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I

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to investigate the effect of macroeconomic variables on the 

incumbent government parties vote share in Sweden 1973-2003. Changes in the 

incumbents vote share, measured in public elections and yearly surveys, are examined with 

an econometric model. The independent variables used are unemployment rate, GDP-

growth, inflation, tax wedge and transfers to households. The results suggest that increases 

in the unemployment rate, tax wedge and the quota transfers to households/GDP had a 

significant negative effect on the incumbent parties vote share during the period. The use of 

surveys is an important source of error in the model. Surveys measure opinions and 

attitudes and not actual voter behaviour. 



II

SAMMANFATTNING

Syftet med denna uppsats är att undersöka makroekonomiska variablers inverkan på 

regeringens opinionsstöd i Sverige 1973-2003. Med en ekonometrisk modell förklaras 

förändringar i den sittande regeringens väljarstöd mätt i riksdagsval och årliga 

partisympatiundersökningar. Som förklarande variabler används arbetslöshet, BNP-tillväxt, 

inflation, skattekvot och transfereringar till hushållen. Resultaten visar att en ökning av 

arbetslösheten och nivån på skattekvoten samt en ökning av kvoten transfereringar till 

hushåll genom BNP har haft en signifikant negativ effekt på den sittande regeringens 

opinionsstöd. Användandet av partisympatiundersökningar ger upphov till en felkälla i 

modellen, detta då undersökningarna mäter åsikter och attityder och inte faktiskt 

väljarbeteende.
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Kapitel 1

INLEDNING

1.1 Bakgrund

När en väljare väljer vilket parti han eller hon skall rösta på i ett riksdagsval finns det 

många faktorer som kan spela in. Hur kandidaterna uppfattas, ideologisk övertygelse, 

konjunkturpolitiska faktorer, olika utspel och affärer, frågor om miljö och kärnkraft är 

några variabler som kan vara av betydelse (Fregert och Jonung, 2003). För att förklara 

varför en viss väljare väljer ett visst parti används inom viss valforskning 

socioekonomiska förklarande faktorer som kön, ålder, yrke och bostadsort (Holmberg 

och Gilljam, 1987). 

Annan forskning syftar till att undersöka det aggregerade beteendet. Inom 

nationalekonomin har samspelet mellan makroekonomiska variabler och politiken 

studerats i många ekonometriska studier. En grupp av studier tittar på effekten av 

ekonomiska fluktuationer och dess påverkan på valutgångar (för Sverige se Jordahl,

2002; för Sverige, Norge och Danmark, Madsen, 1980; för Kanada, Nadeua och Blais,

1993; för Turkiet, Akarca och Tansel, 2003). En annan grupp studerar ekonomins 

påverkan på regeringars popularitet mätt i opinionsundersökningar (för Sverige se Jonung 

och Wadensjö, 1979). En tredje grupp studerar den ömsesidiga påverkan mellan 

ekonomin och politiken (för Tyskland se Frey och Schneider, 1979; för Storbritannien,

Frey och Schneider, 1978; för USA, Frey och Schneider, 1979). Det som skiljer den 

tredje gruppen från de två första är att regeringens agerande, i form av policyinstrument,  

även undersöks.  

Denna uppsats avser att studera ekonomins påverkan på regeringens väljarstöd. Teorin 

om retrospektiv röstning antar att väljarna utvärderar kandidaternas tidigare prestation när 

de bestämmer sig för vem de ska rösta på (Fiorina, 1981). För en sittande regering 
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innebär det att väljarstödet beror av hur ekonomin utvecklats under perioden före valet. 

Madsen (1980) undersökte ekonomins inverkan på regeringens väljarstöd i Sverige under 

perioden 1920-1975. Arbetslöshet och tillväxt i disponibel inkomst hade en signifikant 

effekt på regeringens väljarstöd. Jonung och Wadensjö (1979) har visat att arbetslöshet 

och inflation hade en stark inverkan på Socialdemokraternas popularitet, vilket var det 

regerande partiet, mellan 1967-1976. Jordahl (2002) har visat att ökning i inflation och 

arbetslöshet har haft en signifikant negativ effekt på den sittande regeringens popularitet i 

Sveriges mellan 1985-1994. 

Arbetslöshet, inflation och disponibel inkomst har alltså visat sig påverka regeringens 

väljarstöd i tidigare studier. En intressant fråga är om det finns andra makroekonomiska 

variabler som har en signifikant inverkan på regeringens väljarstöd och om de tidigare 

studiernas resultat står sig fram till början av 2000-talet. 

Det är viktigt att undersöka om regeringen hålls ansvarig för makroekonomiska variabler 

och i så fall vilka. Ett problem kan vara om regeringen hålls ansvarig för variabler som 

den inte kan eller har svårt att påverka. BNP-tillväxten i Sverige påverkas till exempel 

bland annat av omvärldens konjunktur och efterfrågan, vilket Sveriges regering torde ha 

liten inverkan på. Ett annat problem är att de makroekonomiska variablerna inte alltid är 

direkt kännbara på individnivå. Det får konsekvensen att metoderna för hur variablerna 

mäts och presenteras även påverkar väljarna. Risk finns då att regeringen försöker 

påverka den siffra som mäts istället för det som måttet avser att mäta. Ett exempel är

arbetslösheten vilken mäts som antalet arbetslösa genom antal i arbetskraften. En 

sänkning av arbetslösheten kan då åstadkommas dels då arbetslösa får jobb men även då 

arbetslösa förflyttas ur arbetskraften. 

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att utvärdera olika makroekonomiska variablers inverkan på den 

sittande regeringens opinionsstöd. 
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1.3 Metod

För att undersöka samband mellan väljarstöd och makroekonomiska variabler kommer en 

ekonometrisk modell användas. Regeringens förändring i väljarstöd antas vara en

funktion av inflation, arbetslöshet, BNP-tillväxt, skattekvot och transfereringar till 

hushållen. Data över väljarstödet är hämtat från SCB:s årliga partisympatiundersökningar 

och riksdagsvalens resultat. Modellen bygger på nyttoteori och att väljarna 

nyttomaximerar genom att välja det parti som förväntas ge den största nyttan. 

Förväntningarna grundas på en tillbakablick vilket innebär att väljarna utvärderar 

regeringens tidigare prestation när de bestämmer sig för vem de skall rösta på. 

1.4 Avgränsningar

Endast Sverige under perioden mellan åren 1973-2003 kommer att studeras på grund av 

tillgängligheten på data. Dessutom har riksdagen bestått av en kammare sedan 1971 

vilket underlättar studien då det tidigare fanns två kammare med olika långa 

mandatperioder. Data över väljarstöd är avgränsat till årliga partisympatiundersökningar 

från SCB och resultat från riksdagsvalen. 

1.5 Tidigare studier av ekonomins inverkan på regeringars väljarstöd

Sedan 1970-talet har ekonomins inverkan på regeringars popularitet/väljarstöd undersökts 

i en mängd olika länder. Nedan presenteras tre studier som berör Sverige utförligare.

Jonung och Wadensjö (1979) har undersökt ekonomins inverkan på det regerande partiets 

popularitet i opinionsundersökningar mellan 1967-1978 i Sverige. Regeringens 

popularitet mätt i månatliga opinionsundersökningar användes som beroende variabel. De 

oberoende variabler som testades var arbetslöshet, inflation och förändring i tillväxt av 

disponibel inkomst vilka lades in med en månads fördröjning i modellen. Resultaten 

visade att arbetslöshet och inflation hade en stark inverkan på Socialdemokraternas 

popularitet, vilket var det regerande partiet 1967-1976.

Madsen (1980) undersökte ekonomins inverkan på regeringens väljarstöd i Sverige, 

Norge och Danmark under perioden 1920-1975. För att mäta regeringens väljarstöd 



4

användes resultaten från riksdagsvalen. De oberoende variabler som undersöktes var 

BNP-tillväxt, inflation och arbetslöshet. Alla oberoende variabler mättes under valåret, 

detta då väljarnas förväntningar endast antogs bygga på det senaste året. För Sverige hade 

arbetslöshet och tillväxt i disponibel inkomst en signifikant negativ respektive positiv 

effekt på regeringens väljarstöd. För Danmark uppvisade endast inflation en signifikant 

negativ effekt på regeringes väljarstöd och för Norge uppvisade ingen av variablerna 

någon signifikant effekt på regeringens väljarstöd. 

Jordahl (2002) undersökte om svenska väljare röstar själviskt eller med ett 

allmänintresse. Hans studie jämförde makro- och mikroekonomiska variablers inverkan 

på väljarna i opinionsundersökningar under åren 1985-1994. Den oberoende variabel som 

användes var dummyvariabeln val av politiskt block. De makroekonomiska variabler som 

ingick i studien var arbetslöshet, inflation och BNP-tillväxt. Resultatet visade att både 

makro- och mikroekonomiska variabler har haft inverkan på väljarna. Ökning i både 

inflation och arbetslöshet har haft en signifikant negativ effekt på regeringens popularitet.  

I alla tre studier hade arbetslösheten en signifikant påverkan på regeringens popularitet 

eller väljarstöd. Inflation visade signifikant inverkan i de två studier som undersökte 

senare delen av 1900-talet. Endast en av de tre studierna fann ett signifikant samband 

mellan disponibel inkomst och regeringens väljarstöd. Denna uppsats avser undersöka om 

det finns andra makroekonomiska variabler som inverkar på regeringens väljarstöd och 

om de tidigare studiernas resultat står sig fram till början av 2000-talet. 

1.6 Disposition

I kapitel 2 beskrivs den teorin som den ekonometriska modellen bygger på. Först 

presenteras den rationelle väljaren, därefter väljar- och popularitetsfunktioner och det 

ekonomisk-politiska kretsloppet. Kapitel 2 avslutas med att presentera variabler som kan 

tänkas påverka väljarna och regeringens väljarstöd. I Kapitel 3 beskrivs den 

ekonometriska modellen och de data som används. Kapitel 4 presenterar och diskuterar 

resultaten från modellen. Slutligen i Kapitel 5 presenteras slutsatser. 
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Kapitel 2

TEORI

I detta kapitel presenteras den teori som den ekonometriska modellen bygger på. Först 

presenteras den rationelle väljaren därefter beskrivs väljar- och popularitetsfunktioner och 

det ekonomisk-politiska kretsloppet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av potentiella 

variabler som påverkar regeringens väljarstöd. 

2.1 Den rationelle väljaren

Public choice kan definieras som den ekonomiska forskningen kring beslut som inte 

fattas på någon marknad. Det grundläggande påståendet inom public choice, såväl som 

inom konsumtionsteori, är att människan är en rationell nyttomaximerare. (Mueller, 

1989) Den rationella individen är välinformerad och gör rationella val för att öka sin 

nytta (Jackson, 1999). Det innebär att en människa som ställs inför ett val kommer att 

välja det alternativ som ger den högsta nyttan. Ett viktigt beslut som inte fattas på någon

marknad är beslutet om vilket parti en individ vill skall företräda den i riksdagen.

Människans preferenser avslöjas då genom röstning och individer visar samtidigt sina 

efterfrågefunktioner. Då människan är en rationell nyttomaximerare kommer den att rösta 

på det parti som förväntas ge den högsta nyttan. (Mueller, 1989) 

Nyttofunktionen för en individ kan skrivas som:

),...,,( 21 nXXXUU  (1)

Där Xi representerar faktorer som påverkar individens nytta, U. (Nicholson, 2002)

Faktorer som kan tänkas ingå i nyttofunktionen är konsumtion och inkomst. (Jackson, 

1999) Nyttan kan ses som den behovstillfredsställelse som en viss kombination av 

faktorer, Xi, ger en individ. 
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Avgörande för hur en väljares förväntningar ser ut är på vilka premisser de grundas. I 

huvudsak kan de grundas på en tillbakablick eller en framtidsanalys. En retrospektiv 

väljare grundar sina förväntningar på en kandidats tidigare prestation och väljer att rösta 

för eller emot den sittande kandidaten baserat på de förväntningarna. En framåtblickande

väljare analyserar de policys som respektive kandidat förespråkar och väljer sedan den 

kandidat vars policy förväntas prestera bäst i enlighet med nyttofunktionen. (Jackson, J. 

1999) Downs (1957) framhåller att den politik partier står för är stabil över tiden. På 

grund av detta kan retrospektiva förväntningar förutspå den politik som den sittande 

regeringen skulle föra om den blev omvald. Nannestad och Paldam (1994) har undersökt 

den tillgängliga forskningen kring ämnet och dragit slutsatsen att röstning grundas i 

övervägande grad på ett tillbakablickande. 

För att erhålla samhällets totala nytta aggregeras väljarnas nyttofunktioner. Den 

aggregerade nyttofunktionen kallas sociala välfärdsfunktionen. Den sociala 

välfärdsfunktionen kan skattas empiriskt med hjälp av väljar- och popularitetsfunktioner 

(VP-funktioner) vilka beskrivs i kapitel 2.2. För att en variabel skall inverka på en VP-

funktion måste den på något sätt påverka väljarnas individuella nyttofunktioner. VP-

funktioner kan därför användas för att undersöka vilka faktorer som påverkar väljarna då 

de röstar. (Mueller, 1989)

2.2 Väljar- och populartietsfunktioner

Den underliggande hypotesen, ofta kallad ”the responsibility hypothesis”, i väljar- och 

popularitetsfunktioner är att väljarna håller regeringen ansvarig för det ekonomiska 

tillståndet. En väljarfunktion förklarar en regerings väljarstöd mätt i valresultat med hjälp 

av ekonomiska och politiska variabler. Ett alternativ är att använda en

popularitetsfunktion där väljarstödet mäts i opinionsundersökningar. (Nannestad och 

Paldam, 1994) För att koppla ihop väljar- och popularitetsfunktioner med ekonomin och 

regeringen används det ekonomisk-politiska kretsloppet, vilket beskrivs nedan i avsnitt 

2.3. 
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2.3 Det ekonomisk-politiska kretsloppet

Källan till det ekonomisk-politiska kretsloppet är hämtat från Fregert och Jonung (2003). 

Den teoretiska grunden för väljar- och popularitetsfunktioner kan åskådliggöras med det 

ekonomisk-politiska kretsloppet. Sambandet mellan ekonomin och politiken bygger på en 

modell med två sektorer; det politiska systemet och det ekonomiska systemet. Det 

politiska systemet består av den gällande konstitutionen, väljarna, regeringen, och 

riksdagen samt de myndigheter som genomför regeringens och riksdagens beslut. Det 

ekonomiska systemet består av marknaden där väljarna verkar som löntagare eller 

företagare, konsument eller sparare/investerare, och som påverkas av det politiska 

systemet. Väljarna antas bedöma regeringen baserat på den makroekonomiska 

utvecklingen därför att den direkt eller indirekt påverkar deras nytta. En ökning i till 

exempel BNP-tillväxt leder på sikt till högre inkomster och högre konsumtion och 

påverkar på det sättet väljarnas nytta. Regeringen har därför incitament att försöka 

påverka ekonomin genom stabiliseringspolitik och därmed sin chans att bli omvald.

Genom att till exempel sänka eller höja skatter och bidrag kan regeringen påverka 

sysselsättning, efterfrågan och prisutveckling. Sambandet mellan stabiliseringspolitik och 

väljarnas attityder motiveras med den keynesianska konjunkturteorin, vilken kortfattat 

har budskapet att konjunkturen kan och bör styras genom aktiv stabiliseringspolitik. 

Sambandet kan även motiveras med den uttalade politik de politiska partierna har i 

Sverige, vilken är hög sysselsättning och låg inflation (Fregert och Jonung, 2003). Det 

ekonomisk-politiska kretsloppet illustreras i figur 2.1. 

Figur 2.1. Det ekonomisk-politiska kretsloppet och regeringens väljarstöd
Källa: Frey (1979). 

Ekonomin Regeringen

Väljarna

Finans- och penningpolitik

Valfunktionen eller 
popularitetsfunktionen

Allmänna val



8

Regeringen utför finans- och penningpolitik för att påverka ekonomin i önskad riktning. 

Väljarnas inställning till regeringen påverkas sedan av ekonomin enligt val- och 

popularitetsfunktionen. Väljarnas preferenser åskådliggörs därefter i allmänna val då 

riksdagen väljs. Det bör påpekas att det ekonomisk-politiska kretsloppet är en generell 

teoretisk bild där regeringen har faktisk möjlighet att styra både finans- och 

penningpolitik. 

Vilka ekonomiska variabler kan då tänkas ingå i val- eller popularitetsfunktionen?

2.4 Inverkande variabler

Nannestad och Paldam (1994) har gått igenom ett hundratal empiriska studier som 

behandlar väljar- och popularitetsfunktioner i bland annat Österrike, Tyskland, 

Storbritannien, Sverige, USA, Danmark, Norge och Frankrike. Resultaten pekar på att ett 

fåtal makrovariabler ofta fungerar som the responsibility hypothesis påstår och de två 

med störst påverkan på regeringens väljarstöd är inflation och arbetslöshet. I vissa studier

har real tillväxttakt fungerat bättre än arbetslöshet.

I vallokalsundersökningar i Sverige mellan åren 1979-2002 har det i en öppet ställd fråga 

undersökts vilka områden som varit viktiga vid valet av parti till riksdagsvalen

(Holmberg och Oscarsson, 2004). Tabell 2.1. redovisar det genomsnittligt antal procent 

som angett  respektive sakfråga som viktig.   
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Tabell 2.1. Påverkande faktorer vid val till riksdagen. Vallokalsundersökningar 

1979-2002

Sakfråga % av de tillfrågade som angett frågan 

som viktig vid val av parti

Välfärd 44%

Full sysselsättning 22,8%

Miljö 18,3%

Skatter 15,3%

Ekonomi 14,9%

Källa: Holmberg och Oscarsson (2004).

Resultaten ger en fingervisning om att, med undantag för miljö, anses ekonomiska 

faktorer som viktigast vid valet av parti i riksdagsvalen 1979-2002. Välfärd, vilket 44% 

angett som en viktig fråga vid val av parti, är ett mycket brett begrepp och i det kan 

mycket väl de andra faktorerna tänkas ingå. 

Ovan har arbetslöshet, inflation, BNP-tillväxt och skattekvot motiverats som inverkande 

variabler på regeringens opinionsstöd. En annan variabel som kan tänkas inverka på 

regeringens opinionsstöd är transfereringar till hushållen. Detta då de som erhåller 

transfereringar får en högre disponibel inkomst och därmed ett större 

konsumtionsutrymme samtidigt som andra individer, som betalar transfereringarna, får en 

längre disponibel inkomst och därmed ett mindre konsumtionsutrymme. I stycke 2.4.1 till 

2.4.5 beskrivs arbetslöshet, inflation, BNP-tillväxt, skattekvot och transfereringar samt 

varför de kan tänkas inverka på väljarnas nyttofunktion.

2.4.1 Arbetslöshet

En ökning av arbetslösheten gör det sämre för de individer som blir arbetslösa. Det kan 

även öka rädslan att bli arbetslös hos individer med arbete. Generellt gör också ökad 

arbetslöshet att resurser blir outnyttjade. (Mueller, 1989). För de som har sysselsättning 

minskar levnadsstandarden då arbetslösheten stiger eftersom arbetslöshetsersättningen 

och andra skattefinansierade program betalas av nationens skattebetalare (Fregert och 
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Jonung, 2003). I ovan diskuterade vallokalsundersökningar mellan 1979-2002 (tabell 

2.1.) har i genomsnitt 22,8 % svarat att full sysselsättning varit en viktig fråga vid val av 

parti. Höjd arbetslöshet kan alltså påverka individers disponibla inkomst och kan på det 

sättet påverka nyttofunktionen, vilken beskrevs i kapitel 2.1, ekvation 1.

2.4.2 Inflation

Inflation har omfördelande effekter. För det första omfördelas inkomst genom att 

relativpriser förvrängs. Vid låg inflation är det lättare att urskilja om en prisökning på en 

vara är en relativprisökning eller en allmän prisuppgång. Vanligtvis förhandlas löner upp 

först, vilket minskar företagens vinster, vilket i sin tur påverkar investeringar och tillväxt 

negativt. Reala växelkurser tenderar att fluktuera mer vid hög inflation, vilket omfördelar 

inkomst mellan lokala och utländska producenter. På förmögenheter har inflationen en 

omfördelande effekt. En omfördelning sker från dem som lånar ut pengar till dem som 

lånar pengar då prisnivån stiger snabbt och fluktuerar. (Burda och Wyplosz, 2001)

Inflation har potential att påverka individers disponibla inkomst och kan därigenom 

påverka individers nyttofunktion.

2.4.3 BNP-tillväxt

Ekonomisk tillväxt är grunden för välstånd. Ett lands välstånd beror dock inte bara på den 

aktuella BNP-nivån utan på de resurser som arbetats ihop av tidigare års BNP. Trots att 

BNP endast mäter den materiella levnadsstandarden finns det ett tydligt samband mellan 

BNP-utveckling och välfärd i vidare mening. Högre tillväxt är ett medel för att nå andra 

mål så som högre privat konsumtion och bättre offentlig service. (Eklund, 2004)

Nyttofunktionen kan påverkas av höjd BNP-tillväxt då den kan leda till ökad konsumtion. 

2.4.4 Skattekvot

Ett mått på skattetrycket i en ekonomi är skattekvoten. Den kan definieras som den 

offentliga sektorns totala inkomster från skatter och sociala avgifter, i procent av BNP. 

(Konjunkturinstitutet, 2003) Cirka 90% av statens inkomster kommer från skatter och 

avgifter av olika slag i Sverige (Riksdagen, 2006). Skatt kan tas ut på bland annat arbete, 

konsumtion och kapital och betalas slutligen av individer eller hushåll. Högre skatter 
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innebär att staten får högre inkomst, men det minskar samtidigt skattebetalarnas 

disponibla inkomst och därmed konsumtionsutrymme. Det blir alltså en avvägning av vad 

som skall finansieras offentligt och vad som skall finansieras privat. Denna avvägning 

kan ha en stark ideologisk koppling. I Sverige förekommer progressiv inkomstskatt vilket 

betyder att skattesatsen höjs vid högre inkomster. Detta innebär att det individuella 

skattetrycket skiljer sig åt mellan individer. Både skattekvot och nedan beskrivna 

transfereringar påverkar direkt individers disponibla inkomst och har därför en direkt 

koppling till nyttofunktionen. 

2.4.5 Transfereringar

En transferering definieras som en utbetalning utan direkt motprestation (Rudiger och 

Stanley, 1990). Staten kan med hjälp av transfereringar omfördela resurser i samhället. År 

2000 var de totala transfereringarnas del av BNP 20,9 % och 37,3 % av statens totala 

utgifter. En hög inkomstfördelning kan påverka högt betalda, antagligen högproduktiva, 

individer att arbeta mindre eller flytta utomlands då transfereringarna ökar och skatterna 

stiger. (Burda och Wyplozs, 2001) För en arbetslös individ minskar det ekonomiska 

incitamentet till arbete då den marginella ökningen i inkomst kan vara väldigt liten då 

man går från bidrag till arbete (Ibid).

2.5 Sammanfattning och diskussion av teorin

Väljarna vill maximera sin nytta. Detta sker i riksdagsval genom att den kandidat och det 

parti som förväntas ge den största nyttan för väljarna väljs. Förväntningarna bygger på en 

tillbakablick, vilket gör att en regerings väljarstöd beror av regeringens tidigare 

prestation. För att undersöka vilka variabler som påverkar regeringens väljarstöd kan val-

eller popularitetsfunktioner användas. Dessa funktioner bygger på det ekonomisk-

politiska kretsloppet. Kretsloppet bygger på att regeringen påverkar ekonomin genom 

finans- och penningpolitik som i sin tur påverkar väljarna. Väljarnas preferenser 

åskådliggörs sedan i allmänna riksdagsval. Variabler som påverkar väljarnas 

nyttofunktioner och som därför påverkar deras agerande i riksdagsvalen kan vara 

arbetslöshet, inflation, BNP-tillväxt, skattekvot och transfereringar till hushållen. I nästa 

kapitel beskrivs den ekonometriska modellen i vilken dessa variabler ingår.  
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En viktig fråga är huruvida regeringen har möjlighet att påverka de ovanstående 

beskrivna variablerna. Genom att bedriva arbetsmarknadspolitiska åtgärder signalerar 

regeringen tydligt att de kan påverka arbetslösheten. Arbetslösheten är dock till viss del 

beroende av omvärldens efterfrågan och regeringen har inte fullständig kontroll över 

arbetslösheten. Vad gäller BNP-tillväxt är denna också beroende av omvärldens 

efterfrågan även om regeringen har viss möjlighet att påverka den inhemska efterfrågan 

med hjälp av finanspolitik och därmed påverka BNP-tillväxten. När det gäller inflation är 

det Riksbanken som främst påverkar den med hjälp av penningpolitik. Målen för 

penningpolitiken sätts av riksdagen men det är sedan Riksbanken som väljer metoder för 

att uppnå målen. Skatter och transfereringar har regeringen möjlighet att påverka men det 

bör dock påpekas att minoritetsregeringar varit mer en regel än undantag under den 

studerade perioden. Detta har inneburit att regeringen inte haft fullständig möjlighet att 

påverka skatter och transfereringar. 
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Kapitel 3

MODELLEN

I detta kapitel beskrivs den ekonometriska modellen samt den data som använts.

3.1 Modellen

Enligt teorin presenterad i kapitel 2 kan fluktuationer i ekonomin påverka väljarstödet för 

en regering. Arbetslöshet, inflation och BNP-tillväxt per capita är typiska 

konjunkturvariabler som beskriver ekonomin och kommer därför att ingå i modellen. 

Vidare kommer skattekvoten och transfereringar till hushållen som del av BNP ingå för 

att vidare utveckla modellen. Väljar/popularitets-funktionen beskrivs i ekvation 2. 

ΔV= F(Arbetslöshet, BNP-tillväxt per capita, Inflation, 

Skattekvot, Transfereringar till hushållen) (2)

Beroende variabel är skillnad i väljarstöd från normalrösten, betecknad ΔV. Väljarstödet 

mäts som de procent röster som det regerande partiet eller de regerande partierna fått 

uppmätt i partisympatiundersökningar eller i riksdagsvalen. Anledningen till att 

partisympatiundersökningar används utöver resultaten från riksdagsvalen är för att öka 

antalet observationer under tidsperioden. Normalrösten mäts som det genomsnittliga 

väljarstödet under de tre tidigare åren. Det innebär att om endast ett parti ingått i 

regeringen summeras det partiets väljarstöd från tre tidigare år och delas sedan med tre 

för att få ut normalrösten. Madsen (1980) har tidigare i samma sammanhang använt sig 

av skillnaden från normalrösten, han mätte då normalrösten som genomsnittet från tre val

tillbaka. Normalrösten används för att få en uppskattning av partiets eller partiernas 

genomsnittliga väljarstöd. 
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För arbetslöshet som ”ärvs” från föregående regering antas skillnaden i arbetslöshet från 

föregående år istället för nivån på arbetslösheten inverka på regeringens väljarstöd. BNP-

tillväxt mäts som den procentuella tillväxten i BNP från föregående år. För inflation mäts 

prisökningen i procent från föregående år. Skattekvot mäts som den totala andelen skatter 

av BNP. Transfereringar till hushållen mäts som andel av BNP. För både skattekvot och 

transfereringar är såväl nivån som skillnaden från föregående år med i modellen. I tabell 

3.1. redovisas förväntade tecken för de oberoende variablerna. 

Tabell 3.1. Förväntade tecken för de oberoende variablerna. 

Variabel Förväntat tecken

(ΔA) Skillnad i arbetslöshet från föregående år -

(B) BNP-tillväxt per capita +

(I) Inflation -

(S) Skattekvot -

(ΔS) Skillnad i skattekvot från föregående år -

(T) Transfereringar ?

(ΔT) Skillnad i transfereringar från föregående år ?

Högre arbetslöshet och inflation förväntas sänka väljarstödet eftersom att båda generellt 

påverkar väljarna negativt. BNP-tillväxt ökar välfärden och förväntas öka väljarstödet. 

Skattekvoten förväntas ha ett negativt tecken då den påverkar disponibel inkomst

negativt, det förväntade tecknet är dock inte självklart därför att intäkterna från skatterna 

kan användas för att öka väljarnas nytta genom en utökning av offentliga tjänster. 

Transfereringar har inte något självklart tecken. Uppfattningen om höga transfereringar är 

bra eller dåligt skiljer sig mellan individer och kan vara kopplat till individens 

ideologiska övertygelse. Det kan tänkas att de som mottagit transfereringarna ser detta 

som positivt, då disponibel inkomst stiger, och därför förväntas väljarstödet öka. Ett annat 

resonemang är att väljarna inser att ökade transfereringar måste betalas av någon, vilket 

innebär skattebetalarna, och därför förväntas väljarstödet sjunka. Förväntat tecken för 

transfereringar är därför oklart. 
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Med OLS regressioner uppskattas koefficienter till olika ekvationer. Ekvation 3 visar en 

ekvation med alla ingående variabler som kommer att estimeras. 

ΔV = α + β1(ΔA) + β2B + β3I + β4S + β5(ΔS) + β6T + β7(ΔT) (3)

Konstanten är betecknad α medan koefficienterna till variablerna är betecknade βi. 

Koefficienterna på variablerna visar hur mycket en enhets ökning i varje enskild variabel 

påverkar avvikelsen från normalrösten för det regerande partiet eller de regerande 

partierna. Det finns ingen källa som pekar på att ekvationen skulle vara log-linjär, därför 

kan koefficienterna i resultatet inte tolkas som elasticiteter. Logaritmen av negativa tal är 

dessutom inte definierad vilket gör att en log-linjär model inte hade varit genomförbar då 

både den beroende variabeln och de oberoende variablerna i vissa fall har negativa 

värden.

I kapitel 4.1 redovisas resultatet från tre olika regressioner. Den första regressionen 

gjordes över hela tidsperioden med alla förklarande variabler. För att undersöka hur 

tillbakablickande väljarna är redovisas en regression där alla förklarande variabler är 

laggade, det vill säga förskjutna, ett år. Det innebär med andra ord att förändringen i 

väljarstöd ett visst år förklaras med hjälp av föregående års förändringen av de 

förklarande variablerna. I den tredje regressionen som redovisas ingår de fem variabler 

som hade högst signifikant inverkan i den första regressionen. Experimentering med flera 

perioders lagg och olika antal förklarande variabler har även gjorts men endast resultaten 

från de tre regressionerna som beskrivits ovan redovisas då dessa anses vara de 

viktigaste.

Ideologisk övertygelse vilket nämns i kapitel 1.1 som en betydande variabel vid val av 

parti i riksdagsvalet ingår ej i väljar/popularitetsfunktionen. Eftersom den beroende 

variabeln i denna modell är skillnad i väljarstöd från föregående period kan ideologisk 

övertygelse mycket väl tänkas påverka väljarna men då påverkas nivån på ett partis 

väljarstöd snarare än skillnaden i väljarstöd mellan olika perioder, förutsatt att den 

ideologiska övertygelsen är konstant hos väljarna.
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3.2. Data

Partisympatiundersökningar mellan åren 1972 – 2005 för november månad är hämtat från 

SCB. I undersökningarna ställdes frågor av typen ”Vilket parti skulle du rösta på om det 

vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?”. SCB hade även undersökningar från 

maj månad men eftersom de oberoende variablerna är uppmätta efter varje år används 

november månads resultat. November 1981 till november 1983 finns dock ett brott i 

tidsserien. För 1981 är värden från maj månad använt. 1982 användes resultatet från 

riksdagsvalet. Väljarstöd för 1983 ersattes med väljarstödet från maj 1984. Resultat från 

riksdagsvalen mellan 1970 – 2002 är hämtat från SCB. 

Transfereringar till hushållens del av BNP är uträknat med hjälp av löpande data över 

respektive variabel från Statistisk årsbok 1970-2005. Inflationstakt och BNP-tillväxt är 

hämtat från SCB. Arbetslöshet är hämtat från OECDs arbetsmarknadsstatistik. Slutligen 

är skattekvoten hämtad från OECD-WASHs statistik över skattetryck.
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Kapitel 4

RESULTAT OCH DISKUSSION

4.1 Resultat

Resultaten från regressionerna presenteras i tabell 4.1. Den beroende variabeln är skillnad 

i regeringens väljarstöd från normalrösten mätt i procentenheter. I tabellen anges 

koefficienternas t-ratio inom parentes under respektive koefficient. 

Tabell 4.1. Resultat 

Hela tidsperioden, 1973-2003

(1)     ΔV = 41,73 – 3,62ΔA* – 1,29B – 0,47I – 0,68S* – 0,52ΔS – 0,48T – 4,06ΔT*

                                 (-2,74)     (-1,58)   (-1,47)  (-2,35)  (-1,031)  (-0,54)   (-2,42)

          R2 = 0,46   Durbin-Watson = 2,07   F-statistic = 2,85   Observationer = 31

Alla förklarande variabler laggade ett år, 1974-2003

(2)     ΔV = 29,27 – 2 ,14ΔA – 1,49B – 0,41I – 0,66S – 0,75ΔS – 0,66T – 4,44ΔT*

                               (-1,43)    (-1,62) (-1,13) (-2,03)    (1,30)    (0,65) (-2,17)

          R2 = 0,34   Durbin-Watson = 2,15   F-statistic = 1,62   Observationer = 30

Endast fem förklarande variabler, 1973-2003

(3)     ΔV = 36,96 – 3,15ΔA** – 1,18B – 0,39I – 0,70S* – 4,37ΔT**

                                (-2,53)        (-1,50) (-1,60) (-2,43)    (-2,50)

          R2 =0,43   Durbin-Watson = 2,05   F-statistic = 3,79   Observationer = 31

* = Signifikant på 5% nivå ** = Signifikant på 2% nivå, tvåsidiga t-test

Regressionsanalyser där data från tidsserier används lider ofta av positiv autokorrelation 

(Dougherty, 2002). För att testa om regressionerna lider av positiv autokorrelation 

jämförs värdena på Durbin-Watson statistik med övre och ett undre värden från en tabell 
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över kritiska värden. Inte i någon av de tre regressionerna kan nollhypotesen, att 

modellen inte lider av positiv autokorrelation, avvisas på 5% signifikansnivå. 

I regression (1) har R2 har ett värde på 0,46. Det innebär att 46% av den beroende 

variabelns variation kan förklaras med de oberoende variablerna. F-statistik används för 

att med hjälp av ett f-test avgöra om modellens R2 värde visar ett verkligt samband eller 

om det bara har uppstått av tillfällighet (Dougherty, 2002). F-statistik från regression (1)

är 2,85 och det kritiska värdet från en f-fördelningstabell med 5% signifikansnivå är 2,44. 

Är det kritiska värdet mindre än f-statistik från regressionen kan nollhypotesen, att alla 

koefficienter är lika med noll, avvisas. F-statistik är högre än det kritiska värdet och de 

ingående variablerna i regression (1) är signifikanta med 5% signifikansnivå. För 

regression (2) är det kritiska värdet för signifikansnivån 5% 2,46, vilket innebär att 

variablerna inte är signifikanta på 5% nivå. I regression (3) är det kritiska värdet för 

signifikansnivån 5% 2,60, vilket innebär att de ingående variablerna är signifikanta på 

5% nivå.  

För att avgöra varje enskild variabels statistiska signifikans används t-ratio. T-ratio för 

respektive variabel jämförs med ett kritiskt värde från en t-fördelningstabell och 

nollhypotesen, att koefficienten för variabeln är lika med noll, avvisas då t-ratio är högre 

än det kritiska värdet. Det kritiska värdet för 5% signifikansnivå i regression (1) är 2,07. 

Det innebär att ΔA, S och ΔT i regression (1) är signifikanta med 5% signifikansnivå.

4.2 Tolkning av resultat

Konstanterna i regression (1) och (2) kan tyckas vara höga. Dess höga värden kan 

förklaras med att S, skattekvoten, har ett värde som ligger mellan 39,8 och 53,9 samt att 

T, transfereringarna till hushållen, har ett värde som ligger mellan 7,9 och 11,9. Värdet på 

respektive koefficient anger hur mycket en enhets förändring i variabeln påverkar 

väljarstödet. ΔA, skillnad i arbetslöshet, har en koefficient på -3,61 i regression (1). Det 

betyder att då arbetslösheten stiger med 1 procentenhet jämfört med föregående år då 

sjunker väljarstödet för regeringen med i genomsnitt 3,61 procentenheter. S, 

skattekvotens, koefficient i regression (1) tolkas som att för varje procent av BNP som 
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betalas i skatt så sjunker väljarstödet med 0,68 procentenheter i genomsnitt. Koefficienten 

för ΔT, förändring i transfereringar till hushållen, i regression (1) är -4,44 vilket innebär 

att då transfereringarna till hushållen som kvot av BNP stiger med en procentenhet då 

sjunker väljarstödet med 4,44 procentenheter i genomsnitt. Det bör dock noteras att 

koefficienterna inte kan tolkas som elasticiteter, utan väljarstödet sjunker med 

procentenheter och inte procent. 

Förväntat tecken, angivet i tabell 3.1, stämmer hos alla variabler förutom för BNP-tillväxt

i de tre regressionerna. Transfereringarna uppvisar ett negativt tecken och en förklaring 

till detta kan vara att väljarna inser att transfereringarnas kostnader måste bäras av dem 

själva, skattebetalarna. Den negativa koefficienten för BNP-tillväxten är svårare att 

förklara, den är dock inte signifikant i någon av regressionerna. En förklaring kan vara att 

en förändring i BNP-tillväxt inte är kännbar på kort sikt eller att begreppet BNP är 

oförståeligt för väljarna. En annan förklaring kan vara att arbetslösheten, vilken sjunker 

vid ökad BNP-tillväxt, fångar upp den positiva effekten av en ökad BNP-tillväxt. 

Regression (1) och (3) uppvisar liknande koefficienter och R2 är som väntat en aning 

lägre i regression (3) än (1) då färre förklarande variabler ingår i regression (3). I 

regression (2) där alla variabler är laggade ett år är förklaringsgraden lägre än i de två 

andra regressionerna och endast ΔT är signifikant på 5% signifikansnivå. Detta kan tolkas 

som att regeringen främst står ansvarig för årets förändring i ekonomin. 

För att jämföra resultaten med tidigare studier redovisas resultaten från tidigare studier i 

tabell 4.2. 
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Tabell 4.2. Resultat från tidigare studier

Författare Tidsspann I A Y
Jonung och 
Wadensjö

1967:4-
1976:9

-0,099* It-1 -0,726* At-1 -0,005 Yt-1

(1979)

Madsen 1920-1973 -0,22 It -2,4* (At-At-1) 0,73**Yt

(1980)

Jordahl1 1985-1994 ** **
(2002)

Nannestad och 
Paldam2

-0,4 till -0,8 -0,4 till -0,8

(1993) 

* = Signifikant på 5% nivå ** = Signifikant på 1% nivå
I = Inflation, A = Arbetslöshet, Y = Nationalinkomst
1) I studien användes dummyvariabeln val av politiskt block som beroende variabel vilket gör att 
koefficienterna för de oberoende variablerna inte blir jämförbar med denna och de andra studierna och 
därför redovisas de inte. 
2) I studien undersöktes ett hundratal studier för flera olika länder och koefficienterna anger de två 
vanligaste inverkande variablerna och deras genomsnittliga storlek i studierna. 

I de tre studierna som studerat Sverige tidigare har arbetslösheten visat en signifikant 

inverkan på väljarstödet. Storleken på koefficienterna för ΔA stämmer relativt bra in på 

resultaten från Madsen som också använt skillnad i arbetslöshet som förklarande variabel. 

ΔA var dessutom signifikant i ekvation (1) och (3) vilken den varit i alla tre tidigare 

studier. Koefficienterna för inflation i alla tre regressionerna uppvisar en storlek som 

stämmer överens med Nannestad och Paldams resultat. Koefficienten för BNP uppvisar 

olika tecken för Madsen och Jonung och Wadensjös studier. Koefficienterna för BNP-

tillväxt i denna studie uppvisar ingen storleksmässig likhet med de tidigare studierna, 

dock var inte variabeln signifikant vilket kan vara en förklaring till skillnaden. 

4.3 Diskussion

Att använda sig av resultat från partisympatiundersökningar ger upphov till en felkälla i 

modellen. Partisympatiundersökningar undersöker individers åsikter och attityder det vill 

säga sådant som inte går att iaktta direkt. Det gör att valet av undersökningsmetod och 

mätteknik har stor inverkan på resultaten. Faktorer som inverkar på undersökningarnas 

felmarginal är bland annat urvalsmetod, urvalets storlek och bortfall (Holmberg och 
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Petersson, 1980). Det kan även tänkas att de personer som tillfrågas i 

opinionsundersökningarna väljer ett parti i opposition för att ”straffa” regeringen för 

något de ogillar, men i själva verket skulle de rösta på något parti i regeringen om det 

varit riksdagsval. Därför är det viktigt att ha i åtanke att resultaten i stort bygger på 

opinionsundersökningar. 

För variablerna skattekvot och transfereringar till hushållens del av BNP kan det finnas 

alternativa mått som är mer relevanta för väljarna. En alternativ variabel till skattekvoten 

skulle kunna vara inkomstskatten som bör vara relativt känd bland väljarna till skillnad 

från skattekvoten. Istället för transfereringar till hushållens del av BNP skulle totala 

transfereringars del av BNP kunna användas. 

För att väljarna skall kunna hålla regeringen ansvarig för ekonomin krävs det att väljarna 

är informerade. Det är troligt att de variabler som uppmärksammas av massmedia 

inverkar på väljarna. Det gör att olika variabler kan spela olika roll vid olika tidpunkter 

beroende på mediebevakningen.

”The responsibility hypothesis” säger att väljarna håller regeringen ansvarig för 

ekonomin. Det är dock oklart hur lång tid det tar innan väljarna, vid ett regeringsskifte, 

håller den nya regeringen ansvarig för ekonomin. Det är troligt att tiden det tar innan den 

nya regeringens hålls ansvarig för ekonomin skiljer sig mellan väljarna vilket påverkar 

resultaten i den ekonometriska modellen. 

Resultatet i denna uppsats stämmer i stort överens med tidigare studiers resultat vilket 

tyder på att de tidigare studiernas resultat står sig fram till början av 2000-talet.  
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Kapitel 5

SLUTSATSER

För att undersöka hur makroekonomiska variabler påverkar den sittande regeringens 

opinionsstöd i Sverige mellan 1973-2003 har en ekonometrisk modell använts. Resultaten 

från den ekonometriska modellen pekar på att regeringens väljarstöd mätt i 

opinionsundersökningar och riksdagsval har påverkats negativt av en ökad arbetslöshet. 

Vidare har nivån på skattekvoten påverkat väljarstödet negativt, desto högre skattekvot 

desto mer har väljarstödet sjunkit. En ökning av kvoten transfereringar till hushåll genom 

BNP har sänkt regeringens väljarstöd. BNP-tillväxt och inflationstakt har inte haft en 

signifikant inverkan på regeringens väljarstöd. Resultaten antyder att väljarna utvärderar 

den sittande regeringen med hjälp av utvecklingen i ekonomin och skapar sina 

förväntningar genom en tillbakablick. Uppsatsens resultat kan tolkas som väljarnas 

åsikter avseende de makroekonomiska variablerna. Detta kan vara intressant för dem som 

styr Sveriges ekonomiska politik. Om resultatet skall tolkas i en policy-slutsats innebär

det att arbetslöshet, skattekvot och transfereringar till hushållen bör sänkas.



23

REFERENSER

Akarca, A. och Tansel, A. (2003). Economic performance and political outcomes: an 

analysis of the Turkish parliamentary and local election results between 1950 and 2002,

working paper, University of Illinois at Chicago.

Burda, M. och Wyplosz, C. (2001). Macroeconomics – a european text. 3rd ed, Oxford 

unviersity press, New York, USA. 

Dougherty, C. (2002). Introduction to econometrics. 2nd ed. Oxford university press, New 

York, USA. 

Downs, A. (1957). An economic theory of democracy, New York: Harper and Row, USA.

Eklund, K. (2004). Ekonomisk tillväxt¸ SNS förlag, Avesta.

Fregert, K. och Jonung, L. (2003). Makroekonomi – Teori, politik & institutioner, 

Studentlitteratur, Lund.

Frey, B. (1978). A politico-economic model of the United Kingdom. The Economic 

Journal, vol. 88, s. 243-253. 

Frey, B. (1979). Politometrics of government behavior in a democracy. Scandinavian

Journal of Economics, vol. 81, s. 308-322.

Frey, B. och Schenider, F. (1978). An empirical study of politio-economic interaction in 

the United States. The Review of Economics and Statistics, vol 60, s. 174-183.



24

Frey, B. och Schneider, F. (1979). An econometric model with an endogenous 

government sector. Public choice, vol 34, s. 39-43. 

Holmberg, S. och Gilljam, M. (1987). Väljare och val i Sverige, Bonnier, Stockholm.

Holmberg, S och Oscarsson, H. (2004). Swedish voting behavior, Department of political 

science, Göteborg university.

Holmberg, S. och Petersson, O. (1980). Inom felmarginalen, Liberförlag, Uddevalla.

Jackson, J. (1999). The economic impact upon modern U.S. elections, undergraduate 

journal of economics, vol 2.

Jonung, L. and Wadensjö, E. (1979). The effect of unemployment, inflation and

real income growth on government popularity in Sweden. Scandinavian Journal

of Economics, vol. 81, s. 343-353.

Jordahl, H. (2002). An economic analysis of voting in Sweden. Working paper, The Ratio 

institute and department of economics, Uppsala university.

Konjunkturinstitutet. (2003). Konjunkturläget – Augusti 2003. http://www.konj.se/downl 

oad/18.1aae94ff740534be07fff401/KL_aug2003.pdf (2006-04-30).

Madsen, H. (1980). Electoral outcomes and macro-economic policies: The Scandinavian

cases. In P. Whitely (ed.), Models of Political Economy, Sage Publications, London, 

United Kingdom.

Mueller, D. (1989). Public Choice II, Cambridge university press, New York, USA. 

http://www.konj.se/downl


25

Nadeau, R och Blais, A. (1993). Explaining election outcomes in Canada: economy and 

politics. Canadian journal of political science, vol. 26, s. 775-790. 

Nannestad, P och Paldam, M. (1994). The VP-function: A survey of the literature on vote 

and popularity functions after 25 years, Public choice, vol. 79, s. 213-245. 

Nicholson, W. (2002). Microeconomic theory – basic principles and extensions. 8th ed. 

Cincinnati, Ohio, USA. 

OECD – Organisation for economic co-operation and development. (2004-07-15). 

Labour force statistics – data. http://www1.oecd.org/scripts/cde/members/lfsdataa

uthenticate.asp (2006-04-30).

OECD WASH – Organisation for economic co-operation and development, Washington 

center. (2005). Tax levels and tax structures, 1965-2003. http://www.oecdwash.org/DATA

/STATS/taxrevenue.pdf (2006-04-30).

Riksdagen. Inkomster, utgifter och skulder. http://www.riksdagen.se/templates/R_Page__

__303.aspx (2006-04-30). 

SCB – Statistiska centralbyrån. (2006-02-10). BNP, årlig förändring 1951 - 2004.

www.scb.se/Statistik/NR/NR0102/2004A01C/NR0102_2004A01C_DI_01_SV_BNP195

0.xls (2006-04-30).

SCB – Statistiska centralbyrån. (2006-01-12). Inflation i Sverige 1831-2005. 

http://www.scb.se/Statistik/PR/PR0101/2005M12/PR0101_2005M12_DI_06-07_SV.xls

(2006-04-30).

SCB – Statistiska centralbyrå. Statistisk årsbok 1970-2005. 

http://www1.oecd.org/scripts/cde/members/lfsdataa
http://www.oecdwash.org/DATA
http://www.riksdagen.se/templates/R_Page__
http://www.scb.se/Statistik/NR/NR0102/2004A01C/NR0102_2004A01C_DI_01_SV_BNP195
http://www.scb.se/Statistik/PR/PR0101/2005M12/PR0101_2005M12_DI_06-07_SV.xls


26

SCB – Statistiska centralbyrån. (2005-12-20). Valresultat om det varit val idag (PSU) 2 

ggr/år 1972M11 – 2005M11. http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produk

tid=ME0201 (2006-04-30).

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produk

