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Sammanfattning: 

Följande undersökning ställer sig frågan hur män i Sverige, jämfört med kvinnor i Sverige, 

ändrar sina politiska preferenser i samband med en förändring i civilstånd. Med förändring i 

civilstånd menas att en individ går från en situation där denne delar boende och/eller ekonomi 

med någon annan till att leva ensam, eller en förändring åt det motsatta hållet. 

Frågeställningen undersöks via enkätdata om var respondenten ställer sig på en politisk 

vänster/höger-skala samt information om civilstånd, kön och andra bakgrundsvariabler. 

Metoden som används för att genomföra undersökningen är fixed effects-regression. Ingen av 

de olika estimeringarna som har utförts tyder på att politiska preferenser ändras i samband 

med förändring i civilstånd. 

 

 

 

Nyckelord: Politisk vänster-höger-skala; könsskillnader; Svensk Valundersökning. 
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1.Inledning 

I en amerikansk studie (Edlund och Pande 2002), med utgångspunkt i en ökning i 

könsskillnader i politiska preferenser och en minskning av andelen gifta vuxna i USA, har det 

konstaterats att förändringar i civilstånd har en signifikant påverkan på politiska preferenser. 

Argumentet som framförs i studien är att män genom äktenskapet överför resurser till 

kvinnor, att inkomst är en faktor som förklarar partitillhörighet och att civilstånd därför 

påverkar politiska preferenser.  

 

Även i Sverige finns skillnader i mäns och kvinnors politiska preferenser (SCB, 

Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2013). Skillnaden yttrar sig bland annat i att 

moderaterna har ett större stöd bland män jämfört med kvinnor och att det omvända gäller för 

socialdemokraterna. Denna skillnad visade sig vara störst bland yngre väljare. Vidare, hur en 

individ i Sverige röstar speglar till stor utsträckning personens socioekonomiska situation 

(SCB, Åttapartivalet 2010, Allmänna valen, Valundersökningen), och skillnader mellan män 

och kvinnor tar sig även det uttryck i socioekonomiska faktorer. Det är troligt att dessa 

faktorer kan påverkas av ett eventuellt giftermål eller skilsmässa, eller mer generellt, av en 

förändring från sammanboende till ensamboende, eller det omvända. Sambandet mellan 

civilstånd och socioekonomiska faktorer är något som tidigare undersökts i USA (Reilly 

2009). Studien baserades på data från 1984, 1993 och 2001. Slutsatsen var att skilsmässa 

starkt kunde påverka en kvinnas ekonomiska situation, men att det fanns indikationer på att 

påverkan blivit mindre under de senare undersökta perioderna. Med anledning av ovanstående 

diskussion beslutades att, med Edlund och Pandes undersökning som utgångspunkt, 

undersöka om det även i Sverige kunde hittas ett samband mellan förändring i civilstånd och 

förändring i politiska preferenser. 

 

Edlund och Pandes undersöknings empiriska analys är uppdelad i två delar och fokuserar på 

att undersöka om den minskade andelen gifta i USA har påverkat politiska preferenser. Den 

första delen av analysen identifierar ett starkt positivt samband mellan den ökade aggregerade 

skilsmässorisken och ökningen i skillnader mellan könen vad gäller politiska preferenser. Den 

andra delen undersöker hur faktiska förändringar i en individs civilstånd påverkar dennes 

politiska preferenser. Detta görs genom en linjär probabilitetsmodell som appliceras på 

paneldata från 1965, 1937 och 1982. Enligt teorin att män överför resurser till kvinnor genom 

äktenskap, att minskningen i äktenskap då borde leda till att män är rikare och kvinnor relativt 
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sett är fattigare nu än tidigare och att inkomst påverkar politiska preferenser så borde skilda 

män vara mer höger än gifta. Det motsatta borde av samma anledning gälla för kvinnor. 

Resultatet av undersökningen visade att skilsmässa ökade sannolikheten att en kvinna, jämfört 

med en man, var demokrat, men att ett giftermål inte hade någon signifikant påverkan på 

förändringar i individens partitillhörighet. Resultatet visade mer specifikt att sannolikheten att 

en man är demokrat minskade med 27 procentenheter i samband med en skilsmässa. Detta 

tolkades som att skilsmässa ökar könsskillnader i politiska preferenser. 

 

 

1.1 Frågeställning 

Ändras mäns, jämfört med kvinnors, politiska preferenser i samband med 

skilsmässa/separering och giftermål/samboskap? 

 

1.2 Bakgrund 

Bakgrunden till relevansen för frågeställningen som nämnts ovan, är att det historiskt sett har 

funnits, och fortfarande finns, skillnader mellan män och kvinnor vad gäller socioekonomiska 

faktorer så som inkomstnivå, andel förvärvsarbetande etcetera. Det har också bevisats, att 

kvinnor generellt sett är mer vänsterorienterade än män i industrialiserade länder (Inglehart 

och Norris 2000).  

I en svensk kontext understryker Regeringens proposition (PROP. 2010/11:1 BILAGA 3) att 

könsskillnader finns kvar. Exempelvis konstateras att den svenska arbetsmarknaden är fortsatt 

tydligt uppdelad i kvinno- och mansdominerande yrken och att andelarna har varit relativt 

oförändrade sedan 2002. I den mån förskjutningar har skett handlar det till största grad om att 

kvinnor har rört sig till mansdominerade yrken, medan männen har stannat kvar i 

mansdominerade branscher (SCB, Åttapartivalet 2010, Allmänna valen, Valundersökningen). 

Uppdelningen ligger inte endast på branschnivå utan handlar också om att fler kvinnor jobbar 

med vård av barn och äldre inom offentlig sektor och att män i större utsträckning driver 

företag inom privat sektor. 

 

På ett internationellt plan visade Iversen och Rosenbluth att könsskillnader i politiska 

preferenser, såväl som allmänna könskillnader inom länder, till stor del kan förklaras av 

kvinnors möjlighet att på ett jämlikt sätt delta på arbetsmarknaden (Iversen och Rosenbluth 
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2006). De hävdar även att ojämlikheter mellan könen vad gäller lönenivå, mängd oavlönat 

arbete etcetera, ofta tar sig uttryck i skillnader mellan könen vad gäller politiska preferenser 

och röstmönster i parlamentsval. Vidare visade det sig att kvinnor, vid risk för skilsmässa, 

hade en signifikant större sannolikhet att delta på arbetsmarknaden, medan denna påverkan på 

män inte var signifikant. 

    

Det fastlås även av SCB att klassröstandet är starkt i Sverige.  I riksdagsvalet 2010 stödde 

exempelvis 77% av tjänstemannafamiljerna Alliansen medan bara 19% av alla arbetslösa och 

34% av de lågutbildade stödde Alliansen.  Med detta i åtanke plus det faktum att ett giftermål 

innebär delad ekonomi och en skilsmässa innebär att ekonomi och egendom delas upp och 

man står på egna ben blir det naturligt att ställa sig frågan om vad en förändring i civilstånd 

kan leda till för skillnad i politiska preferenser mellan män och kvinnor, även om alla 

äktenskap numera inte ingås mellan en man och en kvinna. 

 

När det gäller de olika civilståndsförändringar som är i fokus i denna undersökning kommer 

en mer generell tillämpning att användas, jämfört med Edlund & Pande. Att gå från gift till 

skild kommer att kodas på samma sätt som en individ som går från sambo till ogift. Det 

omvända gäller också. En individ som går från ogift till gift eller sambo kodas på samma sätt 

som en individ som går från skild till sambo eller gift. Undersökningen handlar alltså om 

förändringen sammanboende till ensamboende snarare än strikt giftermål till skilsmässa, eller 

den omvända förändringen. Det finns två huvudanledningar till detta. Den ena är att 

frågeformulären för flera av valen har gift och sammanboende i samma kategori, respektive 

skild och ensamboende i samma kategori. Det går helt enkelt inte att separera de olika 

civilstånden från varandra. Den andra anledningen är att det ur ett tänkt orsaksförlopp kan 

vara rimligt att ha kategorierna på detta sätt. Att en individ går från gift till skild kan tänkas ha 

en liknande påverkan på tillvaron som om individen går från sammanboende till 

ensamboende. De som är sammanboende har naturligtvis inte samma juridiska förbindelser 

som de som är gifta men delar troligtvis ändå till stor del ekonomi och egendom. 

 

När det gäller de individer som blivit änka/änkling har dessa valts att hanteras på två olika 

sätt. I det ena fallet slås de ihop i samma kategori som skilda/ensamboende och i det andra 

fallet exkluderas de ur analysen. Anledningen till detta är att änkor/änklingar tekniskt sett är 

ensamboende, men att de å andra sidan inte behöver påverkas socioekonomiskt på samma sätt 
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som de som skiljer sig eller avslutar ett samboskap då de kan ha eventuella efterlevnadskydd 

och livförsäkringar som inte gör dem lämpade att vara i samma kategori som skilda/ogifta.  

2.Metod 

Målet är att bygga en modell som på ett bra sätt kan visa om, och i så fall hur, förändringar i 

civilstånd samvarierar med positionen på vänster-höger-skalan (hädanefter förkortad VH-

skalan) för män, jämfört med kvinnor. Resultaten bör vara enkla att tolka och modellen bör 

vara lämplig för tillgänglig data. En av standardmetoderna vid situationer med paneldata är att 

använda en Fixed Effects modell. Styrkan med Fixed Effects, vilket är en av anledningarna 

till att den används i denna undersökning, är att den eliminerar påverkan på resultatet från 

faktorer som inte varierar över tid. Om omitted variable bias skulle finnas från någon av dessa 

faktorer elimineras den effekten av metodens konstruktion. Ett exempel i detta fall skulle 

kunna vara en variabel som beskriver individens föräldrars civilstånd. En sådan variabel 

förändras för en stor majoritet av individerna inte över tid men är troligtvis korrelerad 

individens eget civilstånd. Fixed effect kontrollerar alltså för påverkan från en sådan variabel 

utan att den behöver inkluderas i modellen.  

 

2.1 Teori 

På sin enklaste form kan Fixed Effect beskrivas med följande modell 

 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝛼𝑖 + 𝜀𝑖𝑡                                                                                                               (1) 

 

Där; 

𝑖 = 1, … , 𝑛 

𝑡 = 1, . . , 𝑇,                                   

𝑦 är den beroende variabeln, 𝑋 är den förklarande variabeln, 𝜀 är feltermen och 𝛼𝑖 är alla 

variabler som inte varierar över tid. De faktorer som alltså inte ändras över tid. Notera att 𝛼𝑖 

representerar alla variabler som inte är beroende av tid, även de som inte går att observera. 

Dessa tillåts i modellen vara korrelerade med den förklarande variabeln vilket gör att de inte 

räknas som en del av feltermen. Index i är individindex och index t är tidsindex. 

 

Fixed Effects-estimeringen av 𝛽 görs i detta fall via nedanstående procedur där ekvation (1) 

används som utgångspunkt: 
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𝑦𝑖𝑡 − 𝑦�̅� = 𝛽𝑋𝑖𝑡 − 𝛽𝑋�̅� + 𝛼𝑖 − 𝛼�̅� + 𝜀𝑖𝑡 − 𝜀�̅�                                                                         (2) 

 

Där 𝑦�̅�, 𝑋�̅�, 𝛼�̅� och 𝜀�̅� är medelvärdet för varje individ över alla tidpunkter. 

 

Via noteringen att, de facto, 𝛼𝑖 = 𝛼�̅�, eftersom denna är konstant, elimineras de tidsoberoende 

effekterna. Dessutom kan 𝛽 brytas ut och därav fås: 

 

𝑦𝑖𝑡 − 𝑦�̅� = 𝛽(𝑋𝑖𝑡 − 𝑋�̅�) + 𝜀𝑖𝑡 − 𝜀�̅�                                                                                           (3) 

Denna ekvation kan på ett enklare sätt skrivas som:  

�̈�𝑖𝑡 = 𝛽�̈�𝑖𝑡 + 𝜀�̈�𝑡                                                                                                            (4) 

Där följande samband gäller: 

�̈�𝑖𝑡 = 𝑦𝑖𝑡 − 𝑦�̅� 

�̈�𝑖𝑡 = 𝑋𝑖𝑡 − 𝑋�̅� 

𝜀�̈�𝑡 = 𝜀𝑖𝑡 − 𝜀�̅� 

 

Ur ekvation (4) skattas sedan 𝛽 via OLS. 

2.1.1 Antaganden för Fixed effects 

Det finns ett antal antaganden som bör vara uppfyllda för att Fixed Effects regression ska 

fungera optimalt. Dessa är: 

1: Tvärsnittsdatan består av slumpmässiga stickprov. 

2: Ingen perfekt multikollinearitet råder. Om perfekt multikollinearitet råder fallerar 

estimeringen och parametrarna kan inte skattas.  

3: 𝐸(𝑢𝑖𝑡|𝑿𝑖, 𝑎𝑖) = 0 

Feltermens väntevärde för varje tidpunkt t, givet de förklarande variablerna och den 

oobserverade effekten för varje individ, är noll. Detta antagande kallas strikt exogenitet och 

kan i det här fallet avslappnas på grund av att intresset ligger i att undersöka om förändringen 

i politiska preferenser sker i samband med en civilståndsförändring och inte till följd av en 

civilståndsförändring. Strikt exogenitet antar ett kausalt samband som är för starkt att hävda i 

detta fall. 

4: 𝑉𝑎𝑟(𝑢𝑖𝑡|𝑿𝑖 , 𝑎𝑖) = 𝑉𝑎𝑟(𝑢𝑖𝑡) = 𝜎𝑢
2, 𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑡 = 1, … , 𝑇. 

Feltermen och de förklarande variablerna är oberoende. Feltermen och de individspecifika 

effekterna är oberoende. 
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5: 𝐶𝑜𝑣(𝑢𝑖𝑡, 𝑢𝑖𝑠|𝑿𝑖 , 𝑎𝑖) = 0 

Okorrelerade feltermer, betingade på de förklarande variablerna och den individspecifika 

effekten.  

Då antagande 4 och 5 inte är uppfyllda så kan modellen istället skattas med klustrade 

standardfel. Klustrade standardfel och varför de används i denna undersökning beskrivs i ett 

eget stycke nedan. 

6:    𝑢𝑖𝑡|𝑿𝑖 , 𝑎𝑖 ~ 𝑖𝑖𝑑 𝑁(0, 𝜎𝑢
2) 

Betingat på de förklarande variablerna 𝑿𝑖 och 𝑎𝑖 så är 𝑢𝑖𝑡   𝑖𝑖𝑑 𝑁(0, 𝜎𝑢
2) 

Antagande 6 innefattar antagande 3, 4 och 5 men är ett starkare antagande då det även antar 

normalfördelade feltermer (Wooldridge, 2008). Normalfördelningsantagandet innebär att t- 

och F-statistikorna är t- respektive F-fördelade. Då stickprovet är stort och antalet tidsperioder 

är få så kan dock nämnda statistikor antas vara approximativt t- och F-fördelade och det 

räcker därför att antagande 3, 4 och 5 är uppfyllda. 

 

Klustrade standardfel 

För att analysen ska bli så träffsäker som möjligt används i regressionerna klustrade 

standardfel som är en HAC (heteroskedasticity and auto-correlation consistent) estimator vid 

paneldata (Stock and Watson,  2012). Dessa korrigerar för det faktum, att en individs svar vid 

den ena tidpunkten förmodligen är starkt korrelerad med dess svar vid andra tidpunkten, och 

att det kan förekomma heteroskedasticitet. Klustrade standardfel tar hänsyn till korrelationen 

mellan samma individ vid t=1 och t=2 genom att betrakta varje individ som ett kluster. 

Korrelation tillåts alltså finnas inom varje kluster men inte mellan olika kluster. Klustrade 

standardfel är gångbara i situationer även utan heteroskedasticitet och autokorrelation varför 

de i detta fall används i alla regressioner. Kopplat till antagandena handlar det alltså om att 

antagande 4 och 5 inte är uppfyllda. Matematisk härledning av klustrade standardfel återfinns 

i appendix. 

 

2.1.2 Diskussion om användning av metod 
Val mellan fixed effects och random effects: 

Det vanligaste alternativet till Fixed Effects inom ekonometrin är Random Effects. I valet 

mellan användning av Fixed Effects och Random Effects är det korrelationen mellan de 
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tidsoberoende variablerna och de förklarande variablerna som ligger i fokus. Om det finns 

korrelation bör Fixed Effects användas. Om det däremot inte finns korrelation mellan de 

tidsoberoende variablerna och de förklarande variablerna bör Random Effects användas då 

dess skattningar är mer effektiva än de som Fixed Effects producerar. Random Effects skattar 

också effekten av de tidsoberoende variablerna men de måste, precis som i vanlig regression, 

ingå i modellen för att inte skapa omitted variable bias. I detta fall är variabeln av intresse en 

som varierar över tid och det finns inget intresse av att skatta effekterna av de tidsoberoende 

variablerna, de behöver endast kontrolleras för. Eftersom Fixed Effects tar bort risken att 

tidsoberoende variabler som bör ingå i modellen saknas, och samtidigt ger de skattningar som 

är av intresse för denna undersökning så är det den metod som används för att undersöka 

frågeställningen. 

 

Val mellan Fixed Effects och First Difference: 

Ett annat sätt att eliminera alla tidsoberoende effekter är att skatta 𝛽 via en modell som 

använder sig av differensen mellan observationerna hos en individ för de olika tidpunkterna 

(First Difference). Då T=2, vilket är fallet i denna undersökning, ger dock metoderna First 

Difference och Fixed Effects identiska resultat. Av denna anledning finns det ingen specifik 

anledning att välja just någon av de två metoderna. 

 

3.Data 

Till denna undersökning används data från Svensk Valundersökning. Det är en undersökning 

som utförs av svenska valforskningsprogrammet vid Göteborgs Universitet och Statistiska 

Centralbyrån vid varje riksdagsval, folkomröstning och val till Europaparlamentet. Svensk 

valundersökning är en studie som genomfördes första gången 1956. Till denna undersökning 

används endast resultaten från undersökningarna i samband med riksdagsvalen. För dessa har 

sedan valet 1973 en roterande tvåstegspanel använts. Av denna anledning har denna 

undersökning valt att fokusera på perioden 1976 – 2006. Roterande tvåstegspanel innebär att 

individer har slumpmässigt valts ut att delta i två efterföljande val. Varje år så kan 

respondenterna delas in i tre kategorier. En del som deltog (eller förväntades delta) 

föregående val, en mindre del som endast deltar i aktuellt val och en tredje del som även 

kommer tillfrågas i nästa val. Utan bortfall innebär det att varje individ i de två stora 

grupperna deltar i undersökningen vid två på varandra efterföljande val. Detta innebär att 
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direkta jämförelser kan göras vilket möjliggör denna typ av undersökning. Studien är mycket 

utförlig och innefattar ett stort antal frågor om bl.a. politiskt intresse, bakgrund (kön, civil 

status, antal barn, yrke osv.), inställning till politiska frågor och partiidentifikation.  

De variabler som använts i denna uppsats listas nedan. Dessa är antingen direkt tagna ur 

rådatan, omkodade variabler från rådatan eller nya variabler som skapats utifrån variabler som 

fanns i rådatan. Mer specifik information om variabler och hur de kodats för att anpassas till 

modellerna återfinns i appendix. 

 

3.1 Lista över variabler 
Höger – en 11-gradig skala som representerar var respondenten själv anser sig ligga på VH-

skalan. 0 innebär långt till vänster, 5 innebär varken höger eller vänster och 10 innebär långt 

till höger. 

Ålder – Den ålder respondenten uppnår under valåret. Endast röstberättigade individer under 

80 år kan bli tillfrågade. 

Ensam – dummyvariabel som antar värdet 0 då individen är sammanboende eller gift och 1 

då individen är ensamboende. 

Kvinna – dummyvariabel som antar värdet 1 om respondenten är en kvinna och värdet 0 om 

respondenten är en man. 

ID – varje deltagande individ har tilldelats ett unikt sex- eller sjusiffrigt nummer som är det 

samma över båda de deltagande valen. 

Interaktion – dummyvariabel som antar värdet 1 om individen är en kvinna som har gått från 

att vara sammanboende till ensamboende mellan valen och annars antar värdet 0. 

År – variabel som visar vilket år respondenten deltog i undersökningen. 

Tidsdummys (D1 – D9) – tidsdummys där valåret 1976 används som basår. D1 antar alltså 

endast värdet 1 om individens svar är från 1979, annars antar den värdet 0, och så vidare fram 

till och med D9 som endast antar värdet 1 om individens svar är från valåret 2006. 
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Tabell 3.1 – Variabler som ingår i modellerna 

Variabel Möjliga värden 

Höger 0-10 

ID  

Ålder 18-83 

Ensam 0=Gift/sammanboende 

1=Aldrig gift/Änka/Änkling/frånskild 

Interaktion 

(Kvinna x Ensam) 

0=om ej Kvinna och Ensam båda antar värdet 1 då Tid=1 

1=om Kvinna och Ensam båda antar värdet 1 då Tid=1 

Kvinna 0=man 

1=kvinna 

Tid 0=Deltagande för första gången 

1=Deltagande för andra gången 

År 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1998, 2002, 2006 

Tidsdummys (D1-D9)  

 

3.2 Deskriptiv statistik 
I tabell 3.2 och 3.3 nedan så återfinns frekvenser för det antal respondenter som uppvisat 

förändrat civilstånd mellan två på varandra efterföljande val. Först då änkor är inkluderade 

och därefter då de är exkluderade. Även det totala antalet individer per valperiod som 

undersökningen baserats på och andelen som gått från samman- till ensamboende, respektive 

ensam- till sammanboende, finns med i tabellen. I tabellen saknas värden för perioden 1985 – 

1988. Anledningen till detta finns beskrivet under avsnitt 3.3. 

Tabell 3.2 – Antal individer med förändrat civilstånd mellan valundersökningarna för varje valperiod, 

inklusive änkor/änklingar 

 06/02 02/98 98/94 94/91 91/88 85/82 82/79 79/76 

Antal Ensam 11 8 20 46 52 46 41 30 

procent 5,5 5,6 5,5 5,8 5,4 4,6 4,2 3,1 

 

Antal Sambo 17 9 27 52 72 55 60 56 

procent 8,5 6,3 7,5 6,6 7,4 5,6 6,1 5,8 

 

Antal ind. 200 143 361 793 969 990 984 965 

Ensam syftar på de som mellan valen gått från samman- till ensamboende. 

Sambo syftar på de som mellan valen gått från ensam- till sammanboende. 
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Tabell 3.3 – Antal individer med förändrat civilstånd mellan valundersökningarna för varje valperiod, 

exklusive änkor/änklingar 

 06/02 02/98 98/94 94/91 91/88 85/82 82/79 79/76 

Antal Ensam 7 6 17 33 33 33 33 21 

procent 3,7 4,5 4,9 4,4 3,6 3,5 3,5 2,3 

 

Antal Sambo 17 9 26 50 68 54 57 55 

Procent 9,1 6,7 7,6 6,7 4,4 5,8 6,1 6,0 

 

Antal ind. 187 134 344 751 913 934 934 913 

Ensam syftar på de som mellan valen gått från samman- till ensamboende. 

Sambo syftar på de som mellan valen gått från ensam- till sammanboende. 

 

För att få en ungefärlig bild av hur män och kvinnor, och män och kvinnor i olika 

civilståndsgrupper, placerar sig på VH-skalan redovisas detta deskriptivt i figur 3.1 – 3.3. 

Figurerna visar män mot kvinnor, sammanboende män mot ensamboende män och 

sammanboende kvinnor mot ensamboende kvinnor. Två figurer för vardera grupp har tagits 

fram. En där änkor/änklingar inkluderats och en där de exkluderats. Nedan presenteras de 

figurer där änkor/änklingar exkluderats. De figurer där änkor/änklingar inkluderats uppvisar i 

stort sett samma mönster och återfinns i Appendix. 

 

Figur 3.1 – Könsskillnader i placering på VH-skalan, exklusive änkor/änklingar 

 

  

Under perioden 1988 till och med 1998 tycks kvinnor generellt sett vara mer vänster än män. 

Skillnaden är som störst år 1994 och 1976 då differensen är cirka 0.3 enheter. Det tycks vara 
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så att könsgapet var större innan 1976 men det är svårt att avgöra. För större delen av 

perioden 1976 - 2006 är skillnaderna relativt små och linjerna korsar varandra flertalet gånger, 

vilket tyder på att det inte finns något ihållande könsgap. 

 

Följande figur visar ensamboende mäns placering på VH-skalan jämfört med sammanboende 

mäns placering på VH-skalan: 

 

Figur 3.2 – Skillnader i placering på VH-skalan för män med olika civilstånd, exklusive änkor/änklingar 

 

Ensamboende män var under början och sluter av tidsperioden mer vänster än sammanboende 

män. Den tidsperiod då ensamboende män är mer höger än sammanboende män är från ca 

1988 till och med 1994, men skillnaderna är dock små. Om istället ensamboende kvinnor 

jämförs med sammanboende kvinnor fås figur 3.3 nedan: 

 

 

  

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,8

V
H

-s
ka

la
n

År

VH-skalan sammboende män vs ensamboende 
män. Utan änkor/änklingar

sammanboende män

ensamboende män



15 
 

Figur 3.3 – Skillnader i placering på VH-skalan för kvinnor med olika civilstånd, exklusive 

änkor/änklingar 

 

Ensamboende kvinnor var under större delen av valen fram till och med 1994 mer höger än de 

sammanboende kvinnorna. Trenden blir sedan det omvända fram till 2006 då det knappt finns 

någon skillnad att utläsa. 

 

3.3 Bortfall 
Svensk Valundersökning är en väldigt omfattande undersökning vilket innebär att det blir ett 

stort bortfall då de utvalda individerna ej vill lägga/ej har den tid som krävs för att ge svar på 

alla de frågor som ställs. Den andel som väljer att inte svara över huvud  taget varierar från ca 

10 % till ca 30 % för de olika valen. Ett annat alternativ är att respondenterna ges ett förkortat 

formulär eller ett extremt förkortat formulär. I dessa formulär tas inte alla de variabler som 

ingår i den skattade modellen upp vilket innebär ett ytterligare bortfall. Detta bortfall är större 

för de senare valen. Vid databearbetning upptäcktes ett stort bortfall i enkätsvar för den 

beroende variabeln (höger). Bortfall finns även i andra variabler men det är mest frekvent i 

höger. Hur detta kommer att påverka analysen är svårt att säga på grund av att det är svårt att 

säga vilka det är som inte har svarat på denna fråga. Kanske är det helt slumpmässigt vilka 

som ej svarat och kanske är det så att en viss, eller vissa grupper, är överrepresenterade bland 

de som inte svarat. Det skulle i så fall riskera snedvrida den ansträngning till slumpmässigt 

urval som SCB och Göteborgs Universitet har genomfört.  
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För de individer som deltog både valet 1985 och valet 1988 så finns det ett problem med ID-

variabeln och då problemet inte kunnat lösas har dessa individer plockats bort ur 

undersökningen. Detta innebär att den perioden går bort ur undersökningen.  Problemet med 

ID variabeln är att den i rådatan inte är identisk för samma individ för de två val denne varit 

med i undersökningen. Detta är en förutsättning för att en estimering av paneldata ska kunna 

genomföras. För de individer som deltagit 1982 och 1985 och de som deltagit 1988 och 1991 

så finns dock inte detta problem och dessa individer har därför kunnat inkluderas i 

undersökningen. 

4. Modell 
För att frågeställningen ska kunna besvaras behövs en utveckling av det stiliserade exempel 

av Fixed Effects-estimering som redogjordes för i teoridelen. Den modell som konstruerats 

för att besvara frågeställningen utgår från följande grundmodell: 

 

ℎö𝑔𝑒𝑟 = 𝛽0𝑒𝑛𝑠𝑎𝑚 + 𝛽1(𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑎 ∗ 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑚) + 𝝉 + 𝛾 ∗ å𝑙𝑑𝑒𝑟 +  𝛼𝑖 + 𝜀𝑖𝑡                              (5) 

 

Där: 

Höger beskriver respondentens egen angivna position på VH-skalan. Den ska representera 

individens politiska preferens. 

 

ensam är dummyvariabeln för ensamboende/skild.  

 

𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑎 ∗ 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑚 är dummyvariabeln för könstillhörighet multiplicerat med dummyvariabeln 

ensam. Denna interaktionsterm gör det möjligt att urskilja eventuella könsskillnader. 

 

𝝉 är tidsdummys som kontrollerar för ändringar i inställning till var respondenten står på VH-

skalan över tid. Andelarna av befolkningen som är höger eller vänster varierar kontinuerligt 

och det bör kontrolleras för så att modellen blir så bra som möjligt. 

 

ålder är respondentens ålder. Anledningen till att denna används är för att kunna kontrollera 

för att en individs position på VH-skalan kan ändras med ökande ålder. 

 

𝜀 är feltermen 
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𝛼𝑖 är, som tidigare beskrivits, alla tidsoberoende variabler. 

 

Ekvation (5) ovan är den grundmodell som används i analysen. I resultatet presenteras 

skattade modeller där tidsdummyvariablerna, åldersvariabeln eller samtliga har exkluderats. 

Viktigt i dessa modeller är hur parametrarna 𝛽0 och 𝛽1 tolkas. Genom att kvinna antar värdet 

1 för kvinnor och 0 för män är parametern 𝛽0 påverkan på mäns position på VH-skalan i 

samband med en förändring i civilstånd och 𝛽0 +  𝛽1 är påverkan på kvinnors position på VH-

skalan i samband med en förändring i civilstånd.  

4.1 Den beroende variabeln 
Trots att en 11- gradig skala för att beskriva politisk vänster-eller högertillhörighet använts 

som beroende variabel, och metoder som baserar sig på OLS är bäst lämpade för situationer 

med en beroende variabel som är kontinuerlig, har en Fixed Effects modell använts. 

Anledningarna till detta är flera. Den första är att den 11-gradiga skalan inte har någon 

naturlig tolkning utanför dess definitionsområde och att undersökningen därför inte har något 

intresse av extrapolering. En person kan inte ange ett värde större än 10 eller mindre än 0. En 

modell som skulle kunna klara av det är en ordered logit-eller probitmodell. Den skulle på ett 

bra sätt anpassa data så att den kan tolkas även utanför det område som det finns 

observationer av. Men då, som tidigare nämnts, det inte finns intresse av detta är det inte 

nödvändigt. För att se hur denna undersöknings estimeringar lyckas hantera att höger inte är 

kontinuerlig undersöks de, av modellen, skattade värdena på denna variabel.  

 

Vidare, om hela skalan ska bevaras utan att kollapsas ned till en binär variabel skulle 

exempelvis en ordered logit-modell behöva användas. Dessa är svårtolkade och har därav 

undvikits till förmån för en enklare och tydligare modell. En annan anledning är att en enklare 

tolkning skulle kunna vara på plats om den 11-gradiga skalan, som nämnts ovan, gjordes om 

till en binär variabel men den stora nackdelen här är att förlusten av information blir stor. 

 

Ett annat problem som kan dyka upp tillsammans med variabler av samma typ som VH-

skalan är mätfel. Skalan är subjektiv vilket innebär att punkterna på skalan inte behöver ha 

samma betydelse för alla deltagande individer. En skala på 11 steg är också en relativt stor 

skala att hantera. Det kan vara svårt att greppa skillnaden mellan en trea och en fyra och 

risken finns att respondenten ställer sig på exempelvis en trea i den första valundersökningen 
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för att sedan byta till en fyra i nästa, utan att denne egentligen har ändrat sin politiska 

preferens. Detta benämns mätfel och även om mätfel aldrig är bra så blir det extra 

problematisk då metoder som mäter skillnader används, t.ex. Fixed Effects. Ett alternativ är 

då att skatta en Pooled-OLS modell. Poolad tvärsnittsdata är tvärsnittsdata för flera 

tidsperioder som kombineras ihop till ett dataset som sedan hanteras som tvärsnittsdata. Om 

data för flera år har poolats är det därför viktigt att ha kvar år som en förklarande variabel 

eftersom tidsserie- och tvärsnittsegenskaperna som finns i datan bortses ifrån när den poolas 

(Gujarati, Porter, 2009). 

Eftersom Pooled OLS innebär vanlig OLS på den poolade datan så blir problemet med mätfel 

inte lika stort eftersom det inte är skillnader, utan genomsnitt, som skattas. Däremot så skattas 

inte längre förändringen i politiska preferenser i samband med en förändring i civilstånd. Vad 

som istället skattas är om det, allt annat lika, finns skillnader i politiska preferenser mellan de 

med olika civilstånd. Detta innebär alltså att mer långsiktiga skillnader kan skattas. För att få 

ett signifikant resultat med Fixed Effects-regressionen så behöver skillnaden i politiska 

preferenser ha skett mellan valundersökningarna. I Pooled OLS-regressionen så kommer även 

de som varit skilda länge hjälpa till att skatta eventuella skillnader i politiska preferenser. 

Innebörden av detta är att om en signifikant förändring i politiska preferenser sker under 

längre tid än en mandatperiod så kan det komma fram i en Pooled OLS-regression.  

 

4.2 Olika estimeringar 
Det rensade datasetet delas in i 3 olika subset på vilka de tidigare nämnda modellerna 

estimeras. 

Alla individer: Variablernas parametrar skattas med hjälp av alla individer som deltagit i två 

på varandra efterföljande val och som inte har bortfall i de variabler som ingår i de olika 

modellerna. Detta innebär att estimeringen görs med hjälp av individer som gått från ensam- 

till sammanboende, från samman- till ensamboende och de som mellan valen haft oförändrat 

civilstånd.  

 

Samman-  Ensamboende: Denna estimering baseras endast på de individer som mellan 

valen gått från att vara samman- till ensamboende. De som alltså inte uppvisat någon 

förändring i civilstånd eller har gått från ensamboende till sammanboende har exkluderats 

från datasetet som estimeringen körts på.  
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Ensam-  Sammanboende: Den tredje och sista estimeringen görs endast med hjälp av de 

individer som gått från ensam- till sammanboende mellan de två valundersökningar de 

deltagit i. 

 

Syftet med att estimera modeller med det subset där alla individer ingår är för att kunna ge 

säkrare skattningar av årseffekterna och även för att kunna kontrollera för ålder. Däremot så 

kan ett icke-samband mellan en individs placering på VH-skalan och en civilståndsförändring 

av typen att gå från ensam- till sammanboende dölja ett eventuellt samband mellan en 

individs placering på VH-skalan och en civilståndförändring av den andra sorten, dvs. att gå 

från samman- till ensamboende. Av den anledningen görs även estimeringar på subsets där 

endast individer som genomgått den ena, eller den andra, civilståndsförändringen ingår. 

Nackdelen med dessa estimeringar är att ett inkluderande av en åldersvariabel hade resulterat i 

nästintill perfekt multikollinearitet (anledningen till att det inte blir perfekt multikollinearitet 

är på grund av att det inte är lika långt mellan alla val, dvs, alla individer åldras inte exakt lika 

många år mellan valen). Att åldersvariabeln inte kan ingå betyder att ett eventuellt samband 

mellan ålder och politiska preferenser, det vill säga, placering på VH-skalan, kan dölja sig i 

Ensam-variabeln och interaktionstermen.  

5.Resultat 

Nedan följer resultaten av denna undersökning. Till att börja med presenteras sådant som 

underlättar tolkning av, och är en förutsättning för, resultaten. Därefter jämförs estimeringen 

av ”alla individer” när änkor/änklingar är inkluderade med när de är exkluderade. Efter detta 

följer estimeringar av ” Samman-  Ensamboende” och ” Ensam-  Sammanboende”. 

Alla estimeringar använder sig av klustrade standardfel. I analysen används en signifikansnivå 

på 5 %.  

5.1 Inledning av resultat 
För att få en bättre uppfattning av storleken av punktestimaten så kommer dessa att tolkas i 

relation till den beroende variabelns standardavvikelse. Standardavvikelsen ligger kring 2.2 

för de tre olika subseten. 

Som nämndes under stycke 4.1 så är metoder som baserar sig på OLS bäst lämpade för 

situationer där den beroende variabeln är kontinuerlig, vilket inte är fallet i denna studie. För 

att Fixed Effects-modellerna ska vara lämpade bör de inte skatta värden utanför det 0-10-

intervall som höger är indelad i. I tabell I i appendix återfinns de min- och  maxvärden, samt 
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den andel observationer som ligger utanför 0-10-skalan som de olika estimeringarna av de 

olika subseten skattar. I dessa tabeller så kan det observeras att de tre olika subseten har 

skattade max- och min-värden som ligger marginellt utanför variabelns definitionsområde 

samt att andelen skattade värden som ligger utanför definitionsområdet är låg. Det skattade 

värde som ligger längst utanför nämnt definitionsområde ligger cirka en femtedels 

standardavvikelse utanför detta och den högst avvikande andelen är 1,1 procent. Dessa 

avvikande skattade värden anses vara tillräckligt få och lite avvikande för att inte vara 

problematiska. 

5.2 Alla individer 
I slutet av rubrik 1.2 diskuterades änkor/änklingars vara eller icke vara i denna studie. I den 

deskriptiva analysen kunde ingen skillnad urskiljas då änkor/änklingar inkluderades jämfört 

med när de exkluderades. Om att bli änka/änkling har en liknande påverkan på en individ som 

skilsmässa bör de inkluderas i denna undersökning. Om inte bör de istället exkluderas. I tabell 

4.2 nedan jämförs resultaten av när änkor/änklingar är inkluderade mot när de är exkluderade. 

Detta både när tidsdummys ingår i modellen och när de inte ingår. 

Tabell 4.2 – Resultattabell då alla individer ingår, jämförelse av att inkludera resp. exkludera änkor/änklingar. 

Alla ind. Inklusive Änkor/Änklingar Exklusive Änkor/Änklingar 

 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡 

(𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑓𝑒𝑙) 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡 

(𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑓𝑒𝑙) 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡 

(𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑓𝑒𝑙) 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡 

(𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑓𝑒𝑙) 

𝑬𝒏𝒔𝒂𝒎 −0.029 

(0.092) 

−0.032 

(0.090) 

−0.031 

(0.092) 

−0.032 

(0.094) 

𝑲𝒗𝒊𝒏𝒏𝒂 

× 𝑬𝒏𝒔𝒂𝒎 

0.112 

(0.144) 

0.133 

(0.142) 

0.059 

(0.153) 

0.040 

(0.156) 

Å𝒍𝒅𝒆𝒓 0.022 

(0.007) 

−0.012 

(0.019) 

−0.012 

(0.019) 

0.022 

(0.007) 

𝑻𝒊𝒅𝒔𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚 

𝑱𝒂/𝑵𝒆𝒋 

𝑁𝑒𝑗 𝐽𝑎 𝐽𝑎 𝑁𝑒𝑗 

𝑨𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒐𝒃𝒔. 10810 10810 10220 10220 

𝑨𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒅. 5405 5405 5110 5110 

* - signifikant på 10%-nivån, ** - signifikant på 5%-nivån, *** - signifikant på 1%-nivån 
 

Estimering av modellerna då alla individer ingår resulterade inte i några signifikanta resultat, 

varken då änkor/änklingar var inkluderade eller exkluderade. I tabell 4.2 ovan så kan det 

observeras att effekten av att inkludera änkor och änklingar i analysen hade en påverkan på 

kvinnors ställning på VH-skalan. Inkluderingen av dessa gjorde att, i detta stickprov, 
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skillnaden mellan män och kvinnor angående var de står på VH-skalan ökade. Detta syns från 

storleken på estimatet av interaktionstermen som nästintill dubblerats i det fall 

änkor/änklingar inkluderats jämfört med när de exkluderats.  Punktskattningen för Ensam 

adderat med punktskattningen för interaktionstermen kan tolkas som kvinnors genomsnittliga 

förändring i politisk preferens som sker då civilstånd ändras, givet att allt annat hålls konstant. 

När änkor/änklingar inkluderas i analysen blir den skattade genomsnittliga förändringen i 

politisk preferens för kvinnor den tredubbla. Punktskattningen för Ensam är däremot 

oförändrad vilket kan tolkas som att inkludering av änkor/änklingar inte hade någon påverkan 

på mäns position på VH-skalan. Att interaktionstermen förändras kan ses som en indikation 

på att gruppen änkor/änklingar inte är homogen nog med gruppen skilda/ogifta för att slås 

ihop med denna. Det ska dock nämnas att ingen av punktskattningarna ändrar tecken och 

ingen av de skattade parametrarna är signifikanta, vilket betyder att nollhypotesen, i testet 

som undersöker om parametern är skild från noll eller inte, inte kan förkastas. I denna 

undersökning beslutas att exkludera änkor/änklingar på grund av förändringen i den skattade 

interaktionsparametern. Trots att interaktionstermen är ickesignifikant i båda fallen så ger den 

en indikation på att kvinnor som blir änkor i genomsnitt går mer till höger på VH-skalan 

jämfört med kvinnor som skiljer sig eller separerar. Detta går hand i hand med vad som 

nämns i stycke 1.2 att änkor/änklingars levnadsförhållanden inte förändras på samma sätt som 

för de som skiljer sig eller separerar och även om alla estimeringar är icke signifikanta så 

väljer vi i denna analys att fokusera på vad som händer med endast de som separerar eller 

skiljer sig.  

Tolkningen av punkskattningarna blir att då änkor/änklingar exkluderats ur analysen, är 

ensamboende män, jämfört med sammanboende män, mer vänster. Detta syns av det negativa 

tecknet på parameterskattnigen på -0,031 för ensam. Skillnaden mellan könen utläses ur 

skattningen för kvinna*ensam. Det syns att kvinnor, jämfört med män, förflyttar sig åt höger 

på VH-skalan i samband med civilståndsförändringen. Vidare blir skattningen för kvinnor 

ensam + kvinna*ensam som i detta fall antar ett positivt värde. Det indikerar att ensamboende 

kvinnor, jämfört med sammanboende kvinnor, är mer höger. I åtanke bör dock has att 

nollhypotesen om att parameterskattningarna inte är skilda från noll, inte kan förkastas. Dock, 

för att få en bättre uppfattning om populationsparameterns storlek är det relevant att studera 

konfidensintervall för skattningarna: Ett 95% konfidensintervall för ensam i fallet utan 

änkor/änklingar blir [-0,22; 0,057]. Det här ett relativt litet intervall som gör att stora 

skillnader i ensamboende mäns, jämfört med sammanboende mäns, position på VH-skalan 
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med stor säkerhet kan förkastas. Det blir tydligt om tolkningen görs i termer av 

standardavvikelser. Säg att parametervärdet sammanfaller med intervallets nedre gräns (-

0,22). Detta värde skulle betyda en förflyttning av endast en tiondels standardavvikelse. 

Följande resonemang om konfidensintervall kan göras på andra parameterskattningar och 

tolkningen blir densamma då punktestimaten och standardfelen är små. 

5.3 Samman-  Ensamboende och Ensam-  Sammanboende 
Att estimera en Fixed Effects-modell innehållandes alla individer från urvalet för vilka det 

fanns tillräckligt med data för gjordes dels i syfte att bättre kontrollera för års- och 

åldersspecifika effekter och för att se hur Ensam-variabeln och interaktionstermen skattades 

då båda typer av förändring i civilstånd fanns med i datan. Det finns dock också ett intresse av 

att ta ut de två olika typerna av civilstånd som tas upp här var för sig. Nedan presenteras 

resultatet av skattningen av de två versionerna där civilstånd förändras mellan individens två 

deltagande i valundersökningen. De två första kolumnerna är resultatet för de som gått från att 

vara samman- till ensamboende och de två kolumnerna längst till höger är resultatet för de 

som gått från att vara ensam- till sammanboende.  

Tabell 4.3 – resultattabell för samman- till ensamboende och ensam- till sammanboende 

 Samman-   Ensamboende Ensam-   Sammanboende 

 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡 

(𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑓𝑒𝑙) 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡 

(𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑓𝑒𝑙) 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡 

(𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑓𝑒𝑙) 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡 

(𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑓𝑒𝑙) 

𝑬𝒏𝒔𝒂𝒎 0.043 

(0.157) 

0.111 

(0.216) 

−0.156 

(0.201) 

−0.103 

(0.116) 

𝑲𝒗𝒊𝒏𝒏𝒂 

× 𝑬𝒏𝒔𝒂𝒎 

0.000 

(0.246) 

−0.079 

(0.240) 

0.099 

(0.200) 

0.066 

(0.202) 

𝑻𝒊𝒅𝒔𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚 

𝑱𝒂/𝑵𝒆𝒋 

𝑁𝑒𝑗 𝐽𝑎 𝐽𝑎 𝑁𝑒𝑗 

𝑨𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒐𝒃𝒔. 366 366 672 672 

𝑨𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒅. 183 183 336 336 

* - signifikant på 10%-nivån, ** - signifikant på 5%-nivån, *** - signifikant på 1%-nivån 
 

Precis som när alla individer användes för att skatta modellerna gav inte heller dessa 

skattningar några parameterestimat som på 5%-nivån kan sägas vara signifikant skilda från 

noll. Då sambandet mellan förändring i civilstånd skattas endast med hjälp av de som går från 

sammanboende till ensamboende och tidsdummys är inkluderade i modellen har 

parameterestimaten de tecken som förväntades utifrån bakgrundsteorin, det vill säga, 
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punktskattningen för Ensam är positiv och interaktionstermen är negativ. Summan av dessa är 

dock positiv vilket betyder att också kvinnor skattas placera sig längre till höger på VH-skalan 

i samband med civilståndsförändringen samman- till ensamboende. Detta är inte, precis som 

övriga resultat, i linje med de teoretiska förväntningarna eller vad Edlund & Pande kommer 

fram till. Då civilstånd istället genomgår motsatt förändring, och tidsdummys är inkluderade i 

modellen, går både män och kvinnor i genomsnitt mer till vänster på skalan och kvinnor går 

då mer till vänster än vad män gör. Detta är dock något som endast kan sägas om detta 

stickprov eftersom estimaten inte är signifikant skilda från 0. Ingen av modellerna, varken när 

de skattas med hjälp av alla observationer eller endast ett urval av dessa, visar att det finns ett 

signifikant samband mellan förändring i civilstånd och individens placering på VH-skalan. 

För att återigen kunna förkasta att det sker stora förändringar i individers politiska preferenser 

i samband med förändring i civilstånd så undersöks parameterestimatens konfidensintervall. 

Ett stort konfidensintervall innebär att hypotestestet av parameterestimatet har liten styrka, 

alltså att även om nollhypotesen inte kan förkastas så kan det fortfarande finnas stora effekter 

variabeln i fråga. För ensam i fallet med tidsdummies är det 95%-iga konfidensintervallet  

[-0,55;0,24] och för kvinna*ensam [-0,29;0,491]. De här intervallen är något större än för 

”alla individer” men det är svårt att avgöra vad som är stort eller litet. En effekt på cirka en 

fjärdedels standardavvikelse, som det i dessa fall skulle kunna röra sig om, anses inte stora 

men inte heller obetydligt små. Storleken av intervallen för parmeterskattnignarna är snarlika 

med/utan tidsdummies. 

5.4 Pooled OLS vs Fixed Effects 
Som tidigare nämnts så innebär den beroende variabelns struktur att det finns risk för mätfel. 

Om det finns problem med denna typ av mätfel i datan så kan Fixed Effects-regression vara 

olämplig och därför har även en Pooled OLS-modell skattats.  

Resultatet av Pooled OLS i jämförelse med Fixed Effects (där alla individer används) 

presenteras i tabell 4.4 nedan.  
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Tabell 4.4 – resultattabell, Pooled OLS i jämförelse med fixed effects då ”alla individer” används 

 Pooled OLS Fixed Effects Alla ind 

 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡 

(𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑓𝑒𝑙) 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡 

(𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑓𝑒𝑙) 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒑𝒕 4.903 

(0.106) 

− 

𝑬𝒏𝒔𝒂𝒎 −0.019 

(0.082) 

−0.031 

(0.092) 

𝑲𝒗𝒊𝒏𝒏𝒂 × 𝑬𝒏𝒔𝒂𝒎 0.027 

(0.119) 

0.059 

(0.153) 

Å𝒍𝒅𝒆𝒓 −0.002 

(0.002) 

−0.012 

(0.019) 

𝑻𝒊𝒅𝒔𝒅𝒖𝒎𝒎𝒚 

𝑱𝒂/𝑵𝒆𝒋 

𝐽𝑎 𝐽𝑎 

𝑨𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒐𝒃𝒔. 10220 10220 

𝑨𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒅. 5110 5110 

* - signifikant på 10%-nivån, ** - signifikant på 5%-nivån, *** - signifikant på 1%-nivån 
 

Precis som för övriga modeller och skattningar återfinns inte heller här några signifikanta 

parameterestimat. De skillnader i parameterestimaten som kan ses i tabell 4.4 ovan kan tyda 

på att det finns skillnader mellan individerna som Fixed Effects kontrollerar för medan Pooled 

OLS döljer. Det vill säga, intrycket är att de icke observerade, tidsoberoende, individspecifika 

egenskaperna 𝛼𝑖 är korrelerade med regressorerna i Pooled OLS-modellen. Eftersom 𝛼𝑖 ingår 

i feltermen i Pooled OLS gör det att OLS-estimaten är biased och inkonsistenta.  

 

6. Slutsats och Diskussion 

I resultatdelen ovan presenterades flera olika modeller som alla på olika sätt skulle testa om 

det fanns ett samband mellan förändring i civilstånd och politiska preferenser. De kunde inte 

visa på något signifikant samband mellan civilståndsförändringar och mäns, respektive, 

kvinnors position på VH-skalan. Slutsatsen är att det icke signifikanta resultatet beror på att 

det inte råder ett samband mellan förändring i civilstånd och kvinnors och mäns ställning på 

VH-skalan. 

 



25 
 

Att en förändring från ensamboende till sammanboende inte hade en signifikant påverkan på 

skillnad i röstande mellan könen är inte helt förvånande. Det kommer sig delvis av 

svårigheten att lyckas identifiera påverkan på ställningen på VH-skalan av 

civilståndsförändringen. Valundersökningarna skedde med tre års mellanrum från 1956 till 

1994 och därefter med 4 års mellanrum. Eftersom modellen är byggd för att hitta skillnader i 

politiska preferenser som beror på förändringar i civilstånd krävs det att de politiska 

preferenserna ändras vid en tidpunkt nära då civilståndsförändringen skedde. Om civilståndet 

ändras mellan två val, men de politiska preferenserna redan har ändrats på grund av att 

civilståndsförändringen var väntad tappar undersökningen förklarande kraft. Och när 

undersökningarna görs med så korta intervall som tre eller fyra år finns en risk att en individ 

redan är inställd på att gifta sig eller flytta ihop när den första undersökningsomgången 

genomförs men genomgår förändringen först till nästa undersökningsomgång. Detta kan i 

värsta fall, för undersökningens skull, innebära att de politiska preferenserna har ändrats innan 

civilståndsförändringen inträffat. Det nämnda resonemanget får dock mest gälla en förändring 

från ensamboende till sammanboende. Det kommer sig av att en skilsmässa, troligtvis, ger en 

snabbare och mer oväntad förändring i en individs liv än vad ett äktenskap ger. Även om två 

individer exempelvis gifter sig är det rimligt att tro att det varit planerat under en längre tid 

och de därför eventuellt redan ställt sig på samma nivå på VH – skalan som om de redan var 

gifta. En skilsmässa däremot leder ofta till en direkt uppdelning av ekonomi och egendom. På 

grund av att valundersökningarna, som analysen baseras på, som sagt görs med relativt korta 

intervall, är det viktigt att händelsen som tänkts påverka politiska preferenser inte var 

planerad sen länge och att den har en påverkan på livssituationen för att effekten ska kunna 

isoleras. Om en individ exempelvis inför ett stundande val redan vet att denne kommer att 

skilja sig någon gång efter valet kommer eventuellt de politiska preferenserna vara samma 

som om skilsmässan redan genomförts, men den faktiska civilstatusen kommer att vara att 

personen är i ett äktenskap. Problematiken med ovanstående resonemang är inget som det de 

facto går att kontrollera för men det kan vara värt att notera att det kan finnas ett starkare 

samband gällande frågeställningen än vad som framkommer av resultaten. Noterbart här är 

också att studien som genomfördes i USA av Edlund och Pande grundar sig på en studie som 

utfördes i tre omgångar, år 1965, 73 och 82. Det leder till att den faktiska 

civilståndsförändringen och förändringen i politiska preferenser med större sannolikhet 

inträffat mellan två undersökningsomgångar. Det ska också återigen nämnas att Edlund & 

Pande, till skillnad från denna studie, undersökte förändringen i politiska preferenser då 
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individen antingen gick från gift till skild eller från ogift till gift. Det är möjligt att en sådan 

uppdelning av civilståndsvariabeln hade givit ett annat resultat. 

 

I ett försök att komma till bukt med problemet att förändringen i civilstånd eventuellt inte 

inträffar samtidigt som förändringen i politiska preferenser utfördes en Pooled OLS-

estimering. Pooled OLS kan skatta mer långsiktiga förändringar jämfört med Fixed Effects 

och förändringarna behöver därför inte ske lika nära i tid. Dock så gav inte heller Pooled 

OLS-estimeringen några resultat som innebar att några andra slutsatser angående 

frågeställningen än icke signifikans kunde dras. 

 

Den amerikanska studien påvisade dessutom, som nämnts tidigare, ett icke signifikant resultat 

för ingående av äktenskaps påverkan på hur mycket demokrat/republikan respondenten ansåg 

sig vara. Detta och det faktum att Sverige har, och historiskt sett har haft, ett större socialt 

skyddsnät och en mindre uppdelat klassamhälle med en mer genomgående 

omfördelningspolitik i bakhuvudet är det föga förvånande att icke signifikans syns även här. 

När det gäller icke-signifikansen på en respondents förändring på VH-skalan av att bli 

ensamboende är det inte heller ett helt oväntat resultat. Samma argument om Sveriges, jämfört 

med USA:s sociala skyddsnät förs här. En utjämnande förvaltningspolitik kan tänkas leda till 

att exempelvis en skilsmässa inte slår lika ekonomiskt hårt mot en individ som den hade gjort 

utan utjämningen. En kvinna som blir ensamboende i Sverige bör rimligtvis inte förlora lika 

mycket ekonomiskt som om hon blivit ensamboende i USA. Och då ekonomiska faktorer ofta 

har betydelse när det gäller var man ställer sig politiskt är det inte förvånande att påverkan 

från förändringar i civilstånd är mindre. Vidare, att denna undersökning inte kunde identifiera 

några tydliga könsskillnader, när den amerikanska kunde, kan rimligtvis förklaras av att 

Sverige, internationellt sett är högre rankat på FN:s jämställdhetsranking (GII). Sverige låg år 

2015 på 9:e plats medan USA låg på 55:e plats (Human Development Reports 2015). Något 

som styrker rimligheten i ovanstående diskussion och det icke signifikanta resultatet är att 

figur 3.1 inte kunde visa några stora, eller ihållande, skillnader mellan män och kvinnor. Inga 

större skillnader syntes heller mellan sammanboende män och ensamboende män respektive 

sammanboende kvinnor och ensamboende kvinnor (figur 3.2-3.3). Det är därför inte 

förvånande att estimeringarna inte tyder på något samband när den deskriptiva analysen visar 

på små skillnader mellan i position på VH-skalan mellan olika kön och olika civilstånd. 

Jämfört med Edlund och Pande så visade, som tidigare nämnts, deras undersökning på ett 
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signifikant resultat vad gällde att gå från gift till skild, men analysen de genomförde visade 

också på ett stort könsgap. 

 

Värt att diskutera när det gäller modellens förklarande kraft är också subjektiviteten i den 

beroende variabeln höger. Vad en respondent svarat på frågan om var denne ställer sig på en 

höger/vänster skala är inget som är definitivt utan beror enbart på individens uppfattning för 

tillfället. I värsta fall kan en individ ha ändrat sig och blivit mer höger eller vänster, men 

subjektiviteten i frågan och det faktum att respondenten kanske inte minns vad den svarat i 

tidigare undersökningsomgång gör att det eventuellt inte syns någon skillnad politisk 

preferens. Vidare kan en individs uppfattning om vad som är vänster/höger förändras över tid 

varvid svaren för de två undersökningsomgångarna riskerar att vara missvisande av den 

faktiska förändringen i politisk preferens. Exaktheten i denna variabel anses därför vara lägre 

än önskat. Detta mätfelsproblem var ytterligare en anledning till att även en Pooled OLS-

modell estimerades. Som tidigare nämnts gav dock inte heller den några signifikanta resultat 

vilket ytterligare styrker slutsatsen angående frågeställningen. 
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APPENDIX 
 

Tabell A – Utvalda variabler för varje år 
Varibel/År 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 

ID V1 V1 V1 V1 V1 panelid1/panelid2 panelid V4 V4 ID 

Tid V2 V2 V2 V2 V2 V6 V5 V5 V5 PANEL 

Politisk 

Preferens 

(Höger) 

V220 V201 V165 V201 V178 V217 V212 V198 V247 V596 

Civilstånd V281 V257 V253 V328 V330 V391 V401 V399 V510 V806 

Kön V251 V288 V290 V365 V366 V15 V12 V12 V12 SEX 

födelseår V279 V286 V291 V366 V367 V14 V11 V11 V11 ----- 

 

Kodning av variabler 
Höger 

Höger är vad vänster/höger-skalan (härefter kallad VH-skalan) kallas i denna undersökning. 

Den har kvar samma kodning som den har i rådatan för valen 1979 – 2006. För valet 1976 så 

är VH-skalan en skala från 0-100 istället för 0-10, den har då kodats om enligt nedanstående 

tabell: 

Tabell B 

Nytt värde Gamla värden 

0 0 − 9 

1 10 − 19 

2 20 − 29 

3 30 − 39 

4 40 − 49 

5 50 − 59 

6 60 − 69 

7 70 − 79 

8 80 − 89 

9 90 − 99 

10 100 

NA 888 
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Age 

Den ålder som individen uppfyller under valåret. Har kodats som valåret subtraherat med 

födelseår. Datan från 2006 inkluderar inte en åldersvariabel men eftersom endast de individer 

som även deltog 2002 används så läggs födelseår till dessa individer matchat på ID och Age 

räknas sedan ut på samma sätt som för övriga år. 

Ensam 

Tabell C 

0 Sammanboende/Gift 

1 Aldrig gift/skild/änka/änkling 

För enstaka år så finns det även andra alternativ, dessa har tilldelats värden så att värdet 0 ska 

representera att individen delar boende och/eller ekonomi med någon annan, t.ex. så kodas 

särbo som 1. 

Från och med valet 1991 innehåller datan två civilståndsvariabler. Den variabel som liknar 

tidigare års civilståndsvariabel är då den som har använts. I tabell A finns en lista på de 

variabler som använts från rådatan för varje år. 

Civilståndsvaribel för valet 85  

Efter bearbetning av data upptäcktes att civilståndsvariabeln för valet 1985 med största 

sannolikhet är felkodad. Andelen som tillhör varje civilståndsgrupp hålls så gott som konstant 

över alla val. För valet 85 så är andelen änkor/änklingar approximativt lika stor som andelen 

ogifta/frånskilda i övriga val medan andelen ogifta/frånskilda är ungefär lika stor som andelen 

änkor/änklingar i övriga val. Därför har följande om kodning av variabel 328 från valet 1985 

gjorts: 

Tabell D 

Nytt värde Gamla värden 

2 3 

3 2 
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Kvinna 

Tabell E 

0 Man 

1 Kvinna 

 

Interaktion 

Tabell F 

0 Om inte Kvinna=1 och Time=1 

1 Endast om Kvinnar=1 och Time=1 

 

Sambo 

Tabell G 

0 Aldrig gift/skild/änka/änkling 

1 Sammanboende/Gift 

För enstaka år så finns det även andra alternativ, dessa har tilldelats värden så att värdet 1 

ska representera att individen delar boende och/eller ekonomi med någon annan, t.ex. så 

kodas särbo som 0. 

Från och med valet 1991 innehåller datan två civilståndsvariabler. Den variabel som liknar 

tidigare års civilståndsvariabel är då den som har använts. I tabell A finns en lista på de 

variabler som använts från rådatan för varje år. 

Time 

Tabell H 

0 Om individen deltar för första gången 

1 Om individen deltar för andra gången 
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Figur A-C. Deskriptiv statistik över skillnader mellan kön och civilstånd vad gäller 

position på VH-skalan (inklusive änkor/änklingar). 
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MIN/MAX-TABELL 

Tabell I – Min- och max-värden för alla skattade modeller och andel värden som skattas utanför 0-10-

intervallet. 

Subset Tidsdummys: 

Ja/Nej 

Min-värde  Max-värde % utanför 0-10 

Alla  

observationer 

Ja −0.219 10.219 0.79% 

Nej −0.060 10.049 0,06% 

Endast ensam-  

sammanboende 

Ja −0.078 10.222 0.30% 

Nej −0.052 10.052 0.30% 

Endast samman- 

 ensamboende 

Ja −0.414 10.392 1.09% 

Nej −0.022 10.022 1.09% 

Poolad OLS Ja 4.732 5.473 0.00% 

 

 

Härlednig av klustrade standardfel 
Likt estimeringen av 𝛽1 i den enkla regressionsmodellen 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋 +  𝑢 som ser ut som: 

 

�̂�1 =  𝛽1 +  

1
𝑛

∑ (𝑋𝑖 − �̅�𝑛
𝑖=1 )𝑢𝑖

1
𝑛

∑ (𝑋𝑖 − �̅�𝑛
𝑖=1 )2

                                                                                           (6) 

 

Ser den motsvarande fixed effects situationen ut som: 

�̂�1 =  𝛽1 +  

1
𝑛𝑇

∑ ∑ �̃�𝑖𝑡
𝑇
𝑡=1 �̃�𝑖𝑡

𝑛
𝑖=1

1
𝑛𝑇

∑ ∑ �̃�𝑖𝑡
2𝑇

𝑡=1
𝑛
𝑖=1

                                                                                      (7) 

 

Ekvation (7) arrangeras om och multipliceras med √𝑛𝑇 

√𝑛𝑇(�̂�1 − 𝛽1) =

√1
𝑛

∑ 𝜂𝑖
𝑛
𝑖=1

�̂��̃�

                                                                                             (8) 

Där 
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 𝜂𝑖 = √
1

𝑇
∑ ∑ �̃�𝑖𝑡

𝑇
𝑡=1 �̃�𝑖𝑡

𝑛
𝑖=1  och �̂��̃� =

1

𝑛𝑇
∑ ∑ �̃�𝑖𝑡

2𝑇
𝑡=1

𝑛
𝑖=1  

Enligt antagande 3 och 5 är 𝜂𝑖  ~ 𝑖𝑖𝑑 med medelvärde 0 och enligt antagande 4 är 

 𝑉(𝜂𝑖) = 𝜎𝜂
2  

Så enligt centrala gränsvärdessatsen 

 √
1

𝑛
∑ 𝜂𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑑
→ 𝑁(0, 𝜎𝜂

2)                                                                                                      (9) 

Därav följer från (9) att: 

 √𝑛𝑇(�̂�1 − 𝛽1)
𝑑
→ 𝑁 (0,

𝜎𝜂
2

𝑄
�̃�
2)                                                                                             (10)  

Vilket ger 𝑉(�̂�1) =
1

𝑛𝑇

𝜎𝜂
2

𝑄
�̃�
2                                                                                                   (11) 

 

För att erhålla formeln för de klustrade standardfelen byts populationsmomenten i ekvation 

(11) ut mot de korresponderande stickprovsmomenten. 

𝑆𝐸(�̂�1) = √
1

𝑛𝑇

𝑠𝜂
2

�̂�
�̃�
2                                                                                                                 (12)   

Där  𝑠𝜂
2 =

1

𝑛−1
∑ (�̂�𝑖 −𝑛

𝑖=1 �̅̂�) =
1

𝑛−1
∑ �̂�𝑖

𝑛
𝑖=1  (vilket är det klustrade standardfelet) 

Notera att denna härledning grundar sig på en modell med endast en förklarande variabel, 

men den kan utvidgas för att innehålla fler.  

 


