenterar jag kommunerna som utgör mina fallstudier. Där ger jag en 
kort översikt över händelseförloppet som lett fram till att den oheliga alliansen 
bildats. Dessa presentationer har gett mig en större förståelse för hur det politiska 
arbetet fungerar på lokal nivå. Ännu en gång står det klart att det finns en tydlig 
skillnad mellan svenska partiers nationella retorik och den lokala politikens 
praktik. Man får en bild av en kommunal politik där maktlystnad och pragmatik 
många gånger är viktigare ingredienser än ideologi i koalitionsskapandet. Vissa av 
de oheliga allianserna tycks ha kommit till när enskilda partier velat öka sitt 
inflytande medan andra har tillkommit genom att partierna har gemensamma 
policymål. Vad de har gemensamt är att de har tillkommit genom förhandlingar 
partierna emellan. Efter att mandatfördelningen till kommunfullmäktige är 
färdigställd börjar en förhandlingsprocess mellan partierna för att försöka skapa 
en majoritet som kan tillsätta kommunstyrelsens ordförande och nämndernas 
ordförande. I dessa fall har oftast det parti som har flest mandat ett 
förhandlingsöverläge. Det partiet behöver inte lika många samarbetspartier för att 
få till stånd en majoritet i kommunfullmäktige och kan därmed välja det parti som 
har exakt de mandat som krävs för en majoritet. Detta verkar ha präglat mina 
fallstudier eftersom hälften av dom är minimal winning coalitions.    

  

5.3 Varför bildas oheliga allianser?  

Anledningarna till att oheliga allianser bildas är inte helt lätta att sortera och 
rangordna. Jag har gett exempel på ett flertal orsaksförklaringar till uppkomsten 
av oheliga allianser i detta arbete och att ge en enda förklaring en överordnad 
ställning går inte att göras. Jag kommer därför att använda mig av min analysmall 
när det nu är dags att summera de olika orsaksförklaringarna till varför oheliga 
allianser bildas.  

5.3.1 Koalitionsteori – Lågt förklaringsvärde 

Den klassiska koalitionsteorin har inte gett mig några bra förklaringar till varför 
oheliga allianser bildas. Minimal winning coalition-teorin har stora svårigheter 
med att förklara de många överdimensionerade allianser som finns bland de 55 
kommuner som styrs blocköverskridande. Vad jag förväntade mig finna var att 
när ideologiska spärrar inte längre begränsar vem man kan samarbeta med så 
borde minimal winning coalitions bildas. Det var dock som sagt inget som 
bekräftades genom applicering av MWC-teorin på de blocköverskridande 
majoriteterna.    
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Inte heller minimal connected winning coalition teorin kan förklara de oheliga 
allianserna. Detta resultat kom inte som någon chock för mig. Teorin utgår ifrån 
att partier går i koalition på grund av att de ligger nära varandra på en politisk 
skala. Detta är inget som gick att finna i de blocköverskridande allianserna. Trots 
detta är det intressant att många av partierna i min undersökning uppfattar sig 
ligga på de positioner i den politiska skalan som partiet nationellt ligger på trots 
att de samarbetar ”oheligt”.  

5.3.2 Partinivå – Policymål och lokala partier  

Orsaksförklaringar som går att sortera in på partinivå har stort förklaringsvärde i 
mina fallstudier. Hur partierna agerar avgör vilka som kommer att bilda majoritet. 
Att vissa partier kan ha gemensamma policymål är ingen nyhet, men att partier 
som ligger långt ifrån varandra på den politiska skalan har det kan te sig onaturligt 
för en person som inte är bekant med kommunalpolitik. Det kaos som råder på 
lokal nivå gör att partier ibland kan finna allierade i alla läger vilket leder till att 
oheliga allianser bildas. När ideologin inte spelar lika stor roll längre kan partier 
få stöd för den lokala politik de vill föra från oväntade håll. 

 
I de fall där Centerpartiet samarbetar med Socialdemokraterna är det tydligt att 
gemensamma policymål är den starkaste orsaken till samarbetet. Dessa båda 
partier har i många kommuner valt att samarbeta och detta har troligtvis att göra 
med de historiska band som finns dem emellan. Denna upptäckt får mig att 
formulera följande hypotes: 
 
Hypotes 3: Samarbeten mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna kan 
förklara ett flertal av de oheliga allianserna.  

 
Att lokala partier i vågmästarroll kan tvinga fram oheliga allianser är inget nytt 
påstående. Det har varit en vanligt förekommande förklaring till oheliga allianser. 
Utifrån mina fallstudier kan man dra slutsatsen att det har verkat som en 
bidragande orsak i två av fallen. Tittar man på samtliga kommuner med 
blocköverskridande majoriteter får man ungefär samma resultat; Lokala partier 
fnns i vågmästarställning i många av kommunerna, vilket i vissa fall troligtvis är 
en bidragande faktor till att de oheliga allianserna där har bildats. Min 
förförståelse sa mig att denna variabel skulle ha större förklaringsvärde än vad den 
utifrån mina fallstudier har visat sig ha. Beviset på detta är att lokala partier i 
vågmästarroll enbart har spelat en avgörande roll i två av kommunerna. Detta gör 
det dock inte mindre troligt att denna förklaringsorsak kan spela en stor roll i 
många av de övriga 55 kommunerna och ger hypotesen: 
 
Hypotes 4: Oheliga allianser är mer sannolika att bildas i kommuner som har ett 
lokalt parti i vågmästarroll.    
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5.3.3 Individnivå – Personkemi, skandaler och personlig erfarenhet  

De orsaksförklaringar jag har tagit upp på denna nivå verkar spela en stor roll för 
uppkomsten av oheliga allianser. Personkemi mellan gruppledarna för de olika 
partierna som ingår i alliansen har visat sig vara en viktig faktor till varför 
allianser av detta slag bildas. Likadant kan det även fungera stjälpande. När 
personkemin inte stämmer mellan framträdande personer i kommunen kan detta 
splittra redan etablerade samarbeten och skapa oheliga allianser. Det dagliga 
samarbetet i kommunen gör att politikerna vill samarbeta med personer de 
kommer väl överens med. Detta ger den självklara hypotesen: 

 
Hypotes 5: Personkemi är en viktig ingridiens i skapandet av en ohelig allians. 

 
Personliga skandaler är inte en förklaring som har någon större tyngd i min 
undersökning. Det går dock inte att bortse ifrån att den i enstaka fall kan spela en 
stor roll vid koalitionsbildande och i vissa fall ge upphov till en 
blocköverskridande majoritet. I fallet Värmdö som var med i min undersökning 
var den skandal som drabbade kommunen för ett antal år sedan den överlägset 
viktigaste förklaringen till att den oheliga alliansen skapades. Fallet Värmdö är 
med stor sannolikhet inte heller det enda exemplet på en kommun där en personlig 
skandal orsakat en blocköverskridande koalition.  

 
Politiken på kommunal nivå är oerhört personcentrerad och enstaka politiker kan 
spela en oerhörd roll i koalitionsskapandet. En stor anledning till att oheliga 
allianser bildas är att de aktörer som lägger grunden till dem innehar vissa 
personliga egenskaper. En politiker måste vara villig att tänka i nya banor för att 
en ohelig allians skall bildas. De politiker jag har pratat med anser 
kommunalpolitiken vara väldigt pragmatiskt och icke-ideologiskt laddad. Denna 
grundsyn måste finnas för att man ska börja samarbeta med partier från det andra 
blocket. För att kunna få till stånd själva samarbetet krävs framförallt 
prestigelöshet av de politiker som är inblandade. De förklaringar som går att finna 
på individnivå verkar vara avgörande för om en ohelig allians skall bildas. 
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Övriga källor 
 
Tidningar 
 
Dagens Nyheter 
Sydsvenskan 
Svenska Dagbladet 
 
Intervjuer 
 
Agne Sahlin (s) Gislaved 05-04-12 telefon 
Lennart Pettersson (s) Lekeberg 05-04-18 telefon 
Roger Hansson (s) Orust 05-04-20 telefon 
Barbro Hassel (s) Skara 05-04-20 telefon 
Gunvor Andersson (s) Munkedal 05-04-20 telefon 
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Lars Bryntesson (s) Värmdö 05-04-22 telefon 
Monica Haider (s) Älmhult 05-04-25 telefon 
Zaid Långström (s) Färgelanda 05-04-29 telefon 
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