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Abstract 

 

Denna uppsats studerar partiers valstrategier med fokus på Meguids teori om hur 

mainstreampartier hanterar nischpartier. Uppsatsen undersöker giltigheten i 

beskrivningen av adversarial som en dålig strategi. Uppsatsen är en fallstudie av 

Socialdemokraternas strategi gentemot Sverigedemokraterna i kyrkomötesvalet 

2013. Kyrkovalet är lämpligt att studera för att begränsa antalet bakomliggande 

faktorer i valet samtidigt som riksdagspartierna kan studeras. Kyrkomötesvalet har 

även så pass lågt valdeltagande att strategiskt beteende bör ha stora möjligheter att 

påverka valresultatet. En kvalitativ studie har gjorts av kampanjmaterialet och en 

kvantitativ studie har gjorts av valdeltagandet och valresultaten i kyrkovalen. Det 

konstateras att Socialdemokraternas strategi gentemot Sverigedemokraterna kan 

klassas som adversarial då Socialdemokraterna ställde sig i tydlig opposition till 

Sverigedemokraterna. Baserat på det bör strategin ha misslyckats. Då 

Sverigedemokraterna gick framåt i valet var strategin misslyckad i det avseendet, 

samtidigt gick även Socialdemokraterna framåt och strategin kan därför likväl ses 

som lyckad ur deras perspektiv. 

 

Nyckelord: kyrkoval, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, valkampanjer, 

valstrategier 

Antal ord: 9754 

  



2 
 

Titeln anspelar på Jona, profet i Gamla testamentet, som svaldes av en val och befann 

sig inuti denna i tre dagar. Vi var uppslukade av kyrkovalet i 65 dagar. Nu är det slut, 

hoppas ni uppskattar vårt arbete. 

/Anna och Martin 

  



3 
 

Innehållsförteckning 

 

Figurförteckning .......................................................................................................................... 4 

1 Inledning ..................................................................................................................................... 5 

1.1 Frågeställning ........................................................................................................................ 6 

2 Tidigare forskning och teori ..................................................................................................... 7 

2.1 Väljarbeteende ....................................................................................................................... 7 

2.2 Partiers valstrategier .............................................................................................................. 8 

2.3 Kyrkoval och valstatistik ..................................................................................................... 10 

2.3.1 Institutionella aspekter ..................................................................................................... 10 

2.3.2 Statistik över kyrkoval ..................................................................................................... 11 

3 Material och metod .................................................................................................................. 14 

3.1 Kvalitativ analys .................................................................................................................. 14 

3.2 Kvantitativ analys ................................................................................................................ 15 

3.3 Motivering av metod ........................................................................................................... 16 

3.4 Motivering av material ........................................................................................................ 16 

3.5 Vetenskaplig relevans ......................................................................................................... 18 

4 Resultat ..................................................................................................................................... 19 

4.1 Hur såg Socialdemokraternas strategi i valet till kyrkomötet 2013 ut? .............................. 19 

4.1.1 Valmanifest ................................................................................................................... 19 

4.1.2 Kampanjfilmer .............................................................................................................. 20 

4.1.3 Debattartikel ................................................................................................................. 21 

4.2 Vad talade för och emot att Socialdemokraternas strategi skulle lyckas? .......................... 22 

4.3 Kan man säga om strategin lyckades eller inte? ................................................................. 24 

4.3.1 Hur vi presenterar resultaten ......................................................................................... 24 

4.3.2 Hypotes 1: Valdeltagandet bör ha ökat i valet till kyrkomötet 2013 ............................ 25 

4.3.3 Hypotes 2: Socialdemokraternas andel av rösterna i kyrkovalet 2013 bör ha minskat 28 



4 
 

4.3.4 Hypotes 3: Sverigedemokraternas andel av rösterna i kyrkovalet 2013 bör ha ökat ... 29 

5 Slutsats ...................................................................................................................................... 36 

6 Referenser ................................................................................................................................. 37 

Bilaga 1: Statistik över valdeltagande och valresultat............................................................. 40 

 

Figurförteckning 

Figur 1. Modell för partiers motiv i val. ......................................................................................... 9 

Figur 2. Modell för deltagande i kyrkoval. ................................................................................... 12 

Figur 3. Valdeltagande i kyrkovalet i procent åren 1979–2013. ................................................... 26 

Figur 4. Korrelation mellan valdeltagande i kyrkovalet och valdeltagande i riksdagsvalet i 

procent åren 1979–2013 (1979–2014). ......................................................................................... 27 

Figur 5. Procentandel av rösterna för riksdagspartiernas nomineringsgrupper i kyrkovalet åren 

1991–2013..................................................................................................................................... 28 

Figur 7. Korrelation mellan Sverigedemokraternas och Socialdemokraternas procentandel av 

rösterna i kyrkovalet åren 2001–2013........................................................................................... 30 

Figur 8. Korrelation mellan Sverigedemokraternas och Socialdemokraternas procentandel av 

rösterna i riksdagsvalet åren 1991–2013 (1991–2014). ................................................................ 31 

Figur 9. Korrelation mellan valdeltagande och Sverigedemokraternas andel av rösterna i procent 

i kyrkovalet åren 2001–2013. ....................................................................................................... 32 

Figur 10. Korrelation mellan valdeltagande och Sverigedemokraternas andel av rösterna i 

procent i riksdagsvalet åren 2001–2013 (2002–2014). ................................................................. 33 

Figur 11. Korrelation mellan Sverigedemokraternas procentandel av rösterna i kyrkovalet och 

riksdagsvalet åren 2001–2013 (2002–2014). ................................................................................ 34 

Figur 12. Korrelation mellan Socialdemokraternas procentandel av rösterna i kyrkovalet och 

riksdagsvalet åren 1991–2013 (1991–2014). ................................................................................ 35 

  



5 
 

1 Inledning 

Året är 2017 och det råder ett så kallat supervalår i Europa då flera europeiska länder 

håller allmänna val. Vad blir följderna om ett parti agerar si eller om ett annat parti 

agerar så? Studier om väljarbeteende och partiers strategier i val är många och 

teorierna likaså. I Sverige var det 2014 ett så kallat supervalår med både allmänna val 

och val till europaparlamentet och intresset bedöms ha varit stort. Men innan 

supervalåret 2014 hölls det också ett annat val. I september 2013 var det kyrkoval i 

Sverige, ett val som ofta hamnar i skymundan och som ibland kallas för ”det glömda 

valet” (Weibull 2014: 239). Den 17 september i år är det dags för kyrkoval igen. 

Valet är till Svenska kyrkans beslutande organ på lokal, regional och nationell nivå – 

kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige respektive kyrkomötet – och mer än halva 

Sveriges befolkning, cirka 5,5 miljoner, är röstberättigade (Svenska kyrkan 2017 a). 

Alla riksdagspartier finns i någon form representerade i valet – vissa ställer upp som 

samma parti som i övriga val, andra har skapat mer eller mindre fristående partier 

(nomineringsgrupper) för just kyrkovalet (Svenska kyrkans utredningar 2006:2: 78–

79). Valet kan på så vis till stor del sägas likna de allmänna valen och borde därför 

också vara av intresse för forskare att studera. Emellertid är studier över kyrkovalet 

knapphändiga och så tycks även intresset för valet vara.  

I teorin borde det vara relativt enkelt för ett parti, som endast får en liten andel av 

rösterna till riksdagen, att få stort inflytande i kyrkovalet då det finns många med 

rösträtt men få som utnyttjar den. Detta har framförts som något av ett demokratiskt 

problematiskt då särintressen kan få stort inflytande och väljarna blir dåligt 

representativa för hela valmanskåren (Erlandsson 2005; Svenska kyrkans utredningar 

1994:4: 7; Svenska kyrkans utredningar 2006:2: 266, 273). Avsaknaden av en 

röstspärr i kyrkoval, motsvarande den på 4 % i riksdagsval, innebär dessutom att 

endast cirka 0,4 % av rösterna behövs för att få en plats i kyrkans nationella 

beslutsfattande organ (Straarup 2002: 295). Därmed har risken för bortkastade röster 

inte samma avskräckande effekt att rösta på småpartier i kyrkovalet.  

Det kan tyckas märkligt att de politiska partierna ställer upp i val till vad som 

nuförtiden ska vara en religiös organisation fristående från staten. Sannolikt har det 

att göra med Svenska kyrkans historia som statskyrka, men inom kyrkan finns det en 

kritik mot denna partipolitisering (Svenska kyrkans utredningar 2005:2: 106). Utifrån 

ett statsvetenskapligt perspektiv finns det dock en tydlig positiv konsekvens av det 

hela: kyrkovalen blir ytterligare ett tillfälle att studera de politiska partierna i Sverige. 

I kyrkovalet ges en möjlighet att studera partierna i en annan miljö än den 

traditionellt politiska, där många faktorer och variabler inte förekommer – 

exempelvis rör kyrkovalet inte ekonomiska frågor i samma utsträckning som de 
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allmänna valen, och för många av väljarna, som inte är kyrkligt aktiva i någon större 

utsträckning, är frågorna som tas upp betydligt mindre vardagsnära och på ett mer 

abstrakt plan. Väljarna kan därför tänkas rösta mer efter ideologisk övertygelse och 

mindre ”med plånboken”. Vidare sker kyrkovalet sedan år 1997 ett år innan de 

allmänna valen och kan därför ses som ett ”testval” inför de allmänna valen. Det har 

även framförts att det finns ytterst få sakpolitiska skiljelinjer bland 

nomineringsgrupperna i kyrkovalet (Strid 2007: 140), vilket, kombinerat med det 

otroligt låga valdeltagandet på cirka 12 % (se bilaga 1), innebär att ett fåtal frågor 

kan få stort genomslag. Så skedde exempelvis 2001, när Sverigedemokraterna ställde 

upp för första gången och fokus för många kom att hamna på att minska deras 

inflytande (Strid 2006: 161; Straarup 2002: 296). Då Ny demokrati aldrig var 

representerade i kyrkomötet blev detta första gången som ett högerpopulistiskt parti 

fick plats i kyrkopolitiken. Även 2013 riktades ett stort fokus på 

Sverigedemokraternas mobilisering (Strid 2013: 217), vilket är det denna uppsats 

kommer att studera. 

Uppsatsen består av en fallstudie som studerar fenomenet att det i kyrkovalet 

2013 förekom en debatt om vikten av att öka valdeltagandet i kyrkovalet för att 

minska Sverigedemokraternas inflytande i Svenska kyrkan, det vill säga att 

mobilisera väljare och få de som inte annars hade deltagit i valet att rösta på ett parti 

som inte var Sverigedemokraterna (Johansson Heinö 2013). Framförallt var det 

Socialdemokraterna som i sin valkampanj uppmanade folk att rösta i valet för att 

förhindra inflytande från ”främlingsfientliga krafter och den kristna högern” 

(Socialdemokraterna 2013; Strid 2013: 225).  

Inledningsvis presenteras vår frågeställning, som sedan följs av ett avsnitt med 

den tidigare teori som finns på området om väljarbeteende och partiers strategier i 

val. Därefter följer ett metodologiskt avsnitt som redogör för den metod och det 

material vi använt oss av, samt vilka avgränsningar som gjorts. Vidare presenteras 

och analyseras de resultat studien lett till och avslutningsvis sammanfattas uppsatsen 

med en slutsats. En bilaga finns med statistik över valresultat och valdeltagande i 

kyrko- och riksdagsval, det vill säga det som vi baserat vår kvantitativa analys på. 

 

1.1 Frågeställning 

Hur såg Socialdemokraternas strategi i valet till kyrkomötet 2013 ut, vad talade för 

och emot att strategin skulle lyckas, och kan man säga om den lyckades eller inte? 
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2 Tidigare forskning och teori 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som gjorts rörande, i tur och ordning: 

väljarbeteende, partiers strategier och kyrkoval. Främst använder vi oss av teorier 

från statsvetarna Annika Fredén, Bonnie Meguid, Wolfgang C. Müller och Kaare 

Strøm samt studier över kyrkoval gjorda vid SOM-institutet i Göteborg. 

 

2.1 Väljarbeteende 

Utgångspunkten för väljarbeteende är att man röstar efter partipreferens, det vill säga 

att medborgare röstar på det parti som man tror kommer att ge mer fördelar än något 

annat parti (Downs 1957: 36). Dock har andelen väljare som istället röstar strategiskt 

i svenska allmänna val ökat de senaste 40 åren (Oscarsson & Holmberg 2013: 385). 

Ofta beskrivs strategiskt röstande som något som sker när väljare vill få eller behålla 

ett parti över röstspärren (insurance-voting), men det finns flera olika typer av 

strategisk röstning (Fredén 2016: 10). Statsvetaren Annika Fredén studerar hur andra 

aktörer kan påverka väljarnas beslut att rösta på ett annat parti än det parti som de 

gillar bäst och presenterar tre ytterligare olika typer av strategiröstning (Fredén 2016: 

10). Det vanligaste är att väljarna överger ett mindre parti för att rösta på ett större 

parti som har större chans att representeras (the wasted vote), det vore nämligen 

irrationellt att kasta bort sin röst på ett parti som inte har möjlighet att vinna (Fredén 

2016: 10; Downs 1957: 48). En annan strategi är att rösta på ett större parti som har 

större chans ingå i regering och inneha viktiga ministerposter (strategic sequencing). 

Slutligen finns det de väljare som röstar på ett parti som har en mer uttalad och 

extrem position för att få en så förmånlig koalitionspolitik som möjligt 

(compensational voting) och på så vis få fram de frågor som man anser viktiga även 

under koalitionsregeringar (Fredén 2016: 10). Det finns emellertid inga studier som 

visar vilken av dessa strategier som är mest gynnsam.  
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2.2 Partiers valstrategier 

Bonnie Meguid, professor i statsvetenskap, har även hon studerat strategier i val, 

men till skillnad från Fredén studerar Meguid etablerade partiers strategier mot 

nischpartier. Sverigedemokraterna kan klassas som ett nischparti då de utmärker sig 

från andra etablerade partier, dels eftersom de inte följer de klassiska politiska 

dimensionerna, dels eftersom de har ett begränsat politiskt område de vill 

uppmärksamma (Meguid 2005: 347–348). Då Socialdemokraterna är ett etablerat 

parti är således denna teori applicerbar och intressant för uppsatsen.  

Meguid presenterar två möjliga strategier för redan etablerade partier att möta 

nischade partier: antingen är de tillmötesgående (accommodative strategy) och 

hoppas då kunna locka de nischade partiets väljare till sig eller så är de 

avståndstagande (adversarial strategy) och ger då utrymme för det nischade partiet i 

politiken (Meguid 2005: 348). När ett etablerat parti tar ställning mot ett nischpartis 

politik tvingas väljare att ställning för eller emot partiets agerande. Detta medför att 

väljare, som ställer sig positiva till det nischade partiets politik, oberoende av tidigare 

ideologisk tillhörighet, med stor sannolikhet väljer att rösta på dem (Meguid 2005: 

350). Således riskerar det etablerade partiets avståndstagande strategi att få motsatt 

effekt och leda till ett ökat väljarstöd för det nischade partiet.  

Vidare kan nischade partier, genom att inte engagera sig i alla politiska ämnen, 

bli viktiga aktörer och forma just de politiska områden de tycker är viktigast och på 

så vis bli frågans främsta förespråkare, vilket även det uppmuntrar stöd i 

nästkommande val för det nischade partiet (Meguid 2005: 349–350). Meguids studie 

visar att etablerade partier genomför en enklare avvisande strategi under den första 

valperioden men att de i senare val ofta vidtar mer aktiva åtgärder (Meguid 2005: 

356), troligtvis som en reaktion på den motsatta effekt deras första strategi fick.  

Det finns emellertid vissa fördelar med att vara ett redan etablerat parti. 

Exempelvis är deras partinamn och ideologiska ställning etablerad bland väljarna och 

de besitter strategiska verktyg, så som större medieutbud, som inte är tillgängliga för 

mindre framstående politiska partier (Meguid 2005: 352).  

Forskning om partiers beteende har på senare tid kommit att influeras av rational 

choice, en teori som i korthet utgår från att individer fattar rationella beslut 

(Caramani 2014: 503). Denna teori har bland annat använts av Wolfgang C. Müller 

& Kaare Strøm (1999: 5), professorer i statsvetenskap, när de studerat partiers 

beteende, främst med utgångspunkt från koalitionsregeringar. Motiven till partiernas 

agerande beskrivs med begreppen office-seeking, policy-seeking och vote-seeking. 

Office-seeking går i första hand ut på att partiet vill vinna valet och inta 

regeringsposition och i andra hand på att partiet vill ha möjlighet att påverka 

politiken under en koalitionsregering (Müller & Strøm 1999: 6). För partier kan det 

få en positiv effekt i kommande val att redan inneha makt (office) då det innebär ett 
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erkännande samtidigt som det också innebär ansvar. Partiet har således visat att de 

klarar av de uppgifter som maktpositioner innebär.  

Policy-seeking innebär däremot att partiet vill maximera sitt inflytande över 

politiken (policy) och strävar efter att minimera gapet mellan sin egen politik och de 

andra partiernas (Müller & Strøm 1999: 7). Partier kan å ena sidan vara policy-

seeking för att driva en fråga eller ett ämne de brinner för och å andra sidan för att de 

tror att det kan påverka partiet positivt senare (Müller & Strøm 1999: 8).  

Vote-seeking innebär slutligen att partier strävar efter att maximera sitt väljarstöd 

(Müller & Strøm 1999: 8). Eftersom val inte sker så ofta, men förutsatt regelbundet, 

är deltagande i val och vote-seeking-strategin en form av framtidssatsning (Müller & 

Strøm 1999: 11). Antalet röster bör rimligtvis öka med antalet politiska dimensioner, 

det vill säga med styrkan i sambandet mellan valresultat och förhandlingsstyrka. Har 

partiet en extrem position har de svårare att komma överens inom 

koalitionsregeringar (Müller & Strøm 1999: 23).  

I vissa fall kan partiers policy råka i konflikt med deras möjligheter att uppnå 

office, då det exempelvis krävs vissa uppoffringar och kompromisser för att ingå i 

koalitionsregeringar (Müller & Strøm 1999: 9). Oftast är partier inte helt vote-, 

policy- eller office-seeking utan kombinerar dessa strategier. Figur 1 nedan illustrerar 

att partier måste göra uppoffringar på någon av punkterna policy, office och votes för 

att få mer av något av de andra två. Partier som värderar punkterna lika mycket 

hamnar i mitten av figuren.  
 

Figur 1. Modell för partiers motiv i val. 

 

(Müller & Strøm 1999: 13) 
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2.3 Kyrkoval och valstatistik 

När det gäller tidigare forskning om kyrkoval finns det ingen i referentgranskade 

vetenskapliga tidskrifter. Utöver Svenska kyrkans egna utredningar, där det finns risk 

för partiskhet, är det i princip bara Jan Strid och Lennart Weibull vid SOM-institutet 

vid Göteborgs universitet som på något sätt forskat om kyrkoval. Framförallt baserar 

sig dessa studier på enkätundersökningar med visst fokus på invånare i Göteborg 

med omnejd. Bristen på forskning om kyrkoval anser vi vara en starkt bidragande 

orsak till att studera dem.
1
 

 

2.3.1 Institutionella aspekter 

I Sverige är valdeltagandet i riksdagsvalet högt med ett genomsnitt på 85,4 %, något 

som statsvetarna Oscarsson och Holmberg (2013: 18) menar har att göra med hur 

valadministrationen är organiserad. I kyrkovalen ligger dock genomsnittet betydligt 

lägre, cirka 12 %. Denna skillnad tycks dock inte bero på institutionella faktorer, då 

de båda valen är organiserade på liknande vis. Till att börja med sker de båda valen 

på en söndag i september vart fjärde år (Svenska kyrkans utredningar 2005:2: 97, 

SFS 2005:837 15 kap 3 § 1 stycket), vilket för de flesta är en dag ledig från arbete. 

Vidare finns det möjlighet till förtidsröstning upp till 18 dagar innan de båda valen 

(Svenska kyrkan 2017 b, SFS 2005:837 10 kap 2 § 1 stycket), vilket möjliggör 

röstning även för de som arbetar under valdagen. 

En olikhet valen emellan är dock att det i riksdagsval råder en röstspärr på 4 %, 

vilket innebär att partier måste få minst den andelen av rösterna för att komma in i 

riksdagen (SFS 1974:152 3 kap 7 § 2 stycket). Någon uttrycklig spärr inte finns i 

kyrkovalen. Orsaken bakom röstspärren är att undvika förekomsten av många små 

partier och underlätta regeringsbildning, men det medför också en ökad risk för 

röstbortfall eller strategiröstning. En lägre röstspärr eller ingen röstspärr alls leder i 

regel till ökat valdeltagande då det inte längre är bortkastat att rösta på mindre 

                                                
1
 De två aktuella forskarna forskar annars främst om medier (Holmberg, Weibull & Oscarsson 2011: 

588–589). Vid vissa tillfällen har vi även observerat oklara referenser i Jan Strids kapitel i form av att 

årtalen i texten och/eller referenslistan inte stämmer överens med originalkällan. Vi lyckades dock 

ändå alltid lokalisera originalkällan vid dessa tillfällen. Forskningen från SOM-institutet är den mest 

framstående forskningen inom området och vi kan därför inte bortse från den, trots dessa brister. 

Dessutom anses SOM-institutet vara ett trovärdigt institut. Jörgen Straarup, professor i 

religionsvetenskap som vi refererat vid vissa tillfällen, har å sin sida framfört ett något märkligt 

resonemang om att terrorattentaten 11 september 2001 skulle ha påverkat kyrkovalet samma år 

(Straarup 2002: 296). 
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partier/nomineringsgrupper (Oscarsson & Holmberg 2013: 59). Men trots 

avsaknaden av röstspärr i kyrkoval är valdeltagandet betydligt lägre än i riksdagsval. 

Vidare skiljer även rösträttsåldern sig åt i allmänna val och kyrkoval. I 

riksdagsvalet råder 18-årsgräns medan det i kyrkovalet är tillåtet att rösta från 16 års 

ålder (SFS 1974:152 3 kap 4 § 1 stycket, Svenska kyrkans utredningar 2005:2: 29). 

Tidigare studier visar att valdeltagandet ökar i samband med stigande ålder 

(Oscarsson & Holmberg 2013: 63)
2
 vilket således innebär att en sänkt rösträttsålder i 

riksdagsval skulle leda till ett lägre valdeltagande. Oscarsson och Holmberg (2013: 

59) menar dock även att det i mångt och mycket är en inlärd vana att gå och rösta 

vilket innebär att en lägre rösträttsålder på längre sikt skulle kunna höja 

valdeltagandet. I kyrkoval tycks valdeltagandet emellertid vara någorlunda jämnt 

fördelat över ålder: 2013 var valdeltagandet till kyrkomötet lika (17–18 %) för tre av 

de fyra åldersgrupperna, där gruppen bland de äldsta (65–85 år) var något högre på 

29 % (Weibull 2014: 251).
3
 

 

2.3.2 Statistik över kyrkoval 

Kyrkovalet har alltid haft ett lågt valdeltagande. Det högsta valdeltagandet var år 

1934, men även då var det endast 24 % som röstade. Valdeltagandet har minskat 

kontinuerligt trots att även antal medlemmar i Svenska kyrkan minskat, det vill säga 

valdeltagandet har minskat trots att man kan förmoda att de som är kvar som 

medlemmar i Svenska kyrkan är de som är mest intresserade av den (Strid 2007: 

139). Det är dock fortfarande en stor del av Svenska kyrkans medlemmar som inte 

tycks ha särskilt stort intresse för religion och kyrkans inre verksamhet – exempelvis 

var det endast 35 % av medlemmarna som år 2010 varit på gudstjänst eller annat 

religiöst möte under det senaste året (Weibull & Strid 2011: 334) – vilket kan tänkas 

höra samman med att medlemskapet för många inte nödvändigtvis är ett aktivt val, 

då de blivit medlemmar antingen i samband med födelse eller dop och sedan inte gått 

ur. För denna grupp som inte är särskilt intresserad av religiösa frågor eller kyrkans 

inre verksamhet blir det istället de politiska frågorna och kyrkans aktiviteter utåt som 

motiverar röstande i kyrkoval. Se figur 2 nedan för en illustration över dessa faktorer 

och hur de styr deltagande i kyrkoval (Strid 2006: 165). 

 

  

                                                
2
 Sambandet är kurvlinjärt och kulminerar vid 60 års ålder. Studierna är baserad på allmänna val.  

3
 Intervallet (klassbredden) skiljer sig mellan åldersgrupperna. Vi kan inte kontrollera om de tagit 

hänsyn till detta eller om det finns risk för missvisande statistik.  
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Figur 2. Modell för deltagande i kyrkoval. 

 
(Strid 2006: 165) 

 

Valet 2013 kan vara ett exempel på samspelet mellan religiösa och politiska faktorer. 

De religiösa aktiviteterna hos Svenska kyrkans medlemmar i Göteborg hade gått ner i 

ett par år innan valet 2013 och det kan därför tänka sig att valdeltagandet också bör 

ha fortsatt sjunka. Det gjorde det dock inte, utan gick svagt uppåt. Detta tros kunna 

förklaras av att den politiska dimensionen, med bland annat Sverigedemokraternas 

mobilisering, vägde tyngre än tidigare (Strid 2013: 217, 225). År 2005 svarade 15,3 

% av invånarna i Göteborg att de ansåg att kyrkovalet var mycket eller ganska viktigt 

(Strid 2007: 144) – år 2013 var motsvarande siffra för Västra Götaland 25 % 

(Weibull 2014: 250). Det var fler av de som placerade sig till vänster snarare än 

höger som ansåg att valet var viktigt – 33 % jämfört med 24 % – och valdeltagandet 

var nästan dubbelt så högt i den förra gruppen. Weibull tror att just fokuseringen på 

Sverigedemokraterna var orsaken till denna ökning (Weibull 2014: 253).  

En parallell kan dras mellan kyrkovalen 2013 och 2001. Valdeltagandet ökade 

nämligen även i valet 2001, då med 3 procentenheter, och förklaringen till detta 

uppges vara att Sverigedemokraterna ställde upp i valet för första gången. Detta 

ledde till att personer som tidigare inte röstat i kyrkoval röstade på 

Sverigedemokraterna, men också till att väljare röstade på andra partier i syfte att 

minska Sverigedemokraternas andel av rösterna. Att förhindra att 

Sverigedemokraterna fick inflytande var den främsta anledningen som folk uppgav 

för att de röstat i valet (Strid 2006: 161, 163; Straarup 2002: 296), och sambandet 

mellan politiskt intresse och röstning i kyrkovalet stärktes jämfört med valen 1997, 

2005 och 2009 (Strid 2006: 168; Strid 2007: 149–150; Strid 2011: 164–165). 

Avsaknaden av intresse dels för kyrkovalet och dels för politik ställer väljare osäkra 

till vilka de ska rösta på. Eftersom de som är minst säkra kan påverkas av ytterligare 

information leder osäkerheten till försök att övertalas av andra väljare och partier 

vilket i sin tur leder till att partierna måste betrakta vissa väljare som viktigare än 

andra (Downs 1957: 94–95).  

Gällande partisympati kan det nämnas att 50 % av Vänsterpartiets sympatisörer 

är medlemmar i Svenska kyrkan i Västsverige, medan 90 % gäller för Centerpartiets 
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sympatisörer. Sverigedemokraternas sympatisörer ligger på 60 % och 

Socialdemokraternas på 70 %, övriga partier befinner sig däremellan (Weibull 2014: 

242). Enligt dessa siffror är med andra ord Sverigedemokraterna ett av de partier där 

medlemmarna har rösträtt i kyrkovalet i lägst utsträckning. 
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3 Material och metod 

För att ta oss an frågeställningen använder vi oss av både kvantitativa och kvalitativa 

element. Först görs en kvalitativ analys av Socialdemokraternas kampanjmaterial för 

att beskriva hur deras strategi såg ut och förklara dess förutsättningar att lyckas ur ett 

teoretiskt perspektiv. Sedan görs en kvantitativ analys av valresultatet som jämförs 

med tidigare val, för att se om strategin faktiskt lyckades. Med ”lyckades” menar vi 

om Socialdemokraterna fick fler röster än tidigare, om Sverigedemokraterna fick 

färre än tidigare och om valdeltagandet ökade. 

 

3.1 Kvalitativ analys 

Den kvalitativa aspekten består av en kvalitativ innehållsanalys av den del av 

Socialdemokraternas kampanjmaterial som berörde Sverigedemokraterna eller ökat 

valdeltagande. Mer specifikt har vi analyserat valmanifest, reklamfilmer och en 

debattartikel. Syftet med den kvalitativa analysen är att få fram Socialdemokraternas 

framställande av och ställningstagandet mot Sverigedemokraterna och deras 

tillvägagångssätt för att mobilisera väljare. 

Urvalet av analysmaterial grundar sig främst på Socialdemokraternas 

valmanifest, med anledning av att det är där partiets ställningstaganden tydligast 

presenteras. I samband med analysen av Socialdemokraternas valmanifest studeras 

även Sverigedemokraternas valmanifest i ett komparativt syfte, då partiernas 

ställningstaganden framkommer tydligare vid jämförelse med varandra än om de 

studeras var och ett för sig. 

Vidare studeras även två filmklipp som Socialdemokraterna respektive Sveriges 

Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) gjort inför valet. Filmklippen är 

relevanta att studera då det var första gången Socialdemokraterna använde sig av 

detta medium i en valkampanj, samt att det är ett medium som når ut till andra 

väljare än de som tar del av valmanifest och därmed kan filmklippen komplettera 

manifesten. Det är dessutom ett medium som öppnar upp för friare uttalanden och 

illustrationer än ett valmanifest.  

Slutligen studeras även en debattartikel skriven av två socialdemokrater i 

anslutning till kyrkovalet. Detta görs med anledning av den stora mediala debatt som 

förekom inför just kyrkovalet 2013 där partiet tydligare tog avstånd från 
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Sverigedemokraterna. I samband med detta lyfts också en annan tidningsartikel 

innehållande en intervju med ordföranden för Socialdemokraternas grupp i 

kyrkomötet som handlar om partiets strategi inför valet.  

I enlighet med den kvalitativa innehållsanalysen har det utvalda materialet 

studerats noggrant för att nå en djupare förståelse. Genom att studera materialet som 

helhet ges möjlighet att nå fram till det som står skrivet mellan raderna och komma åt 

det innehåll som ligger dolt (Esaiasson m.fl. 2017: 211), vilket är syftet med den 

kvalitativa analysen. Till stor del grundar sig den kvalitativa innehållsanalysen på en 

logisk strukturering av materialets innehåll men också idékritisk analys har tagit plats 

i form av att lyfta fram de samhälleliga konflikter som materialet speglar (Esaiasson 

m.fl. 2017: 213–214).  

 

3.2 Kvantitativ analys 

Den kvantitativa aspekten består av statistiska analyser av valresultat och 

valdeltagande i kyrkoval och riksdagsval. Valresultaten har vi själva sammanställt då 

det inte finns någon färdig databas över kyrkovalsresultat. Siffrorna för kyrkovalen 

från och med 2001 har vi hämtat från Svenska kyrkans hemsida. Siffrorna för 

kyrkovalen till och med 1997 har vi fått från Statistiska centralbyrån, då Svenska 

kyrkan inte var huvudman för kyrkovalen förrän valet 2001 (Strid 2003: 55). Innan år 

2001 valdes inte heller kyrkomötets ledamöter i direkta val (Svenska kyrkans 

utredningar 2005:2: 103) och det finns därför ingen statistik från val till just 

kyrkomötet innan dess. Det vi har kunnat jämföra med är statistik om valresultat och 

valdeltagande från de lokala kyrkovalen från 1990-talet för att i viss mån kunna visa 

hur opinionen såg ut. Statistiken från riksdagsvalen har hämtats från 

Valmyndighetens och Statistiska centralbyråns hemsidor. 

De olika valen jämförs för att se om exempelvis Socialdemokraterna ökade på 

Sverigedemokraternas bekostnad och om valdeltagandet ökat eller minskat i 

samband med mobilisering för/mot Sverigedemokraterna. Jämförelserna görs genom 

upprepade envariabelanalyser då vi jämför exempelvis valdeltagande och valresultat 

vid de olika valen. Detta är lämpligt för att få en uppfattning om hur valdeltagandet 

och valresultatet har utvecklats över tid (Esaiasson m.fl. 2017: 359, 372). Vi gör även 

tvåvariabelanalyser då vi jämför två variabler för att se om det finns ett samband 

mellan dem (Esaiasson m.fl. 2017: 359), exempelvis jämförs röstdeltagande med 

Sverigedemokraternas andel av rösterna. 

Variablerna – valdeltagande och partiernas procentandel av rösterna – befinner 

sig på en intervallskalenivå, det vill säga avstånden mellan de olika stegen – procent 

av röstberättigade respektive väljarna – är lika stora (Esaiasson m.fl. 2017: 361). Vi 

har dock relativt få analysenheter då det endast har varit val vart tredje eller fjärde år 
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samt att val- och opinionsundersökningar inte tycks ha uppmärksammat kyrkoval i 

samma utsträckning som exempelvis riksdagsval, vilket leder till att statistisk 

signifikans kan vara svår att uppnå och att fokus istället får läggas på att de påvisade 

skillnaderna är så pass stora att de är intressanta i sig (Esaiasson m.fl. 2017: 401). 

 

3.3 Motivering av metod 

Genom att göra en analys över Socialdemokraternas kampanj i kombination med 

statistik över valresultatet hoppas vi kunna se om kampanjen gjort avtryck på 

valresultatet. Metoden gör det även möjligt för andra forskare att göra om studien, 

vilket ökar validiteten av studien (Esaiasson 2017: 25, 58). I valet av teori bedömde 

vi att Meguid och Müller och Strøm presenterade de mest framstående teorierna om 

partiers strategier i val och fann det därför intressant att pröva dessa på 

Socialdemokraternas strategi i kyrkovalet 2013. Vi bedömde att Fredéns teorier om 

strategisk röstning kunde utgöra ett komplement till dessa strategier på mikronivå 

genom att analysera väljarnas respons på partiernas agerande.  

En alternativ metod, som vi valde att utesluta, skulle vara att genomföra en egen 

enkät- eller intervjuundersökning. Emellertid fanns det inom ramen för denna kurs 

inte tillräckligt med utrymme för en så pass stor undersökning, som skulle krävas för 

att få fram något betydande material om detta ämne. Dessutom har det förlöpt en 

ganska lång tid sedan kyrkovalet 2013 vilket medför en risk för att respondenterna, 

medvetet eller omedvetet, anger felaktiga uppgifter om till exempel vad som fick 

dem att gå och rösta och vilka de röstade på i valet.  

Vi övervägde även en kvantitativ innehållsanalys, en lämplig metod att använda 

då syftet är att hitta mönster i ett större material (Bergström & Boréus 2012: 51). 

Emellertid hade vi inte tillräckligt med material för en kvantitativ innehållsanalys då 

Socialdemokraterna hade svårt att få fram gammalt kampanjmaterial. Vi anser att det 

inte påverkat vår analys då huvuddragen i kampanjen ändå framträtt tydligt i den 

kvalitativa analysen av vårt material.  

 

3.4 Motivering av material 

Uppsatsen är avgränsad till kyrkovalen på den nationella nivån, det som kallas 

kyrkomötet. I och med att vi studerar kyrkovalet på den nationella nivån kommer vi 

fokusera på att jämföra detta med de allmänna valen på den nationella nivån, det vill 

säga riksdagsvalen. Då det är just riksdagspartierna, och framförallt 
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Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, som vi intresserar oss för har 

nomineringsgrupper som inte finns representerade i riksdagen uteslutits från 

undersökningen. I princip är det bara två av de andra nomineringsgrupperna som 

skulle vara populära nog att bry sig om att studera: Öppen kyrka och Partipolitiskt 

obundna i Svenska kyrkan. 

Avgränsningen till kyrkomötesvalet motiveras delvis med att det finns tecken på 

att detta är det kyrkoval där partipolitiken har störst betydelse och att det är det val 

som uppfattas som viktigast, enligt en studie av kyrkovalen i Göteborg (Strid 2007: 

140, 144). Det leder dock till vissa svårigheter vid jämförelser mellan valen innan 

och efter 2001, då det inte var direktval till kyrkomötet innan 2001 utan att dessa 

ledamöter, som nämndes ovan, istället utsågs indirekt. Valdeltagande och valresultat 

från åren innan 2001 baseras därför på kyrkofullmäktigevalen från samtliga 

församlingar. I den litteratur vi har tagit del av har jämförelserna gjorts på detta sätt 

(se exempelvis Straarup 2002: 298). Man skulle dock kunna tänka sig att väljare 

föredrar olika partier i valen på nationell respektive lokal nivå, och jämförelserna 

med valen innan 2001 ska därför göras med viss försiktighet.  

Ett alternativt tillvägagångssätt skulle vara att inte fokusera på kyrkomötet utan 

att istället fokusera på de lokala kyrko- och kommunfullmäktigevalen, vilket även 

skulle kunna motiveras av att valen till kommunfullmäktige fram till 2014 saknade 

röstspärr i likhet med kyrkovalen och därmed kan sägas ha mer lika förutsättningar 

(SFS 2005:837 14 kap 6 § 1 stycket). Som nämndes i inledningen finns det dock 

goda skäl till att studera kyrkomötet på grund av partipolitikens högre betydelse där.  

I den statistiska jämförelsen med de tidigare valen har vi begränsat oss till 1990-

talet och framåt. Detta beror delvis på att Kristdemokraterna och Miljöpartiet inte var 

etablerade partier i rikspolitiken innan dess. Det ska även sägas att till och med år 

1994 skedde kyrkovalen samma år som de allmänna valen, därefter har kyrkovalen 

skett ett år innan. Detta kan också tänkas leda till bakomliggande variabler som kan 

påverka resultatet åren till och med 1994. Vårt fokus ligger emellertid på valen efter 

2001 då det var första gången Sverigedemokraterna ställde upp, valen från 1990-talet 

finns främst med för att visa hur trenderna för de övriga partierna såg ut under tiden 

innan Sverigedemokraterna ställde upp i valet. Statistiken över valdeltagandet är från 

1979 dels för att det materialet var mer lättillgängligt och dels för att det främst är 

kyrkovalet i modern tid som vi intresserar oss för. 

Ett annat alternativ som vi valde att utesluta var att inkludera val till 

europaparlamentet i studien. Eventuellt hade det kunnat vara mer lämpligt att jämföra 

kyrkoval med europaparlamentsval då de båda har relativt lågt valdeltagande, samt 

att det även i europaparlamentsvalet kan tänkas vara så att det är färre faktorer som 

spelar in i val av parti än i riksdagsval, då väljarna kan uppfatta det som att 

europaparlamentsvalet inte har en lika direkt påverkan på deras vardag, ekonomi och 

liknande. Det visade sig dock vara svårt att jämföra kyrkoval med 

europaparlamentsval specifika år, då valet till europaparlamentet sker vart femte år 

jämfört med kyrkovalet och riksdagsvalet som sker vart fjärde. Det gick därför inte 



18 
 

att göra någon systematisk jämförelse då avståndet mellan valen inte alltid är lika 

långt. 

 

3.5 Vetenskaplig relevans 

Då tidigare studier om väljarbeteende är utbrett i allmänna val men inte förekommer 

i kyrkoval, detta trots att alla riksdagspartier i någon form är representerade i 

kyrkovalet, är uppsatsen av inomvetenskaplig relevans. Det råder en lucka i 

forskningen som vi i denna uppsats uppmärksammar och gör ett första försök att 

fylla. Vidare är uppsatsen även av utomvetenskaplig relevans då det 

uppmärksammats som ett demokratiskt problem att valdeltagandet ligger så lågt trots 

den stora väljarkåren (Esaiasson m.fl. 2017: 32). 

Studien är till stor del teoriprövande då vi testar hur väl framförallt Meguids teori 

om partistrategier är giltig för kyrkoval. Uppsatsen kan också sägas ha en 

teoriutvecklande ambition gällande begreppet strategisk röstning, då väljarbeteendet i 

kyrkoval inte tycks omfattas av de redan existerande definitionerna och väljarnas 

beteende i kyrkovalet bör ses som en ny typ av strategisk röstning (Esaiasson m.fl. 

2017: 41–43). Uppsatsen antar en till största del deduktiv ansats, eftersom vi med 

hjälp av tidigare forskning och teorier analyserar det empiriskt observerbara 

(Esaiasson m.fl. 2017: 231). Genom att studera ett specifikt fall, kyrkovalet 2013, där 

antalet bakomliggande faktorer är färre, hoppas vi kunna hitta mönster som även är 

intressanta att studera i andra, större, sammanhang. Uppsatsen har således 

generaliserande ambitioner (Esaiasson m.fl. 2017: 28), även om det innebär vissa 

svårigheter då antalet kyrkoval Sverigedemokraterna deltagit i är begränsat.  
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4 Resultat 

I detta avsnitt redovisas och analyseras de resultat vår studie kommit fram till. Som 

de tre delar av vår frågeställning lyder kommer även resultaten att presenteras. Först 

besvaras frågan hur Socialdemokraternas strategi såg ut inför kyrkovalet 2013 genom 

den kvalitativa innehållsanalys som gjorts över kampanjmaterialet. Därefter besvaras 

frågan vad som talade för och emot att denna strategi skulle lyckas med hjälp av de 

teorier och studier som vi redogjort för i det tidigare redovisade teorikapitlet. 

Slutligen besvaras frågan om man kan säga att strategin lyckades eller inte baserat på 

statistik från valet. 

 

4.1 Hur såg Socialdemokraternas strategi i valet till 

kyrkomötet 2013 ut? 

I den här delen presenteras och analyseras Socialdemokraternas och 

Sverigedemokraternas valmanifest, två kampanjfilmer och en debattartikel utifrån 

metoden kvalitativ innehållsanalys.  

4.1.1 Valmanifest 

Socialdemokraterna inledde sitt valmanifest med att betona att det är en 

”demokratisk rätt” att rösta och delta i kyrkovalet (Socialdemokraterna 2012). 

Sverigedemokraterna, å sin sida, inledde sitt valmanifest med att de betraktar 

Svenska kyrkans utveckling som ”[...] en angelägenhet för alla svenskar. Troende 

såväl som icke troende” (Sverigedemokraterna 2013). Det faktum att 

Sverigedemokraterna i sitt valmanifest vänder sig till såväl troende som icke troende 

tyder på att de inte är speciellt måna om att de som röstar är intresserade av kyrkans 

sakfrågor och hur församlingsmedlemmarna upplever kyrkan utan snarare ett sätt att 

få röster och mandat till kyrkomötet. Inte heller Socialdemokraterna tycks mena att 

det främst är de aktiva i kyrkan som ska rösta utan uppmanar alla med rösträtt att 

delta i valet. Detta kan relateras till Müller och Strøms (1999) teori kring partiers 

motiv i val och begreppen office-, vote- och policy-seeking. Både 

Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna tycks ha fokuserat på vote- och office-
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seeking snarare än policy-seeking i kyrkovalet 2013, då fokus inte låg på sakfrågor i 

kyrkopolitiken utan snarare på att få en plattform inför de allmänna valen.  

Socialdemokraternas valmanifest tar ett tydligt ideologiskt avstamp och 

förespråkar genomgående ”allas lika värde” med en målsättning om en öppen 

folkkyrka som välkomnar alla. Detta tillsammans med punkter som ”[f]örena goda 

traditioner med nytänkande så att fler känner sig delaktiga!” och ”[v]isa att 

kvinnoprästmotstånd och homofobi inte hör hemma i folkkyrkan!” 

(Socialdemokraterna 2012) är ett uttryck för deras politiska ställning men också ett 

sätt att aktivt ta avstånd från dem som tycker det motsatta. Detta blir särskilt tydligt 

vid en analys av Sverigedemokraternas valmanifest. Exempelvis förekommer där 

punkter som ”[v]i vill inte se en kyrka som bidrar till fortsatt upplösning av normer 

och traditionella gemenskaper” och ”[s]tå upp för, synliggör och utbilda kring våra 

kristna högtider och traditioner” (Sverigedemokraterna 2013). Dessa punkter skulle 

kunna ses som en direkt motsats till Socialdemokraternas tidigare nämnda 

ställningstagande i frågan om traditioner och normer. Ställningstagandet mot 

Sverigedemokraterna blir kanske tydligast i punkten ”[v]ar drivande i religionsdialog 

och i arbetet mot mobbning och rasism!” (Socialdemokraterna 2012), som, så som vi 

tolkar det, direkt knyter an till synen på Sverigedemokraterna som ett rasistiskt parti. 

4.1.2 Kampanjfilmer 

Socialdemokraterna gjorde även en kampanjfilm inför kyrkovalet för att försöka 

mobilisera väljare. I filmklippet framhäver de att de varit med och sett till att kvinnor 

fick rätt att bli präster och att alla fick rätt att gifta sig i kyrkan samt att de vill se en 

öppen folkkyrka dit alla är välkomna, vilket poängterar partiets ideologiska ställning. 

Filmen tar sedan en vändning och skiftar fokus till att det finns de som ”försöker 

vrida klockan tillbaka” och som ”vill förbjuda kyrkans anställda att erbjuda en fristad 

för flyktingar” (Socialdemokraterna 2013). Det första av de här två uttalandena 

skulle kunna kopplas till flera konservativa partier eller nomineringsgrupper, och det 

kan därför inte dras några slutsatser till att vara ett aktivt ställningstagande mot just 

Sverigedemokraterna. Emellertid kan deras andra uttalande om flyktingar tolkas som 

ett direkt avståndstagande från Sverigedemokraterna, som i sitt valmanifest 

uttryckligen skriver att ”[c]ivil olydnad, inklusive gömmande av utländska 

medborgare som vistas i landet illegalt, skall inte accepteras som en del av kyrkans 

verksamhet” (Sverigedemokraterna 2013). Socialdemokraternas filmklipp avslutas 

med att ”både främlingsfientliga krafter och den kristna högern mobiliserar sina 

anhängare” (Socialdemokraterna 2013) och tittaren uppmanas att rösta mot dessa 

krafter och lägga sin röst på Socialdemokraterna. Genom att framhålla att 

motståndarnas grupper mobiliserar väljare ges legitimitet att själva mobilisera 

samtidigt som det framhålls att varje enskild röst gör skillnad.  

Även Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) var aktiva i 

kampanjen till kyrkovalet 2013. Bland annat gjorde de två kampanjfilmer, varav 
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framförallt den senare fick stort medialt genomslag. Filmklippet inleddes med orden 

”[r]asister, homofober och antifeminister mobiliserar sig starkt inför årets kyrkoval” 

(SSU 2013) i kombination med en illustration av Sverigedemokraternas partiledare 

Jimmie Åkesson, Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund och Rysslands 

president Vladimir Putin som tecknade figurer, vilka representerar de åsikter som 

Socialdemokraterna tar avstånd från. Som ungdomsförbund riktar de sig till en något 

yngre målgrupp, vilket motiverar det något humoristiska inslaget, samtidigt som de 

socialdemokratiska värderingarna framförs. Genom att använda sig av ett sådant 

inslag kan fler lockas att ta del av kampanjen och således kan chanserna för att fler 

röstar på Socialdemokraterna sägas öka. Emellertid kan det tänkas ge en liknande 

mobiliserande effekt för de som inte håller med Socialdemokraternas 

ställningstagande och kan således leda till ett ökat valdeltagande även för 

motståndarsidan. Bortsett från det illustrativa råder det stora likheter mellan 

Socialdemokraternas och SSU:s filmklipp med ställningstagande för en öppen kyrka 

och allas lika värde. Dock betonas motståndstagandet mer i SSU:s kampanjfilm. 

Liksom i Socialdemokraternas kampanjfilm avslutas den med en uppmaning om att 

rösta mot dessa krafter och rösta för Socialdemokraterna.  

4.1.3 Debattartikel 

Den debattartikel som studerats är skriven av Socialdemokraterna Wanja Lundby-

Wedin och Olle Burell (2013), toppkandidat i kyrkovalet 2013 respektive 

gruppledare i kyrkomötet, och kan sägas sammanfatta och klarlägga 

Socialdemokraternas ställningstagande mot Sverigedemokraterna. Liksom i 

Socialdemokraternas valmanifest framhäver författarna vikten av att utnyttja sin 

demokratiska röst för att ”[o]m vi inte gör det, överlåter vi vår del av makten åt 

någon annan som vi kanske inte alls sympatiserar med”. Vidare nämner de att 

främlingsfientliga och högerkristna grupper mobiliserar inför valet, vilket som 

tidigare nämnt även förekommer i Socialdemokraternas kampanjfilm och ger 

legitimitet att själva mobilisera. I SSU:s kampanjfilm illustrerades 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson som företrädare för åsikter 

Socialdemokraterna tar avstånd från, ett sätt att indirekt visa för väljarna sin 

ställning. Denna debattartikel avslutas emellertid med ett direkt och tydligt 

avståndstagande: ”De nomineringsgrupper som vi står längst ifrån är dels 

Sverigedemokraterna, som vill föra in sin främlingsfientliga agenda i Svenska 

kyrkan. Dels Frimodig kyrka, vars ledande kandidater har nära kopplingar till 

kvinnoprästmotstånd, abortmotstånd och kravet på att riva upp beslutet om äktenskap 

för alla”, vilket inte ger något utrymme för tolkningar för väljarna. Detta kan 

relateras till Meguids (2005) teori om den effekt ett sådant (adversarial) 

ställningstagande kan få: de som håller med Socialdemokraternas motstånd mot 

Sverigedemokraterna kommer med större sannolikhet lägga sin röst på dem, 
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samtidigt som de som sympatiserar med Sverigedemokraterna i större utsträckning 

kommer rösta på Sverigedemokraterna.  

Vid sidan av denna debattartikel vill vi även lyfta fram en intervju med Olle 

Burell i Dalarnas Tidning. I intervjun betonade Burell vikten av kyrkovalet 2013 som 

en möjlighet för dem att testa mobiliseringsmetoder inför supervalåret 2014. Vidare 

redogjorde han för den strategi Socialdemokraterna skulle använda sig av:  

 

Bokbord och affischer är ingen bra taktik för det kan gynna även andra partier som 

påminns om att det är kyrkoval. I stället satsar vi på en valrörelse ‘under radarn’, genom 

att uppmana S-sympatisörer att lyfta på arslet och gå och rösta. Det handlar inte om att 

försöka omvända C-, M-, eller KD-sympatisörer för det går helt enkelt inte. (Sönnert 

2012)  

 

Detta talar för att Socialdemokraterna ansåg sina sympatisörer som viktigare än 

osäkra väljare, det vill säga de väljare som inte sympatiserar med något specifikt 

parti och enligt Downs (1957: 94–94) då kan ha lett till att osäkra väljarna istället kan 

ha fångats upp av Sverigedemokraterna. 

Vidare bekräftar Burells uttalande att kyrkovalet är ett testval. Detta tydliggörs 

också av Socialdemokraternas användning av sociala medier i kyrkovalet 2013, 

något som de inte tidigare gjort i valkampanjer och som de menar gav resultat 

(Weibull 2014: 257). Man kan därför tänka sig att de på liknande sätt testade en 

strategi mot Sverigedemokraterna i kyrkovalet för att sedan utvärdera om den borde 

upprepas i de kommande valen.  

Med detta som bakgrund är det intressant att studera om det faktiska 

valdeltagandet förändrades – i det fall båda parterna mobiliserade, vilket deras 

kampanjmaterial ger sken av, borde rimligtvis valdeltagandet också ha stigit. Först 

kommer vi dock gå igenom några argument för och mot strategin ur ett teoretiskt 

perspektiv. 

 

4.2 Vad talade för och emot att Socialdemokraternas 

strategi skulle lyckas? 

I detta avsnitt presenteras några hypoteser vi har utifrån de presenterade teorierna, 

forskningen och Socialdemokraternas strategi. 

Utifrån Meguids teori borde Socialdemokraternas strategi gentemot 

Sverigedemokraterna ha motsatt effekt och lett till ökat röststöd för 

Sverigedemokraterna, då Socialdemokraterna profilerade sig tydligt mot dem, vilket 

kan leda till ökad popularitet för Sverigedemokraternas frågor. Meguid (2005: 351) 

hävdar å andra sidan också att nischpartiernas konkurrenskraft är direkt formad av de 



23 
 

andra partiernas beteende och menar på att det sällan är ett ensamt partis 

ställningstagande som blir avgörande för stödet till nischpartiet, vilket skulle kunna 

tala för att Socialdemokraternas kampanj mot Sverigedemokraterna i kyrkovalet 

2013 inte i sig skulle innebära några större resultat.  

Baserat på det som hände 2001 – att en stor del av väljarna röstade mot att 

Sverigedemokraterna skulle få inflytande efter att övriga nomineringsgrupper 

uppmanat till detta – borde dock Socialdemokraternas strategi ha kunnat lyckas även 

2013. Det kan därför vara så att Meguids teori inte är giltig vid kyrkoval. Skillnaden 

mellan år 2001 och 2013 var dock att Sverigedemokraterna inte hade några mandat 

innan 2001 och man kan därför tänka sig att det valet var viktigare, då det handlade 

om huruvida nomineringsgruppen överhuvudtaget skulle få några mandat. År 2013 

hade Sverigedemokraterna redan haft mandat i kyrkomötet i elva år och kan därmed 

ses som en etablerad aktör i kyrkopolitiska sammanhang, vilket i så fall eventuellt 

utesluter Meguids teori om nischpartier. Vid valen 2005 och 2009 tycks mobilisering 

mot Sverigedemokraterna inte ha förekommit i någon särskild utsträckning enligt 

litteraturen. Konsekvenserna av att rösta mot Sverigedemokraternas inflytande 2013 

kan därför tänkas var mindre tydliga, då nomineringsgruppen med största sannolikhet 

ändå skulle behålla några mandat. Vidare är det oklart om deras representation vid 

kyrkomötet lett till några faktiska förändringar av kyrkopolitiken med tanke på hur få 

mandat de haft, vilket kan stärka otydligheten. Det som trots allt gjorde att frågan 

återigen väcktes 2013 kan sannolikt ha att göra med partiets framgångar i de 

allmänna valen, då de 2010 kom in i riksdagen och förväntades nå ännu större 

framgångar 2014. Kyrkovalet 2013 kan därför ha setts som en föraning om vad som 

sedan skulle ske i de allmänna valen 2014 och att det bland Sverigedemokraternas 

motståndare därför sågs som viktigt att motverka att de fick inflytande i valet 2013.  

Enligt vår bedömning är det svårt att säga vilket valår som mobilisering mot 

Sverigedemokraterna bör ha uppfattats som mest angeläget bland deras motståndare, 

då det å ena sidan handlade om deras första mandat 2001 men det å andra sidan 2013 

fanns en större risk att partiet skulle få ett reellt inflytande i kyrkopolitiken baserat på 

deras ökade popularitet. Kanske kan det år 2001 ha varit mer av en fråga för de 

kyrkligt intresserade och mer relevant för kyrkopolitiken, men att det år 2013 var mer 

relevant för de övriga väljarna då valet kunde ses som en symbol för kommande 

allmänna val. I enlighet med Strids modell i figur 2 skulle den politiska dimensionen 

stärkas. I så fall bör mobiliseringen ha kunnat bli större 2013, då den andel av de 

röstberättigade som är politiskt intresserade är större än de religiöst intresserade. 

Utifrån Fredéns indelning av olika typer av strategisk röstning är det ingen av 

typerna som tydligt passar in på väljarbeteendet i kyrkoval. Som tidigare nämnt råder 

ingen formell röstspärr, det räcker med 0,4 % av rösterna, vilket gör insurance-voting 

och the wasted vote inaktuellt då förhållandevis få röster blir bortkastade. Vidare sker 

tillsättandet av poster inom kyrkomötet genom en valberedning bestående av alla 

nomineringsgrupper (SFS 1982:943 38 §) vilket utesluter strategic sequencing. 

Däremot går det att göra liknelser med compensational voting. Då väljare 

uppmuntrades till att rösta i kyrkovalet för att motverka Sverigedemokraternas 
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framgång, snarare än att rösta på just Socialdemokraterna för deras sakpolitik, är det 

möjligt att icke-socialdemokratiska väljare valde att göra ett tydligt ställningstagande 

och lägga sin röst på Socialdemokraterna för att visa på hur viktigt ställningstagandet 

mot Sverigedemokraterna var. Detta är dock delvis en ny tolkning av begreppet 

strategisk röstning, då något som motsvarar väljarbeteendet gentemot 

Sverigedemokraterna 2001 och 2013 inte tidigare har beskrivits i forskningen. 

Baserat på valdeltagandet bör Socialdemokraternas strategi ha kunnat lyckas, då 

de har många väljare som röstar på dem i allmänna val men som inte röstar på dem i 

kyrkoval. I riksdagsvalet 2014 hade de 1 932 711 väljare (Valmyndigheten 2014) 

jämfört med 199 588 väljare i kyrkomötesvalet 2013 (Svenska kyrkan). Baserat på 

informationen ovan att 70 % av Socialdemokraternas sympatisörer är medlemmar i 

Svenska kyrkan och därmed har rösträtt i kyrkovalet skulle det leda till 1 352 897 

potentiella väljare i kyrkomötesvalet eller ungefär 194 % (!) av rösterna.
4
 Skulle de 

lyckas mobilisera dessa väljare, och eventuellt även väljare från andra partier som 

inte annars röstar i kyrkoval, och få dem att rösta i kyrkovalet hade 

Socialdemokraterna kunnat få ett betydligt bättre resultat i kyrkovalet på bland annat 

Sverigedemokraternas bekostnad.  

 

4.3 Kan man säga om strategin lyckades eller inte? 

I detta avsnitt presenteras statistik över valresultat. Först kommer vi att gå igenom 

lite om hur presentationen av statistiken ska förstås, sedan kommer vi att presentera 

diagram och statistiska mått som svarar på de hypoteser vi hade. 

4.3.1 Hur vi presenterar resultaten 

Den statistik som vi baserat vår analys på återfinns i bilaga 1. Detta underlättar för 

läsare att kontrollera resultaten. 

I presentationen av resultaten har vi vid vissa tillfällen presenterat resultat för 

”Alliansen”. Vi syftar då på de nomineringsgrupper som är knutna till de borgerliga 

partierna, det vill säga Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och 

Kristdemokraterna, även om vi är medvetna om att termen ”Alliansen” inte använts 

förrän på senare år. Dessutom används inte nödvändigtvis samma koalitioner i 

kyrkopolitiken som i rikspolitiken, men vi har ändå valt att gruppera 

nomineringsgrupperna på samma sätt som riksdagspartierna för att öka 

jämförbarheten mellan kyrkovalen och de allmänna valen. 

                                                
4
 Motsvarande räkneexempel för Sverigedemokraterna leder till 69 % av rösterna. 
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Vissa av nomineringsgrupperna i kyrkovalet är nu något frikopplade från 

partierna i de allmänna valen eller har bytt namn under årens gång. Detta gäller dock 

inte Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna. Följande lista är de 

nomineringsgrupper och partier som motsvaras av respektive namn i vår presentation 

och inom parentes vilka valår de ställt upp under dessa namn: 

 

● Centerpartiet: Centerpartiet (1991–2013) 

● Folkpartiet: Folkpartiet liberalerna (1991–2001), Folkpartister i Svenska 

kyrkan (2005–2009), Fria liberaler i Svenska kyrkan (2013) 

● Kristdemokraterna: Kristdemokraterna (1991–2001), Kristdemokrater i 

Svenska kyrkan (2005–2013) 

● Miljöpartiet: Miljöpartister i Svenska kyrkan (2005–2013) 

● Moderaterna: Moderata samlingspartiet (1991–2009), Borgerligt alternativ 

(2013) 

● Socialdemokraterna: Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (1991–2013) 

● Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna (1991–2013) 

● Vänsterpartiet: Vänsterpartiet (1991–2001), Vänstern i Svenska kyrkan 

(2005–2013) 

 

De mest fristående nomineringsgrupperna – Fria liberaler i Svenska kyrkan och 

Borgerligt alternativ – bedöms ändå kunna inkluderas under beteckningarna 

Folkpartiet respektive Moderaterna i vår analys då de bildades av, och ersatte, dessa 

nomineringsgrupper. Dessutom är det endast i valet 2013 som dessa 

nomineringsgrupper ställde upp och resultaten innan dess berörs därmed inte. 

När jämförelser har gjorts med riksdagsval är i regel året som anges året för 

kyrkovalet. Det faktiska året för riksdagsvalet som det jämförs med är från och med 

1997 ett år efter kyrkovalet, exempelvis jämförs kyrkovalet 2001 med riksdagsvalet 

2002 i figur 3 men året som anges i figuren är endast 2001. Detta beror på tekniska 

begränsningar. I rubriker har åren för riksdagsvalen satts inom parentes. Jämförelser 

med val innan 1997 berörs inte då valåret var samma för de båda valen fram till dess. 

När vi jämför nomineringsgruppernas valresultat inkluderar vi enbart de som 

finns representerade i riksdagen, enligt listan ovan. Därmed kan det ibland se ut som 

om alla nomineringsgruppers andel av rösterna har ökat om det är så att någon av de 

andra nomineringsgrupperna har minskat mycket, exempelvis Partipolitiskt obundna 

i Svenska kyrkan. 

4.3.2 Hypotes 1: Valdeltagandet bör ha ökat i valet till kyrkomötet 2013 

Vår första hypotes är att valdeltagandet i kyrkomötesvalet 2013 bör ha ökat, då både 

Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna mobiliserade sina väljare. Varken 

Meguids eller Müller och Strøms teorier säger dock något om strategiers 

konsekvenser för det totala valdeltagandet. 
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Figur 3. Valdeltagande i kyrkovalet i procent åren 1979–2013. 

 

Figur 3 ovan beskriver valdeltagandet i kyrkovalet under perioden 1979–2013. 

Valdeltagandet har alltid legat på en låg nivå och pendlat mellan 15,2 % och 10,2 %. 

Standardavvikelsen, ett statistiskt begrepp som beskriver hur mycket de olika 

värdena skiljer sig från medelvärdet, är 1,62 för valdeltagandet mellan dessa år. 

Under perioden 1991–2005 var variationen av valdeltagandet större än 

standardavvikelsen, det vill säga valdeltagandet varierade mer än vanligt. 

Exempelvis var det en stor ökning år 2001, vilket den tidigare forskningen har 

förklarat med mobilisering kring Sverigedemokraternas inträde i kyrkopolitiken. 

Effekten från 2001 tycks dock inte ha upprepats 2013 att döma av valdeltagandet i 

relation till standardavvikelsen. Ökningen det året var endast 0,9 procentenheter och 

således mindre än standardavvikelsen. Detta talar mot att det skedde någon 

mobilisering bland väljare på någon sida i valet 2013. Detta talar även mot Meguids 

teori om att etablerade partier i den första valperioden använder sig av en enklare 

avvisande strategi för att i senare val vidta mer aktiva åtgärder.  Å andra sidan var 

2013 ett av få val under perioden 1979–2013 där valdeltagandet trots allt faktiskt 

ökade, om än blygsamt. 
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Figur 4. Korrelation mellan valdeltagande i kyrkovalet och valdeltagande i riksdagsvalet i procent 

åren 1979–2013 (1979–2014). 

 

 

Ett annat sätt att se på ökningen är att ställa den i relation till valdeltagandet i 

riksdagsvalet, som gjorts i figur 4 ovan. Denna figur beskriver korrelationen mellan 

valdeltagande i riksdagsval och valdeltagande i kyrkoval. Exempelvis var ökningen 

av andel röstande i kyrkovalet 1994 förvisso stor, men följer likväl trenden. 

Ökningen hade därmed inte nödvändigtvis något med kyrkovalet i sig att göra. Det 

finns en korrelation mellan dessa variabler på 0,505, dock sticker några valår ut, 

framförallt 2001 och 1991. 

Valet 2001 utmärker sig på så sätt att trots relativt lågt valdeltagande i 

riksdagsvalet var valdeltagandet i kyrkovalet relativt högt. Detta antyder att det var 

just kyrkovalet i sig som intresserade väljarna, snarare än politiska val i allmänhet, 

och styrker teorin om att Sverigedemokraternas inträde ledde till en mobilisering av 

väljare på båda sidor. Valet 2013 utmärker sig dock inte på samma sätt utan befinner 

sig väldigt nära trendlinjen, vilket innebär att ökningen av kyrkovalets valdeltagande 

motsvaras av en ökning av valdeltagandet i riksdagsvalet. Detta kan tänkas styrka att 

någon mobilisering i relation till Sverigedemokraterna inte gjorde något stort avtryck 

på valdeltagandet i kyrkovalet 2013.
5
 

                                                
5
 Valet 1991 utmärker sig jämfört med 2001 på motsatt sätt då det var relativt lågt valdeltagande i 

kyrkovalet men relativt högt i riksdagsvalet. 
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Om de två valen längst från trendlinjen, åren 2001 och 1991, utesluts ur analysen 

är korrelationen 0,95 med en signifikans på 0,01, vilket tyder på ett starkt samband 

mellan valdeltagande i kyrkoval och valdeltagande i riksdagsval.  

Sammanfattningsvis får vår hypotes ett visst stöd då valdeltagandet ökade 2013, 

men det är viktigt att ha i åtanke att ökningen är så pass liten i relation till 

standardavvikelsen att det är svårt att avgöra vad den berodde på, framförallt då 

ökningen även motsvarades av en ökning av valdeltagandet i riksdagsvalet 2014. 

4.3.3 Hypotes 2: Socialdemokraternas andel av rösterna i kyrkovalet 

2013 bör ha minskat 

Baserat på Meguids teori om partistrategier bör Socialdemokraternas andel av 

rösterna i kyrkovalet 2013 ha minskat, då de profilerade sig i så pass tydlig 

opposition till ett nischparti. 

 

Figur 5. Procentandel av rösterna för riksdagspartiernas nomineringsgrupper i kyrkovalet åren 1991–

2013. 

 

Figur 5 ovan illustrerar hur stor andel av rösterna som de nuvarande 

riksdagspartiernas nomineringsgrupper fick i kyrkovalen 1991–2013. Det man kan 

utläsa av detta diagram är att röstandelen för Alliansens nomineringsgrupper har 

minskat sedan Sverigedemokraternas inträde år 2001 medan de rödgröna 
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nomineringsgrupperna och Sverigedemokraterna har ökat.
6
 Denna trend fortsatte 

2013. Hypotesen att Socialdemokraternas andel av rösterna skulle minska 2013 får 

därmed inte något stöd, i och med att de faktiskt ökade. Samtidigt var det även här en 

väldigt blygsam ökning i relation till de som skett tidigare vid valen 1994 och 2001 – 

1,05 procentenheter jämfört med standardavvikelsen på 2,02. 

Denna hypotes är dock inte den enda relevanta för att avgöra om Meguids teori 

stämmer, därav hypotes 3. 

4.3.4 Hypotes 3: Sverigedemokraternas andel av rösterna i kyrkovalet 

2013 bör ha ökat 

Utifrån Meguids teori bör Sverigedemokraterna ha tjänat på Socialdemokraternas 

strategi, då Sverigedemokraterna fick mer uppmärksamhet. Detta skulle kunna ske 

även om Socialdemokraternas andel av rösterna ökade, som vi ovan visade var fallet. 

Som figur 5 visar ökade Sverigedemokraternas andel av rösterna i kyrkovalet 

2013. Både procentuellt och i absoluta tal ökade de mer än Socialdemokraterna, se 

tabell 1 nedan. Ökningen på 3,11 procentenheter kan jämföras med 

standardavvikelsen på 2,24. Därmed stärks hypotesen. Detta innebär, tillsammans 

med hypotes 2, att både Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna tjänade på 

uppmärksamheten kring Sverigedemokraterna vid valet 2013. Vi kommer nu 

presentera några ytterligare diagram som analyserar sambanden mellan 

Sverigedemokraternas kyrkovalsresultat och övriga faktorer.  

 
Tabell 1. Ökning av röstandel för Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna i kyrkovalet åren 

2005–2013 i procentenheter med procentuell ökning inom parentes. 

Nomineringsgrupp 2005 2009 2013 

Socialdemokraterna −1,47 (−5) +0,39 (+1,4) +1,05 (+3,7) 

Sverigedemokraterna +0,91 

(+209,64) 

+1,12 

(+164,37) 

+3,11 

(+208,74) 

 

 

  

                                                
6
 Den forskning vi presenterade tidigare argumenterade för att ökningen av valdeltagandet och stöd 

för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 2001 till stor del berodde på mobilisering mot 

Sverigedemokraterna, dock är det oklart vad Alliansens betydligt större ökning samma år berodde på. 

I riksdagsvalet 2002 minskades Alliansens andel av rösterna med 0,79 procentenheter så det kan inte 

påstås ha varit någon särskilt positiv trend för dem i rikspolitiken. I absoluta tal var Alliansens ökning 

störst, procentuellt var dock ökningen för Vänsterpartiet betydligt högre då de fick 4,4 gånger fler 

röster 2001 än 1997. 
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Figur 6. Korrelation mellan Sverigedemokraternas och Socialdemokraternas procentandel av rösterna 

i kyrkovalet åren 2001–2013. 

 

Figur 6 ovan visar sambandet mellan Sverigedemokraternas resultat med 

Socialdemokraternas resultat i kyrkovalet. Sambandet är positivt med ett värde på 

0,305, vilket i praktiken innebär att både Sverigedemokraternas och 

Socialdemokraternas andel av rösterna har ökat sedan Sverigedemokraterna började 

ställa upp i kyrkovalet.7 Vid valet 2001 fick Sverigedemokraterna endast en liten 

andel av rösterna, men det var också första året de ställde upp i valet och det är därför 

svårt att dra några slutsatser om Socialdemokraternas strategi utifrån det. Det kan 

dock konstateras att det inte nödvändigtvis går dåligt för Sverigedemokraterna när 

det går bra för Socialdemokraterna sett till andel av rösterna. Detta skiljer sig från 

hur det sett ut vid riksdagsval, se följande diagram. 

 

  

                                                
7
 Motsvarande samband mellan Sverigedemokraternas och Alliansens procentandel av rösterna i 

kyrkoval är negativt med ett värde på −0,994, signifikansen är 0,01. I takt med att 

Sverigedemokraternas andel av rösterna har ökat har samtliga av Alliansens nomineringsgruppers 

andel sjunkit. Det borde därmed vara mer angeläget för Alliansen att minska Sverigedemokraternas 

andel av rösterna ur detta perspektiv. 
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Figur 7. Korrelation mellan Sverigedemokraternas och Socialdemokraternas procentandel av rösterna 

i riksdagsvalet åren 1991–2013 (1991–2014). 

 

Vid riksdagsval råder det nämligen ett negativt samband mellan Socialdemokraternas 

och Sverigedemokraternas valresultat med ett värde på −0,773, vilket illustreras i 

figur 7 ovan. När det går bra för Socialdemokraterna, som vid valet 2001/2002, går 

det dåligt för Sverigedemokraterna, och när det går bra för Sverigedemokraterna som 

vid valet 2013/2014 går det sämre för Socialdemokraterna. Det kan dock tänkas 

finnas fler bakomliggande faktorer som påverkar detta samband då det vid 

riksdagsval kan vara fler faktorer som kan påverka valutgången, i enlighet med vad 

vi argumenterade för i inledningen. 
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Figur 8. Korrelation mellan valdeltagande och Sverigedemokraternas andel av rösterna i procent i 

kyrkovalet åren 2001–2013. 

 

 

Figur 8 illustrerar att det råder ett negativt samband, med värdet −0,273, mellan 

valdeltagandet i kyrkoval och Sverigedemokraternas röstandel i dessa. Det är med 

andra ord så att ett lågt valdeltagande gynnar Sverigedemokraterna, baserat på de val 

som hittills varit. Att på olika sätt försöka öka valdeltagandet för att på så sätt minska 

Sverigedemokraternas inflytande kan således tänkas vara en effektiv metod och det 

något högre valdeltagandet 2013 skulle kunna ha lett till en minskning av 

Sverigedemokraternas röstandel. Samtidigt är det så pass få analysenheter som ingår 

i analysen – endast fyra val – att det blir svårt att uttala sig om detta. I riksdagsval är 

motsvarande samband positivt med 0,229, se följande diagram. 
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Figur 9. Korrelation mellan valdeltagande och Sverigedemokraternas andel av rösterna i procent i 

riksdagsvalet åren 2001–2013 (2002–2014). 

 

Figur 9 ovan visar, i motsats till kyrkoval, att Sverigedemokraternas andel av 

rösterna ökar vid ökat valdeltagande i riksdagsval. Således har det ingen effekt att 

försöka mobilisera väljare och öka valdeltagandet för att motarbeta 

Sverigedemokraterna i riksdagsval. Detta innebär att teorier inte håller för de båda 

valen, vilket stärker vår tanke om att det krävs fler studier på kyrkoval och att det 

eventuellt också behöver utvecklas nya teorier som är hållbara för de båda valen.  
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Figur 10. Korrelation mellan Sverigedemokraternas procentandel av rösterna i kyrkovalet och 

riksdagsvalet åren 2001–2013 (2002–2014). 

 

Det finns ett tydligt positivt samband mellan Sverigedemokraternas valresultat i 

kyrkoval och i riksdagsval med ett värde på 0,999, med en signifikans på 0,01, vilket 

illustreras i figur 10 ovan. Stödet för Sverigedemokraterna har med andra ord hela 

tiden ökat i både kyrko- och rikspolitiken, även om de alltid nått bättre resultat i 

riksdagsvalet än i kyrkovalet. Det styrker antagandet att ett bra resultat för 

Sverigedemokraterna i kyrkovalet också innebär ett bra resultat för partiet i 

riksdagsvalet. Detta skulle i sin tur kunna ses som en anledning för både 

Sverigedemokraterna och deras motståndare att fästa vikt vid Sverigedemokraternas 

resultat i kyrkovalen även om de inte har något större intresse för kyrkopolitiken i 

sig. Observera att analysen endast baseras på fyra val vilket på längre sikt kan 

påverka sambandets styrka. Motsvarande samband för Socialdemokraterna redovisas 

i följande diagram. 
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Figur 11. Korrelation mellan Socialdemokraternas procentandel av rösterna i kyrkovalet och 

riksdagsvalet åren 1991–2013 (1991–2014). 

 

Sambandet mellan Socialdemokraternas andel av rösterna i kyrkoval och riksdagsval 

är 0,608, vilket innebär att det råder ett svagt positivt samband, något som illustreras 

i figur 11 ovan. Dock är detta samband inte i närheten av Sverigedemokraterna och 

inte heller statistiskt signifikant. Som tidigare nämnt kan emellertid det starka 

sambandet bero på att analysen baseras på ett fåtal analysenheter medan sambandet 

för Socialdemokraterna innefattar något fler analysenheter.  
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5 Slutsats 

Vår innehållsanalys har visat att Socialdemokraternas strategi i kyrkovalet 2013 till 

stor del gick ut på att ta avstånd från Sverigedemokraterna och betonade vikten av att 

rösta på dem för att minska Sverigedemokraternas inflytande. Detta är i linje med 

den avståndstagande strategin som Meguid beskriver och kan främst relateras till 

Müller & Strøms begrepp vote-seeking. 

Baserat på Meguids teori bör Socialdemokraternas strategi i kyrkovalet 2013 ha 

misslyckats i bemärkelsen att Sverigedemokraternas andel av rösterna ökade. Baserat 

på kyrkovalet 2001 och det låga valdeltagandet bör dock strategin ha kunnat lyckas. 

Huruvida strategin kan anses ha lyckats eller inte kan sägas bero på vilken syn 

man har. Valet 2013 var ett av få kyrkoval där valdeltagandet ökat på senare år, men 

ökningen var relativt liten. Socialdemokraterna gick framåt i valet, men det gjorde 

även Sverigedemokraterna. Strategin kan sägas vara lyckad för Socialdemokraterna 

om syftet endast var att få röster, men misslyckad om syftet även var att minska 

Sverigedemokraternas röstandel. Meguids teori om att mobilisering mot ett nischparti 

inte är en lyckad strategi för att få dem att förlora inflytande stärks. Samtidigt kan 

man tänka sig att Socialdemokraterna kan kompensera för Sverigedemokraternas 

inflytande i kyrkomötet i och med deras skilda ideologiska positioner, det vill säga 

även om Sverigedemokraterna fick fler röster än tidigare så kan deras inflytande i 

kyrkomötet tänkas minska om det samtidigt är så att andra partier som inte vill 

samarbeta med dem också får många röster. I så fall skulle de socialdemokratiska 

väljarnas beteende kunna inkluderas i Fredéns begrepp compensational voting. Detta 

beteende skulle kunna studeras ytterligare i en annan studie som fokuserar mer 

ingående på hur väljarbeteende påverkas av partiers strategiska agerande. 

Det är svårt att säga hur valresultatet hade blivit om Socialdemokraterna inte 

använt sig av sin avståndstagande kampanj. Detta har delvis att göra med att det har 

skett förhållandevis få kyrkoval med Sverigedemokraterna, vilket innebär att det blir 

relativt få analysenheter i analysen. Detta motiverar ytterligare studier av kyrkoval 

längre fram. Vi hoppas dock att vi med denna uppsats visat hur studier över kyrkoval 

kan användas för att belysa riksdagspartierna i en annan miljö och därmed få nya 

perspektiv på gamla problem.  
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Bilaga 1: Statistik över valdeltagande och 

valresultat 

Tabell 2. Valdeltagande i val till kyrkomötet (kyrkofullmäktige innan 2001) med riksdagsval inom parentes. 

 

År Valdeltagande i procent Förändring i procentenheter 

1979 14,4 (90,7) ? (−1,1) 

1982 15,2 (91,4) +0,8 (+0,7) 

1985 13,8 (89,9) −1,4 (−1,5) 

1988 12,7 (86) −1,1 (−3,9) 

1991 10,2 (86,7) −2,5 (+0,7) 

1994 12,9 (86,8) +2,7 (+0,1) 

1997 (1998) 10,2 (81,4) −2,7 (−5,4) 

2001 (2002) 14,2 (80,1) +4,0 (−1,3) 

2005 (2006) 12,0 (82) −2,2 (+1,9) 

2009 (2010) 11,9 (84,6) −0,1 (+2,6) 

2013 (2014) 12,8 (85,8) +0,9 (+1,2) 

 

Referenser: 

Statistiska centralbyrån (1999). Statistisk årsbok för Sverige 1999. s. 422. 

Statistiska centralbyrån . Valdeltagande - vanligare att rösta i riksdagsvalet. [Elektronisk] http://www.scb.se/hitta-

statistik/sverige-i-siffror/val-och-partier/valdeltagande/ Hämtdatum: 2017-04-21. 

Svenska kyrkan (2016). Tidigare valresultat i kyrkovalet. [Elektronisk] https://www.svenskakyrkan.se/tidigare-

valresultat/ (välj sedan det aktuella året) Hämtdatum: 2017-04-21. 

 

  

http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/val-och-partier/valdeltagande/
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Tabell 3. Röstandelar i procent i val till kyrkomötet (kyrkofullmäktige innan 2001) med riksdagsval inom parentes 

för de partier som har mandat i riksdagen. 

 

Nomineringsgrupp 1991 1994 1997 
(1998) 

2001 
(2002) 

2005 
(2006) 

2009 
(2010) 

2013 
(2014) 

Centerpartiet 10,9 
(8,5) 

10,9 
(7,7) 

9,8 
(5,12) 

17,27 
(6,1) 

16,33 
(7,88) 

13,78 
(6,56) 

11,9 
(6,11) 

Folkpartiet 3,9 
(9,1) 

3,6 
(7,2) 

4,0 
(4,71) 

5,79 
(13,3) 

5,95 
(7,54) 

5,26 
(7,06) 

3,29 
(5,42) 

Frimodig kyrka ? ? ? - 2,88 5,08 4,76 

Gabriel ? ? ? 0,3 0,49 - - 

Kristdemokraterna 4,4 
(7,1) 

3,6 
(4,1) 

4,2 
(11,76) 

9,45 
(9,1) 

6,67 
(6,59) 

6,99 
(5,6) 

4,76 
(4,57) 

Miljöpartiet - 
(3,4) 

- 
(5,0) 

- 
(4,49) 

- 
(4,6) 

1,66 
(5,24) 

3,16 
(7,34) 

4,69 
(6,89) 

Moderaterna 13,6 
(21,9) 

12,8 
(22,4) 

15,9 
(22,9) 

18,91 
(15,2) 

17,93 
(26,23) 

16,18 
(30,06) 

12,57 
(23,33) 

Partipolitiskt obundna i 
Svenska kyrkan 

? ? ? 14,37 13,64 13,16 15,26 

Socialdemokraterna 28,9 
(37,7) 

32,7 
(45,3) 

26 
(36,38) 

29,4 
(39,8) 

27,93 
(34,99) 

28,32 
(30,66) 

29,37 
(31,01) 

SPI Seniorpartiet ? ? ? - 0,55 0,44 0,22 

Sverigedemokraterna - 
(0,09) 

- 
(0,25) 

- 
(0,37) 

0,83 
(1,4) 

1,74 
(2,93) 

2,86 
(5,7) 

5,97 
(12,86) 

Vänsterpartiet 0,3 
(4,5) 

0,4 
(6,2) 

0,4 
(11,99) 

1,76 
(8,3) 

1,13 
(5,85) 

1,25 
(5,6) 

2,36 
(5,72) 

Öppen kyrka ? ? ? 1,33 2,91 3,28 4,63 

 

Kommentar: Endast nomineringsgrupper som vid något val uppnått mer än 0,4 % av rösterna redovisas. De 

nomineringsgrupper som är knutna till riksdagspartier redovisas under namnet på riksdagspartiet, se avsnitt 4.3.1 för 

redogörelse över de olika namn de ställt upp med. Ett frågetecken betyder att information om röstandelar för dessa 

nomineringsgrupper saknas i källorna. Ett streck betyder att nomineringsgruppen inte ställde upp eller inte fick 

några röster. I de elektroniska källor som anges nedan behöver man sedan välja det aktuella valåret för att hitta 

siffrorna. 

 

Referenser: 
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