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SAMMANFATTNING 
 
I uppsatsen genomförs en intervjuundersökning med ett antal kommunalpolitiker. Syftet är att 
se hur de resonerar kring begreppet partidisciplin samt hur de och partierna löser problem som 
är av denna art. Katarina Barrling-Hermanssons doktorsavhandling Partikulturer kommer 
vara central i studien och det teoretiska resonemanget som förs baseras dels på Robert 
Michels Organisationer och demokrati men också andra författare är med. I 
intervjuundersökning deltog åtta anonyma politiker där de var och en fick svara på frågor om 
partidisciplin. Alla de intervjuade politikerna ansåg att det var nödvändigt med partidisciplin 
men meningarna gick isär något när det gällde hur stark den skulle vara. Partierna löste 
problemen med partidisciplinen genom att de dels tog in ersättare för den ledamoten som inte 
ville eller kunde rösta med dem, eller så lade ledamoten ned sin röst eller så opponerade sig 
ledamoten internt men röstade sedan med partiet i kommunfullmäktige trots att han inte 
delade partiets åsikt i frågan. Mest avvikande var att aktivt rösta emot partiet. Partidisciplin är 
det som gäller för ledamöterna, då det är viktigt att ha en enad fasad mot allmänheten och de 
andra partierna. 
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1. INLEDNING 
 
Partidisciplinen skall efterlevas.1 
 
1.1 Bakgrund 
 
Denna uppsats har som mål att försöka kartlägga hur ett antal kommunalfullmäktigeledamöter 
resonerar kring begreppet partidisciplin. De åtta intervjuade är alla från samma kommun och 
sitter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2002-2006. Tanken med detta är även att 
eventuellt kunna se om demokratin påverkas av partidisciplinen på ett positivt eller negativt 
vis samt att se om synen på partidisciplin skiljer sig mellan de olika partierna. Detta är 
intressant eftersom de svenska partierna i kontrast mot till exempel de amerikanska partierna 
verkar ha en ganska hård syn på att ledamöterna ska rösta med partiet även om de egentligen 
inte delar partiets mening i frågan. De amerikanska partierna karakteriseras emellanåt i media 
som rena valmaskiner som endast fungerar som ett sätt att få in pengar till deras valkampanj. 
Intressant är också synen på ordet partidisciplin, efter att ha sökt på Internet efter andra 
arbeten inom området framkom att ordet oftast användes negativt eller med en negativ klang. 
Ofta förekom det i samband med begrepp som ”rättning i ledet” och ”morot och piska” vilket 
inte kan anses som speciellt positivt. Detta till trots är det nog på det viset att partidisciplin är 
mer eller mindre nödvändigt för partierna, eftersom om de inte hade någon form av 
partidisciplin skulle de knappast kunna kallas för partier. De skulle då vara en samling av 
ungefärligt likasinnade som inte skulle kunna påverka politiken nämnvärt då de skulle ha 
påfallande svårt att enas om vad partiet skulle ha för åsikt i olika frågor.  
 
För att denna uppsats ska bli begriplig bör naturligtvis begreppet partidisciplin definieras. 
Med partidisciplin menar jag benägenheten att rösta med partiets officiella linje i form av 
partiprogram eller partiledningens officiella hållning trots att ledamoten personligen har andra 
åsikter i frågan. Med denna definition i tankarna var det intressant att se hur de olika 
intervjuade valde att definiera ordet. I de värsta fallen av partidisciplin är det inte svårt att 
tänka sig att ledamöterna inte är något annat än lydiga robotar som gör som partiledningen 
säger, så kallat röstboskap. I den andra änden av spektrat återfinns de politiska vildarna som 
gör vad som faller dem in oavsett vad partiet vill.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Sannerstedt Anders, Sid. 218, Förhandlingar i riksdagen, 1992, Lund University Press, Lund. 
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1.2 Problemformulering och frågeställningar 
 
Att partidisciplin är viktigt för partierna kan tyckas ganska uppenbart eftersom de utan den 
endast skulle kunna vara en spridd grupp med avsaknad av gemensamt handlande. I dess mest 
negativa form kan partidisciplin betyda att de invalda politikerna endast är röstboskap för en 
centralt styrd organisation som utan hänsyn driver sin egen ideologi framåt. I sin bästa form 
kan partidisciplin sägas vara en gemensam nämnare för en samling individer som genom 
öppna samtal kommer överens om en gemensam handlingsplan. Men hur viktigt är det och 
hur ser politikerna på partidisciplinen och sammanhållning, samt vad menar de med detta? 
Tanken med denna undersökning är att ge ett svar på detta samt om och i så fall hur 
partidisciplinen påverkar demokratin. Utöver detta anser jag att det finns ett intresse i att ta 
reda på hur de olika partierna löser avvikelser från partiernas officiella linje. 
 

• Hur viktigt anser politikerna att det är med partidisciplin? 
• Hur går partiet och ledamoten tillväga för att lösa avvikelser från partilinjen? 
• Vad kan partidisciplin anses fylla för funktion inom partiet? 
• Är partidisciplin positivt eller negativt för demokratin? 
• Vad innebär partidisciplin politikerna? 

 
Det är min förhoppning att dessa frågor ska vara tillräckliga för att ge en bredare förståelse för 
vad partidisciplin och hur de intervjuade ledamöterna resonerar kring detta fenomen. Utöver 
detta tillkommer ett mindre intresse för hur de anser att personvalssystemet påverkar partiet 
och partidisciplinen. 
 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Avgränsningarna i denna uppsats gäller i första hand att intervjuundersökningen är gjord i en 
kommun och endast med kommunalpolitiker. Då det inte är någon stor intervjuundersökning 
så kommer det inte vara lämpligt att generalisera utifrån det insamlade materialet vilket också 
kan ses som en avgränsning. En annan form av avgränsning som finns är att om 
undersökningen gjorts för till exempel 20 år sedan kanske resultatet varit annorlunda något 
som förevisso gäller merparten av alla undersökningar. 
 
 
1.4 Metod och Material 
 
Detta är en intervjuundersökning i en mellanstor svensk kommun, kommunen har mellan 
100 000 och 200 000 invånare, med detta vill jag ge läsaren en ungefärlig uppfattning om 
kommunens storlek. I kommunfullmäktige finns för närvarande sju partier representerade, 
centern, folkpartiet, kristdemokraterna, miljöpartiet, moderaterna, socialdemokraterna samt 
vänsterpartiet. 
 
Av de ordinarie medlemmarna i kommunfullmäktige valdes 14 stycken ut, två från varje parti.  
Det var en man och en kvinna från varje parti för att få en så stor bredd på de intervjuade som 
möjligt och för att få en god representativitet. Undersökningen hade kanske kunnat bli mer 
specialiserad och kunnat ge material till att generalisera ifrån om den hade blivit koncentrerad 
till ett eller två partier istället för att försöka täcka in alla de representerade partierna. 
Möjligheten att studera ett mindre antal partier och deras syn på partidisciplin var något som 
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kom upp till diskussion vid ett samtal med min handledare men jag valde att försöka intervjua 
alla partier som fanns representerade i kommunen. Detta då det var relativt sent påkommit 
men även för att jag ville få en så stor bredd som möjligt på det insamlade materialet. Efter att 
ha kontaktat de tilltänkta deltagarna och i vissa fall kontaktat ytterligare deltagare kunde jag 
intervjua nio stycken av de 14 tilltänkta. Av de nio intervjuade blev tyvärr en av 
inspelningarna förstörd på grund av tekniska problem, vilket reducerar antalet användbara  
intervjuer som är med i undersökningen till åtta. Det enda partiet som inte är representerat i 
undersökningen är centern då de trots upprepade påstötningar inte besvarade mina 
förfrågningar om att bli intervjuade. Att det endast blev nio intervjuer varav endast åtta gick 
att använda kan ses som ett problem. Men jag anser att den information som jag fått i 
intervjuerna utgör en god bas för denna studie.2 
 
De intervjuade får i denna undersökning anonymitet då jag är ute efter deras personliga 
uppfattning om hur de uppfattar partidisciplin samt hur de löser problem i samband med detta. 
Att de får anonymitet gör att vissa andra problem uppstår då det i vissa intervjuer framkommit 
detaljer som varit av stort intresse för undersökningen men som inte har blivit medtagna i 
uppsatsen. Detta eftersom informationen varit så uppenbart knutna till den kommun, de 
partier och de intervjuade som deltog i undersökningen att den svårligen kunnat redovisas 
utan att avslöja den intervjuade.  Problemet minskar naturligtvis undersökningens värde då jag 
inte kunnat använda mig av allt insamlat material men jag anser trots detta att anonymitet för 
de intervjuade var nödvändigt för att de skulle kunna tala fritt under intervjun. Vid 
presentationen av intervjuerna i uppsatsen kommer de olika intervjuade att få olika namn för 
att underlätta skrivandet och för att få texten mer flytande. Dessa fingerade namn är inte deras 
riktiga och de är namngivna efter följande principer. Den första bokstaven i deras namn 
avslöjar vilket parti de tillhör och hela namnet avslöjar naturligtvis om det är en man eller 
kvinna. Exempelvis är den intervjuade manliga moderaten namngiven som Magnus och den 
kvinnliga folkpartisten är fått namnet Fia. Moderaterna och miljöpartiet börjar i och för sig på 
samma bokstav men det är endast en intervjuad från varje parti och de intervjuade är av olika 
kön bör detta inte utgöra något problem för läsaren. 
 
Valet av att genomföra undersökningen i form av samtalsintervjuer kändes redan från början 
som självklart även om andra alternativ övervägdes som till exempel en enkät till ett större 
antal politiker. Samtalsintervjuer var dock det som jag ansåg vara mest lämpligt för denna 
undersökning. Egentligen är det inte de olika intervjuade personerna som är intressanta utan 
det är de tankar och uppfattningar som de uttrycker som är centrala i undersökningen. Urvalet 
av de intervjuade är gjort för att få en variation av information från de intervjuade så att 
undersökning kan uppnå vad som kallas för teoretisk mättnad. Det vill säga det tillstånd då 
ytterligare intervjuer inte kan anses tillföra mer värdefull information.3 
 
Fördelen med att genomföra en semistrukturerad samtalsintervju är att det är lättare att få med 
oväntade svar och resonemang. Detta gör det betydligt lättare för den som genomför 
undersökning att göra såkallade uppföljningsfrågor i intervjun där den intervjuade kan få 
förklara sig och utveckla sina resonemang om det är av intresse för undersökningen. Denna 
undersökning görs för att få reda på hur de olika politikerna uppfattar problemet som 
föreligger och därför var det mest lämpligt att använda sig av samtalsintervjuer för att uppnå 
målet i denna undersökning.4 
 
                                                
2 Esaiasson Peter, Sid. 287, Metodpraktikan, 2004, Norstedts Juridik AB, Stockholm. 
3 Ibid, Sid. 256. 
4 Ibid, Sid. 279-282. 
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Efter att ha konstruerat ett antal för undersökningen relevanta frågor genomfördes den första 
intervjun. Denna intervju var något av en testintervju men den var så pass givande att den 
ingår i materialet som används i undersökningen. Efter den första intervjun genomfördes en 
genomgång av de ställda frågorna och att par togs bort och ett antal tillkom i intervjuguiden. 
Eftersom det var samtalsintervjuer som genomfördes var det sällan som frågorna kom i 
samma ordning och i vissa fall kom de intervjuade in på frågor som fanns med utan att de 
behövde ställas till dem. Intervjuerna tog mellan 30 och 60 minuter med en snitt tid på 
omkring 40 minuter. Guiden var uppbyggd så att det fanns ett antal såkallade 
uppvärmningsfrågor av arten: namn, ålder och liknande för att få igång samtalet men även för 
att den intervjuade skulle kunna slappna av och känna sig lugn med situationen. Efter dessa 
kom de frågor som var mest intressanta för undersökningen. Intervjun avslutades med att 
fråga om det fanns något de ville tillägga innan den avslutades då de fick en sista möjlighet att 
förklara sina resonemang eller tillägga något.5 
 
De intervjuade fick själva välja plats för var intervjun skulle genomföras eftersom jag ville att 
de skulle känna sig bekväma med sin omgivning. De genomfördes på av dem valda platser 
vilket i praktiken innebar deras kontor med ett fåtal undantag. 
 
Av det använda materialet är det egentligen två böcker som bör nämnas då de är centrala i 
studien. Den första är Robert Michels, Organisationer och demokrati, som utgavs för första 
gången på tyska 1911 i Leipzig, boken blev översatt till svenska först 1983. Boken anses som 
en av grunderna inom studiet av organisationer, i boken använder han sig av de socialistiska 
strävandena under 1800-talets slut och 1900-talets början som exempel på hur partierna blir 
mer och mer oligarkiskt styrda. Den andra och för denna studie absolut viktigaste boken är 
Katarina Barrling-Hermanssons doktorsavhandling Partikulturer. I sin avhandling studerar 
Barrling-Hermansson hur de i riksdagen representerade partierna står kulturellt till varandra 
men även hur de fungerar internt. Detta gör att denna bok är av stort intresse för min egen 
uppsats då Barrling-Hermansson konstruerar ett begrepp som kallas för gruppstyrka. Detta 
innebär att hon försöker se hur stor frihet att agera den enskilde medlemmen gentemot partiet. 
 
I analysdelen av uppsatsen använder jag mig av samma analysinstrument som Barrling-
Hermansson använder sig av i sin avhandling, det vill säga Mary Douglas Grid-group 
jämförelse. Detta för att kunna göra en bra jämförelse med vad hon kommer fram till och se 
om de slutsatserna går att jämföra med vad som framkommit i de intervjuer som jag gjort. 
Analysdelen kommer därför delvis att utformas efter Mary Douglas Grid-Group schema för 
att kunna göra en jämförelse med Barrling-Hermanssons analys med samma verktyg. Vad det 
gäller Robert Michels och Panebianco kommer de i analysen spela en mindre roll än vad 
Barrling-Hermansson gör. Om det är så att Michels teori om partiernas oligarkiska tendenser 
stämmer borde då denna kunna bevisas genom att de intervjuade ledamöterna upplever att de 
är styrda eller påverkade uppifrån organisationens topp, alternativt kanske de upplever att de 
har ett stort inflytande i egenskap av deras position inom partiet. 
 
 
1.5 Disposition 
 
Denna uppsats är disponerad så att det i det första kapitlet finns problemformulering och 
frågeställning samt metod och material delen återfinns bland annat här. I det andra kapitlet går 
jag igenom ett antal studier inom området som är relevanta för studien. Det tredje kapitlet går 

                                                
5 Esaiasson Peter, Sid. 290f, Metodpraktikan, 2004, Norstedts Juridik AB, Stockholm. 
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jag igenom de olika teorierna som är av intresse för studien. Dessa teorier är Robert Michels 
oligarkiteori men även en genomgång av Barrling-Hermanssons studie av riksdagspartiernas 
olika interna kulturer. Kapitel fyra innehåller en genomgång av partiernas kommunala 
organisation för att de en allmän förståelse för hur de fungerar på detta plan. I kapitel fem får 
de intervjuade politikerna komma till tals var för sig. I det sjätte och sista kapitlet analyseras 
det insamlade materialet enligt de olika teorierna. Frågorna gås i delkapitlet, 6.2. Frågor och 
Svar, igenom var för sig vilket kan ses som ett koncentrat av det som framkommit i 
undersökningen. Det avslutande kapitlet innehåller en referenslista över vilka böcker som 
varit behjälpliga i studien. 
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2. TIDIGARE RELATERAD FORSKNING 
 
I den tidigare forskningen presenteras forskarna Sannerstedt, Hagevi och Barrling-
Hermansson skrifter i ämnet partidisciplin. En av de tidigaste forskarna som fokuserade på 
hur partierna är organiserade och hur de fungerar är Robert Michels. Han skrev om partiernas 
uppbyggnad och lade fram sin teori om partiernas oligarkiska tendenser. Detta innebär att de 
med tiden blir allt mer centralt styrda av en mindre grupp i partitoppen. En annan intressant 
forskare i detta ämne är Panebianco som skriver om hur olika går igenom olika faser i sin 
utveckling efter att de har grundats.  
 
2.1 Sannerstedt 
 
Även om Anders Sannerstedts bok Förhandlingar i riksdagen är inriktad just på förhandlingar 
i riksdagen så är den av intresse för denna uppsats eftersom han berör frågor som hur viktigt 
det är med partisammanhållning och partidisciplin. 
 
Förhandlingar inom riksdagen sker mellan individer eller kollektiv. Inom riksdagen är att det 
vanligtvis olika partier som förhandlar med varandra som kollektiv. Även om förhandlingarna 
sker mellan partierna som kollektiv så är det trots allt individer som sitter i förhandlingarna. 
Men även inom partierna förhandlas det såväl mellan individer som mellan grupper.6 
 
Sannerstedt lägger i sin bok fram att det är partier som förhandlar och agerar och de som 
genomför förhandlingarna gör det å partiets vägnar. Men trots detta finns det vissa frågor då 
partidisciplinen inte är så stark att individerna inte agerar på eget bevåg. 
 

Alkoholfrågor erbjuder ett välkänt exempel. Överhuvudtaget gäller att i frågor av religiös, etisk 
eller moralisk karaktär brukar ledamöternas agerande baseras på deras personliga övertygelse. 
Också i frågor om jakt och fiske brukar partidisciplinen vara uppluckrad. I frågor som på ett 
särskilt sätt berör en viss region brukar ledamöternas geografiska hemvist spela en stor roll. Man 
talar i riksdagen om s k bygdmotioner.7 

 
Det är heller inte ovanligt att ledamöter agerar på egen hand i vissa för dem speciella frågor 
som de har ett starkt engagemang för eller anser sig ha speciella kunskaper om. 
 
Att det är partierna som är viktigast framgår som sagt i Sannerstedts undersökning och det är 
de som är centrala och den interna enigheten är av stor vikt. Att agera i partiets intresse och att 
gynna det egna partiet anses vara normalt. Partidisciplinen skall efterlevas.8 Han framhåller 
även att det enligt ledamöterna är svårt att förhandla med ett parti som är internt splittrat 
eftersom de inte vet om uppgörelsen kommer att hållas. Miljöpartiet nämndes ofta i detta 
sammanhang som ett exempel.9 
 
 
2.2 Hagevi 
 
Partisammanhållning är något som Magnus Hagevi tar upp i sin doktorsavhandling om 
riksdagen. Framför allt är det när partierna ska utse de olika ledamöterna till utskotten som ett 

                                                
6 Sannerstedt Anders, Sid. 9, Förhandlingar i riksdagen, 1992, Lund University Press, Lund. 
7 Ibid, Sid. 96. 
8 Ibid, Sid. 218. 
9 Ibid, Sid. 218. 
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antal olika kriterier framkommer i undersökning och en av dessa är partilojalitet. Hagevi 
framhåller att det är svårt att undersöka partilojalitet eftersom det är ett känsligt ämne som 
några av ledamöterna i hans undersökning till och med avfärdar. Vanligen framhåller de olika 
intervjuade ledamöterna att det mycket sällan förekommer att någon har avvikande åsikter i 
någon fråga och illojalitet förnekas starkare än att det skulle förekomma avvikande åsikter 
inom partiet. I de fall som de intervjuade medger att det förekommer åsiktsskillnader betonas 
det att det inom partiet är högt till tak och åsiktsskillnader anses inte vara något skäl att neka 
någon en plats i ett utskott. Hagevi lyfter fram två exempel där det erkänns att politiska åsikter 
som avviker från den officiella linjen påverkar vem som får vilken utskottsposition. Hagevi 
anser att en av anledningarna till detta är partistorleken eftersom de mindre partierna vanligen 
bara har en position inom ett speciellt utskott. Detta gör att positionen blir desto viktigare för 
partiet för att framföra sin åsikt, det duger helt enkelt inte med att låta någon ledamot med 
avvikande åsikt inneha en sådan position. De partier som tog hänsyn till att individen hade 
avvikande åsikt vid tillsättande av en utskottsplats är vänsterpartiet och folkpartiet. 
Miljöpartiet var det parti som ensamt ansåg att partilojalitet inte inverkade på om ledamoten 
skulle få en utskottsplats. Kristdemokraterna kunde inte avfärda att åsikter hade inflytande vid 
utskottsplacering. De övriga fyra partierna (s, c, m och nyd) förnekade att avvikande åsikter 
förekom.10 
 
 
2.3 Barrling-Hermansson 
 
I doktorsavhandlingen Partikulturer skriven av Katarina Barrling-Hermansson behandlas 
bland annat gruppsammanhållning. Detta gör att avhandlingen är av stort intresse för denna 
undersökning då målen är något likartade. Avhandlingen avser att beskriva den eventuella 
partikultur som finns i riksdagen med en inriktning på kollektiva självbilder och normer. Den 
frågeställning som Barrling-Hermansson använder sig av är som följer: Finns det något som 
verkar förenande inom riksdagsgrupperna, utöver den ideologiska samsynen? I 
undersökningen är det gruppen som är central och inte individen tillskillnad från denna 
undersökning som mer fokuserar på det individuella planet. Men icke desto mindre är den av 
stort intresse eftersom hon i sin undersökning tar upp fyra olika begrepp som hon vill 
undersöka. Dessa är politisk förmåga som innebär vad ledamöterna menar är politisk 
kompetens och skicklighet så som sakkunskap, kreativitet och duglighet. Det andra begreppet 
är ansvarsförmåga och innefattar vad som menas med ett anständigt uppträdande i det 
politiska arbetet och i detta begrepp samlas bland annat konsekvens, kompromissvilja samt 
hederlighet. Det tredje begreppet är social gemenskap, där analyseras hur starkt politikerna 
anser att gemenskap och grupptrivsel är. Det sista och för denna undersökning viktigaste 
begreppet är gruppens styrka i förhållande till gruppindividen. Vad Barrling-Hermansson 
menar med det är om partierna är kollektivistiska eller om de ser sig som individualister inom 
partiet. Något som är viktigt i detta begrepp är att det hanterar individens möjligheter att 
handla efter eget bevåg och möjligheten att profilera sig själv. Uttryck som samlats i detta 
begrepp är exempelvis kollektivism, individualism, jantelag samt andra uttryck för hur stark 
individen eller gruppen är i förhållande till varandra.11 
 
Undersökning är gjord genom samtalsintervjuer av 53 ledamöter i riksdagen från alla 
representerade partier däri. Hon valde även att göra en direktobservation av vänsterpartiet där 
hon hade tillgång till att fritt röra sig i deras allmänna utrymmen för att därigenom kunna 

                                                
10 Hagevi Magnus, Sid. 112-115, Bakom riksdagens fasad, 1998, Akademiförlaget Corona, Göteborg. 
11 Barrling-Hermansson Katarina, Sid.16f, Partikulturer, 2004, Uppsala universitet, Uppsala. 



 10 

insamla information för sin undersökning. Även av moderaterna gjordes en direktobservation 
men eftersom de var mer restriktiva om vilka utrymmen som hon hade tillgång till valde 
Barrling-Hermansson att inte använda sig av detta material vid sin analys.12 
 
I sin redovisning av det insamlade materialet strukturerar hon det efter de fyra begreppen som 
hon etablerat, politisk förmåga, ansvarsförmåga, social gemenskap samt gruppstyrka i 
förhållande till individen.13 
 
Moderaterna har en självbild av att vara rationalistiska och konsekventa, något som stämmer 
in med hur de uppfattas av omgivningen. Den sociala gemenskapen inom moderaterna var 
knappt något som berördes av någon av de intervjuade och de ansågs av omgivningen som 
något arroganta men affärsmässiga i sina relationer till omgivningen. De ansågs även vana att 
föra sig och var belevade. Vad det gäller gruppstyrka ansåg moderaterna att de var 
kollektivistiska men att de var kritiska till detta. Eftersom detta drag rimmar illa med deras 
individualistiska tankevärld.  Bakgrunden till detta kan vara att det bland annat finns en 
idealiserad hjältefigur som tar på sig omöjliga uppdrag och verkar i det tysta. Detta gör att det 
anses vara fult att skryta och framhålla sig själv för mycket. I intervjuerna som Barrling-
Hermansson gjort framkommer det även att det anses som oseriöst att vara spontan samt att 
det finns en form av enhetlighet i hur man ska vara och uppträda som en moderat.14 
 
Folkpartiet anser sig vara sakinriktade och rationalistiska men med skillnaden från 
moderaterna att de även låter känslan för vad som är rätt styra. Omgivningens syn på 
folkpartiet kan sägas vara att de är akademiska och emellanåt uppträder de ganska 
besserwisseraktigt men att de även anses vara kunniga och duktiga. Begreppet ansvarskänsla 
är något som inte ofta berörs i intervjuerna med folkpartiledamöterna och då i samband med 
att de är rationalistiska och sakkunniga. Temat om den sociala gemenskapen berörs i likhet 
med moderaterna väldigt lite och ett par av de intervjuade ledamöterna ansåg att folkpartiet 
inte tillmätte detta ett tillräckligt högt värde. Folkpartiet anser att de är ett individualistiskt 
parti där varje ledamot hade hög status i kraft av sin politiska förmåga. De är även det enda 
partiet som inte aktualiserar jantelagen inom gruppen. Omgivningens bild av folkpartiet 
stödjer detta med ett fåtal undantag.15 
 
I centerpartiet betonas vikten av praktiskt erfarenhet och sakinriktning. Detta stämmer 
överens med omgivnings bild av partiet där de anses vara jordnära och ha god kontakt med 
vanligt folk. I det ansvarskännande temat anser de sig vara pragmatiska och resultatinriktade. 
För socialdemokraterna är detta ett tecken på att de är pålitliga medan moderaterna anser att 
de är opålitliga. Den sociala gemenskapen anses som mycket viktig i centerns självbild. Ord 
som livskvalitet används och de anser att de utöver den ideologiska gemenskapen har en 
social gemenskap. Centern är i likhet med folkpartiet ett individualistiskt parti, dock inte av 
samma grad. De har även en utbredd jantelag där det inte anses som positivt att försöka att 
hävda sig själv genom att slå sig på bröstet.16 
 
Socialdemokraterna anser sig vara lyhörda och inriktade på sakkunskap samt sätta ett stort 
värde på praktisk erfarenhet. De anser också att samtal är viktiga för att nå slutsatser och 
därför ska de inte uppträda tvärsäkert. Omgivningens bild av socialdemokraterna är något 

                                                
12 Barrling-Hermansson Katarina, Sid.43, Partikulturer, 2004, Uppsala universitet, Uppsala. 
13 Ibid, Sid. 63. 
14 Ibid, Sid. 107-110. 
15 Ibid, Sid. 134ff. 
16 Ibid, Sid. 153ff. 
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splittrad eftersom de inte anser att socialdemokraterna är lyhörda och att vissa anses vara 
arroganta. De anser att de är ansvarskännande, kompromissvilliga och avtalshålliga. Något 
som stämmer ganska bra överens med omgivningens bild av dem. Begreppet social 
gemenskap kommer inte upp när de beskriver sig själva som grupp, däremot kommer 
normerna som styr gruppen upp ofta i detta sammanhang. De vill inte att man ska uppträda 
arrogant och saknar man sakkunskap är det svårt att få status inom gruppen. Social begåvning 
och empati anses bidra till gemenskapen och det politiska arbetet. Omgivningens bild av 
Socialdemokraterna som grupp står i viss kontrast med deras egen självbild. De anses ha vissa 
tendenser till arrogans men detta kan bero på att de har olika uppträdande inom gruppen och 
utåt. De kan sägas vara ett kollektivisktsikt parti då grupplojalitet får ett stort utrymme i de 
intervjusvar som Barrling-Hermansson fått. Men flera av de intervjuade framhöll att det fanns 
starka inslag av jantelag och avundssjuka. Grupplojalitet är något som trots detta anses vara 
något att vara stolt över och denna bild av sig själva stämmer bra överens med omgivningens 
bild av hur de är. De anses vara ett kollektiv där individen är starkt begränsad av vad han eller 
hon kan göra.17 
 
Sakkunskap och praktisk erfarenhet är kristdemokraternas syn på vad som kan sägas vara 
politisk förmåga i likhet med centern och socialdemokraterna. I omgivningens bild av 
kristdemokraterna framhålls av vissa att de har en hög ambitionsnivå. Men många har pekat 
på att de är ett religiöst präglat parti som ofta blir förknippade med ett moraliserande budskap, 
detta till trots att kristdemokraterna anser sig vara ett sekulariserat och sakligt parti. Den 
politiska ansvarskänslan betonar samförstånd och konstruktiva lösningar. Samförståndet 
hänger enligt Barrling-Hermansson ihop med att de vill uppträda vänligt mot omgivningen 
och hör därför samman med begreppet social gemenskap. Omgivningen är i denna fråga inte 
helt överens med kristdemokraterna eftersom de anses vara samförståndsinriktade men att när 
något ska beslutas är de inte det. Den sociala gemenskapen anses vara väldigt viktig inom 
kristdemokraterna och de anser även att man ska uppträda vänligt emot de övriga partierna i 
riksdagen. De anses vara vänliga och smidiga i det dagliga arbetet med de övriga partierna. 
Barrling-Hermansson placerar kristdemokraterna som ett kollektivistiskt parti med hänvisning 
till att flera av de intervjuade ledamöterna ansåg att det var ett kollektivistiskt parti även om 
det finns motsägelser då ett antal av de intervjuade ansåg att det fanns stort utrymme för 
individualism. Omgivningen ser kristdemokraterna som ett sammanhållet och kollektivistiskt 
parti.18 
 
Vänsterpartiet är i likhet med många andra partier ett sakinriktat parti med en dragning åt 
teoretisk kunskap. Den praktiska kunskap som anses vara av stort värde är om man kommer 
från en förtryckt samhällsgrupp och främst då från en traditionell arbetarbakgrund. Känslan av 
ha varit förtryckt anses ge personen en speciell lämplighet att arbeta med politik. Detta är 
något som de framhåller som extra viktigt. De övriga partierna anser att vänsterpartiets 
ledamöter är pålästa och sakliga även om moderaterna och socialdemokraterna har en viss 
misstänksamhet mot partiet. Vänsterpartiet anser sig vara oppositionella med den mening att 
de ifrågasätter det politiska etablissemanget. Alla inom vänsterpartiet var inte nöjda med detta 
eftersom de tycker att det skadar deras långsiktiga inflytande. Detta är något som en 
socialdemokrat ansåg vara dåligt eftersom vänsterpartiet inte förmår att ta sitt ansvar. En 
moderat ansåg tvärtemot att detta var uppskattat ifrån deras sida. Den sociala gemenskapen 
framstår inte som viktig utan det handlar om att arbeta, diskutera samt ifrågasätta. Inte heller 
de övriga partierna tar upp detta begrepp i samband med vänsterpartiet. Ledamöterna inom 
vänsterpartiet anser sig vara individualister men det förekommer jantelag inom partiet. 
                                                
17 Barrling-Hermansson Katarina, Sid. 177-180, Partikulturer, 2004, Uppsala universitet, Uppsala. 
18 Ibid, Sid. 193ff. 



 12 

Jantelagen har emellertid ingen stor inverkan på individerna då de inte är försynta i sitt 
uppträdande. De är skeptiska till gruppauktoriteter vilket gör att de har en stark 
individualistisk syn och alla kan räkna med att bli ifrågasatta. Även omgivningen anser att 
vänsterpartiet är en samling individualister vilket stämmer bra överens med deras egen bild av 
sig själva.19 
 
Miljöpartiet är det parti som Barrling-Hermansson anser vara mest utspritt i sina åsikter kring 
hur de är och fungerar som grupp. Därför ansåg hon att det är svårt att dra några speciella 
slutsatser utifrån det insamlade materialet. De beskriver sig själva välanpassade till det 
parlamentariska styrelseskicket men tillskillnad från de övriga partierna framhåller inte 
samtliga intervjuade Mp-ledamöter sakkunskap som viktigt. Politisk förmåga och 
ansvarskänsla är något som flyter ihop i deras beskrivningar av sig själva. Barrling-
Hermansson anser i sin studie att miljöpartister värderar känslan som något viktigt i det 
parlamentariska arbetet. De har en stark politisk förändringsvilja och anser att de måste ta alla 
chanser att förändra. Omgivningen karaktäriserar miljöpartiet som ett parti med bristande 
rationalitet samt idealistiska och anser att de är parlamentets outsiders. I sin undersökning kan 
Barrling-Hermansson tyvärr inte dra någon slutsats om den sociala gemenskapen då 
materialet var mycket bristfälligt. Men de kan sägas vara starka individualister då alla 
ledamöter har stor personlig frihet att agera utifrån egna idéer. De övriga partierna anser att 
det är svårt att avgöra om en enskild ledamot talar för partiet eller om det endast är en 
personlig uppfattning.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
19 Barrling-Hermansson Katarina, Sid. 219-222, Partikulturer, 2004, Uppsala universitet, Uppsala. 
20 Ibid, Sid. 235-239. 
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3. TEORI 
 
I detta kapitel förs vissa för undersökningen relevanta teorier fram. Den första av dessa är 
Robert Michels teori om alla organisationers oligarkiska tendenser. Panebianco är den andra 
teoretikern som kommer till tals med sina teorier om partier och partiorganisationer. Efter 
Panebianco kommer en kort teori om hur kandidater utses till partiernas vallistor för att 
kapitlet sedan avslutas med Barrling-Hermansson analys med Mary Douglas grid group teori. 
 
3.1 Robert Michels oligarkiteori 
 
Robert Michels teori om oligarki baseras på att alla organisationer har oligarkiska tendenser, 
det vill säga att de alla i längden utvecklas mot ett fåmannavälde. För att bevisa detta 
använder han sig främst av exempel av olika partier på vänsterkanten. Men dessa exempel kan 
ses som en omskrivning för den teori som han lägger fram. Demokrati kräver organisation, 
framförallt om det är en organisation som är skapad för att uppnå en rad mål. Målet kan som i 
Michels bok vara att organisera arbetarna där de organiserar sig för att uppnå solidaritet och 
för att få styrka ur massan. I boken anser Michels att organisation är en livsnödvändighet för 
arbetarklassen då de annars inte skulle ha en chans att uppnå framgång. För att uppnå detta 
mål krävs disciplin och sammanhållning inom gruppen då arbetarklassens styrka ligger i dess 
mängd. Om nu organisationen skulle övervinna dessa problem med att organisera arbetarna 
lurar ändå en mängd andra faror för dem. För just organisationen för enligt Michels med sig 
problem, då den i sig självt ger upphov till konservativa idéer.21 
 
Medlemmarnas chanser till direkt kontroll och inflytande över organisationen minskar ju 
större och vidare organisationen blir. Deras makt ersätts med utskottens makt och inflytande. 
Den direkta medlemsmakten ersätts med den representativa makten, något som organisationen 
kommer att lida av. På partikongresserna blir det vanligare att makten förskjuts till utskotten 
som är utanför de vanliga medlemmarnas inflytande och insyn. Ju större organisationen blir 
desto större blir förvaltningsorganisationen vilket leder till mer komplicerade uppgifter för 
den. De komplicerade uppgifterna gör att det blir en ökande differentiering inom 
organisationen. Ledaren är nu mer eller mindre fri från medlemmarnas insyn och påverkan. 
Formellt är han underställd deras övervakande blickar och deras instruktioner. Men detta 
anser Michels är rent fiktivt då medlemmarna inte har möjlighet att utöva denna kontroll 
själva utan får nöja sig med kortfattade revisionsberättelser och rapporter från organisationens 
tjänstemän. Ledaren kan alltså själv välja att ta hand om viktiga delar av organisationen och 
genomföra beslut i viktiga frågor utan att rådfråga medlemmarna vilket leder till att den 
demokratiska kontrollen sjunker. Styrelsen och ledaren tar över mer och mer av ansvaret från 
lokalavdelningarna vilket leder till en byråkratisk och hierarkisk organisation. De hierarkiska 
bestämmelser som nu framkommit är viktiga för att organisationen ska fungera väl.22 
 
Detta kan sägas bevisa att alla organisationer har oligarkiska tendenser då medlemmarna inte 
har möjlighet att styra direkt själva. Ledaren och styrelsen samlar allt mer makt och 
befogenheter i sina händer just för att kunna driva organisationens mål vidare och det är här 
nästa del i Michels analys kommer in. Organisationen har nu uppnått en viss politisk makt 
men makten är alltid konservativ.23 
 

                                                
21 Michels Robert, sid. 37f, Organisationer och demokrati, 1983, Timbro AB, Uppsala. 
22 Ibid, Sid. 45f. 
23 Ibid, Sid. 275. 
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Ideologin får numera stå tillbaka för en inriktning på röstvärvning som en följd av att det är en 
byråkratisk organisation som styr och ideologin anses vara ett hinder som bör undvikas för att 
inte skrämma bort väljarna. Partiorganisationen arbetar inom ett parlamentariskt valsystem 
som gör att partiorganisationens främsta mål är att värva röster för att få en stor del av 
parlamentet som möjligt. För att inte skrämma de potentiella väljarna tonas ideologin ned och 
politiken blir inte lika principfast som förut. Med den ökande väljarbasen kan det ske en 
försämring av partiets kvalitet eftersom de nya väljarna och medlemmarna inte nödvändigtvis 
delar organisationens mål eftersom ideologin inte är lika framtonad.24 
 
Det sista steget i vad som ger organisationens ledning en konservativ prägel är deras 
förhållande till staten. En stark organisation skapades som med tiden blev mer och mer 
centraliserad och som bygger sin organisation på samma grund som staten, det vill säga på 
disciplin och auktoritet. Partiet försöker hela tiden stärka sin makt och ställning för att kunna 
ta över staten och för att uppnå detta mål bygger den ut sin organisation och byråkrati samt 
samlar in pengar och andra resurser. Men det är här som partiorganisationen upptäcker att de 
aldrig kommer att bli lika starka som staten och att de aldrig kommer att kunna ta över staten. 
Partiet känner sig hotat av staten och försöker därför mildra sin kritik mot staten för att få en 
yttre säkerhet. Organisationsarbetet blir viktigare och viktigare till dess att det blir ett mål i sig 
och produktiviteten får sjunka. Partiet vågar inte utmana staten på grund av rädsla för att 
förlora allt som de byggt upp. Organisationen har övergått från att vara en väg för 
maktövertagande till att bli ett mål i sig självt. Disciplinen och samarbetet inom 
partiorganisationen kommer att vara betydligt viktigare än produktiviteten.25 
 
Ur denna teori kan fyra delar utkristalliseras. 
 
Den första är att ju större organisationen blir desto mer centralt styrd blir den och makten 
förskjuts från medlemmarnas direkta styre till att bli representativ. Vilket får till följd att 
makten hamnar hos ledaren och i de olika utskotten. 
 
När makten sedan har centraliserats kommer ideologin tonas ned till en följd av 
organisationens behov av att värva röster. Detta för att inte skrämma bort eventuella nya 
medlemmar. 
 
När de sedan upptäcker att de aldrig kan bli lika starka som staten kommer de att minska sin 
kritik mot denna. Som en följd av detta blir organisationsarbetet viktigare. 
 
Organisationen har nu blivit ett mål i sig istället för att vara en väg till maktövertagandet av 
staten. Den interna disciplinen och organisationsarbetet blir viktigare än organisationens 
produktivitet. 
 
 
3.2 Panebiancos partiorganisationer 
 
Panebianco urskiljer tre huvudtyper av partiorganisationer. Den första är sådana partier som 
fortfarande befinner sig i sin pionjärfas där partiets ideologiska drag är mest framträdande. 
Partiet har inte antagit någon fastare organisatorisk struktur utan är endast löst 
sammanhängande. Exempel på denna typ av parti kan tänkas vara miljöpartiet och junilistan. 

                                                
24 Michels Robert, sid. 276, Organisationer och demokrati, 1983, Timbro AB, Uppsala. 
25 Ibid, sid. 277ff. 
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Miljöpartiet är nog med stor sannolikhet på väg ut ur denna fas eller kan ha passerat denna 
fas. De har i så fall blivit vad Panebianco kallar för institutionaliserade. Detta betyder att de 
idealistiska dragen tonas ned och det blir istället partiets överlevnad i form av den egna 
organisationen som är viktigast. Partiet får en mer pragmatisk inställning till politiken och nya 
ledare tar oftast vid med en annan inställning till politiken och hur den ska bedrivas. I och 
med denna institutionalisering gör Panebianco ytterligare en uppdelning av partierna. De 
klassas som hårda eller lösa partier. De hårda partierna karakteriseras som starkt 
centraliserade och byråkratiska. De har tydliga gränser mot omvärlden som innebär att de är 
förhållandevis oberoende mot andra organisationer. De mer löst organiserade partierna 
behåller en del särdrag från den tid då de var i sin pionjärfas och är därför mer beroende av sin 
omvärld. Partiet har en decentraliserad och obyråkratisk organisationsstruktur till skillnad från 
de hårda partierna och är även lätt påverkad av impulser utifrån. Panebianco anger den tyska 
socialdemokratin och de vänsterpartier som anslöt sig till Komintern som hårt 
institutionaliserade partier. Det brittiska Labourpartiet är däremot ett löst parti. Anledningen 
till detta är att Labourpartiet grundades av fackföreningsrörelsen som kom att behålla ett 
starkt grepp om partiet. Partier som är grundade av andra organisationer blev generellt lösa i 
sin organisation. Partier med en lös organisation har en tendens till att få institutionaliserade 
undergrupper (partifraktioner) vilket gör att om de hamnar under yttre tryck är de mer 
mottagliga för förändringar. De hårda partierna däremot har ett motsatt förhållande där några 
fraktioner inte tillåts och kan brista om de utsätts för yttre tryck. Men de är å andra sidan mer 
motståndskraftiga mot förändringar.26 
 
I Panebiancos bok Political parties framhåller han att det är viktigt att studera partiernas 
interna organisation för att kunna förstå dem. I denna teori trycker han på den historiska 
vikten av partiets grundande. Det är då som mycket av partiets inriktning och organisation 
skapas och makten inom partiet distribueras mellan de olika medlemmarna. Detta ögonblick 
då partiet skapas får långtgående konsekvenser för hur det partiet organiserar och arbetar med 
politiken. Vid användandet av Panebiancos historiska modell för partiets framväxt kommer 
tre begrepp till nytta. De är elit-, mass- och catch-all-partier. Elitpartiet är skapat av en liten 
grupp i parlamentet med gemensamma intressen som sedan agerar på den politiska arenan. 
Masspartierna är något som dyker upp senare i historien och är grundade av grupper som inte 
är representerade i parlamentet men som vill få inflytande i det. Klassiska exempel på dessa 
typer av partier är de socialdemokratiska partierna i Europa under slutet av 1800-talet samt 
början av 1900-talet. Masspartierna fick många medlemmar och försökte hålla sina 
representanter i parlamentet och andra politiska sammanhang under hård kontroll. Dessa 
partier hade stort inflytande på de redan etablerade elitpartierna som kopierade deras teknik.  
 
Catch-all partierna är till skillnad från de tidigare versionerna en utveckling av dem och inget 
nygrundat parti. Denna typ av partier är inte intresserade av att representera väljarna som 
enskild social grupp utan är intresserade av att styra i nationens intresse. De domineras av sina 
ledare som kommunicerar med väljarna genom TV och andra medier istället för att försöka att 
kontakta väljarna genom ett aktivt arbete av partiets medlemmar. Catch-all partierna försöker 
få stöd av vilka väljare som helst eftersom de inte är intresserade av att representera en 
specifik grupp utan som istället vill styra i nationens intresse. Catch-all partierna skapades 
som en reaktion på att det blev mer avancerat att styra samt att mer och mer kontakt med 
väljarna sker via media.  Partierna kan delas upp i två delar, den ena delen är den som sitter i 
parlamentet, eller motsvarande, och den andra är den som styr partiorganisationen utanför 
parlamentet. Dessa två delar behöver utarbeta ett sätt att arbeta tillsammans. Hur de gör detta 

                                                
26 Bäck Mats, Möller Tommy, Sid. 23ff, Partier och organisationer, 2003, Norstedts juridik, Stockholm. 



 16 

kan ses som ett exempel på deras bakgrund. I elitpartierna som kommer inifrån parlamentet är 
det vanligtvis på det sättet att denna grupp dominerar på bekostnad av partiorganisationen. Ett 
bra exempel på detta kan de amerikanska partierna sägas vara som är i stort oberoende av 
partiorganisationen. De är intresserade av vad partiet kan göra för dem och inte viceversa. 
Motsatsen till detta är masspartierna som håller sina representanter under strikt kontroll. 
Representanterna i parlamentet är bara en del av masspartiets organisation som arbetar på ett 
brett fält. Naturligtvis är det extremt sällsynt att en del av partiet kan dominera totalt och de är 
vanligtvis beroende av varandra för att kunna överleva. Partiledaren är den figur som kan dra 
samman partiet och överbrygga klyftan mellan de olika delarna. Partiorganisationen utanför 
parlamentet har vanligtvis ett trumfkort på handen vilket utgörs av att partiorganisationen är 
mottagaren av partistöd från staten, samt att organisationen utanför parlamentet samlar på sig 
mycket kunskap om hur kampanjer ska drivas samt hur medlemmar ska rekryteras.27 
 
 
3.3 Att välja rätt kandidat 
 
En inom partiorganisationen mycket viktig aspekt är hur och vilka som väljer ut kandidater 
till vallistorna. Detta är mycket viktigt eftersom det är här ur som nationens framtida ledare 
ska väljas. Eftersom de kandidater som hamnar i säkra röstdistrikt eller längst upp på listan är 
mer eller mindre garanterade en plats i parlamentet eller motsvarande är det de som väljer ut 
kandidaterna som håller nycklarna till maktens boningar. Trenden inom hur nomineringar 
sker lutar åt att ge vanliga medlemmar mer att säga till om beträffande vilka som blir 
nominerade till valsedeln. Att detta sker kan göra att partiorganisationer blir mer och mer 
öppna och lösligt organiserade.28 
 
 
3.4 Partikultur av Katarina Barrling-Hermansson 
 
Den inom statsvetenskapen nuvarande populäraste teorin om kultur har sina rötter inom 
socialantropologin men är nu använd inom en rad olika forskningsdiscipliner. Kulturen 
betraktas i denna teori som ett abstrakt mönster där det finns ett tvådelat synsätt på hur olika 
företeelser, handlingar och även föremål ska betraktas. Dels har handlingen ett uttryck och 
dels har den en innebörd. Handlingen kan tolkas med dessa två perspektiv och ses ur de olika 
sammanhang som den förekommer i. Till exempel använder sig Barrling-Hermansson av att 
äta med händerna som ett exempel för att förklara kulturteorin. Att äta med händerna blir 
uttrycket och innebörden blir i detta fall bristande hyfs, spontanitet eller praktiskt sinnelag, 
allt detta beror på i vilket sammanhang det händer. Om alla de olika tecken som en grupp 
omger sig med skulle insamlas och undersökas visar det sig hur de uppfattar sig själva och 
omvärlden. Detta mönster som finns i deras relation till varandra och omvärlden blir då deras 
kultur vilket gör det möjligt att undersöka den.29 
 
Analysdelen i Barrling-Hermanssons bok Partikulturer är uppdelad i två kapitel. I den första 
delen och för denna uppsats minst intressanta använder sig Barrling-Hermansson av 
Aristoteles kunskapssyner för att analysera sitt material. De är sofia, fronensis och techne. 
Dessa tre kunskapssyner använder hon för att analysera tre av sina fyra begrepp. Det begrepp 
som inte analyseras är gruppens styrka i förhållande till individen eftersom det inte passade in 

                                                
27 Hague Rod, Harrop Martin, Sid 168f, Comparative government and politics, 2001, Palgrave, New York. 
28 Ibid, Sid. 170f. 
29 Barrling-Hermansson Katarina, Sid. 22, Partikulturer, 2004, Uppsala universitet, Uppsala. 
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i Aristoteles kunskapssyn. De övriga begreppen är politisk förmåga, ansvarsförmåga och 
social gemenskap. Sofia innebär absolut systematiskt vetande kombinerat med fulländad 
intelligens. Fronensis är klokhet, inbegripet förmågan att omsätta detta i praktisk handling och 
techne är teknisk skicklighet. Detta använder hon sedan för att kategorisera de olika partierna 
efter åt vilken av dessa tre kunskapssyner som de drar åt. Moderaterna till exempel anses dra 
åt sofia då de värderar kunskap högt och lägger stor vikt vid att vara ideologiskt konsekventa 
något som är oförenligt med fronensis.30 
 
Analysen som Barrling-Hermansson gör i sin bok är av stort intresse för denna uppsats. 
Hennes analys är tvådelad och det är den andra delen där Barrling-Hermansson använder sig 
av Mary Douglas Grid Group analysis för att analysera gruppstyrkan i förhållande till 
individen som är av störst intresse för denna uppsats. Grid handlar i detta fall om 
rollfördelningen inom gruppen samt gruppens sätt att betrakta tillvaron. Ett lågt värde i grid 
betyder att gruppen har en hög individualism där varje individ har ett eget sätt att se på 
världen. Ett högt värde innebär att gruppen har en gemensam syn på världen med starka band 
och regler som förstärker det redan höga grid-värdet. Group behandlar individens grad av 
införlivande i gruppen. Ett lågt värde här innebär att individen är mer eller mindre ensam. 
Denna dimension inkluderar också hur definierade gränserna för gruppen är samt hur stora 
krav på underkastelse gruppen har i förhållande till individen. När dessa två faktorer 
kombineras framkommer fyra olika former av social samhörighet. Den första och mest 
individualistiska är nätverket där det finns liten gemenskap och individen har störst 
oberoende. Att vara med i en isolat grupp betyder att gruppen inte är tydligt definierad men att 
det finns gemensamma föreställningar inom gruppen, trots detta är gruppgemenskapen väldigt 
låg. Den hierarkiska gruppen däremot har ett gemensamt bettraktelsesätt med en väldigt tydlig 
grupptillhörighet. I denna gruppversion förväntas individen att underordna sig gruppen som 
kollektiv och det förväntas att detta inte ska ifrågasättas. Falangstären har ett högt gruppvärde 
vilket gör att individen förväntas att underordna sig gruppen med hänvisning till att det är för 
gruppens bästa. Det låga gallervärdet gör att rollfördelningen är svag och jämlikhet betonas 
vilket gör att elitism och liknelser därav inte tolereras.31 
 
Miljöpartiet är det parti som placeras i nätverksdelen i grid group analysen. Detta eftersom 
Barrling-Hermansson anser att de är en väldigt heterogen grupp bestående av individualister 
med få eller inga gemensamma normer. Detta gör att de som enda parti hamnar i 
nätverksdelen i analysen, de genomgående låga värdena i både grid och group gör att de 
hamnar där.32 
 
De två partierna som hamnar i isolatdelen av analysen är vänsterpartiet och folkpartiet. 
Vänsterpartiet är det parti av de båda som naturligast hamnar i denna kategori eftersom de inte 
anser sig kunna lita på någon och den oppositionella hållning som de har till regeringen trots 
att de vid undersökning samarbetade med den. Folkpartiet är det parti som kanske inte 
självklart placeras i denna grupp. Men deras kritiska förhållningssätt till rationalism och 
kunskap gör att de får en viss form politisk handlingsförlamning som gör att de inte kan 
bestämma sig för en handlingsplan.33 
 
Moderaterna blir som ensamt parti placerade i den hierarkiska delen i analysen. Detta 
eftersom de har en stor respekt och tillit för auktoriteter. Rationalitet spelar en stor roll i deras 
                                                
30 Barrling-Hermansson Katarina, Sid. 250, Partikulturer, 2004, Uppsala universitet, Uppsala. 
31 Ibid, Sid. 279ff. 
32 Ibid, Sid. 296,. 
33 Ibid, Sid. 292f. 
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syn på världen och den som anses besitta stor kunskap eller intelligens får därav stort 
förtroende och hög status.34 
 
Centern, kristdemokraterna och socialdemokraterna är de som placeras i flangstärens form av 
social samhörighet. Över och underordning är något som inte ses som positivt av dessa 
grupper och hierarkier är något som misstros då jämlikheten är av stor vikt.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
34 Barrling-Hermansson Katarina, Sid. 290f, Partikulturer, 2004, Uppsala universitet, Uppsala 
35 Ibid, Sid. 291f. 
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4. PARTIERNAS KOMMUNALA ORGANISATION 
 
I och med att denna uppsats behandlar partier och deras medlemmar på kommunal nivå kan 
det vara av intresse för läsaren att få en genomgång av deras kommunala organisation och vad 
de gör på kommunal nivå. Följande bild ger en allmän beskrivning av hur partiernas 
kommunala organisation ser ut. 

 
Källa: Gustavsson Agne, Sid. 150, Kommunal självstyrelse, 1999, SNS Förlag, Stockholm. 

 
Partiernas lokala organisationer är det som ger dem politisk kontroll över kommunerna. Enligt 
Agne Gustavsson i boken Kommunal självstyrelse har den blivit mer och mer påtaglig. 
Partiernas starkast inflytande över den lokala politiken kan sägas vara dess inflytande över 
nomineringarna av kandidater till fullmäktigelistan. Det är heller inte ovanligt att de 
bestämmer över fullmäktigegruppernas val av ledamöter till nämnder och styrelser.36 
 
Den viktigaste delen för politisk styrning för partierna i kommunen kan nog sägas vara deras 
fullmäktigegrupper. De i kommunfullmäktige invalda representanterna bildar partiets 
kommunfullmäktige/partigrupp. De träffas vanligtvis inför fullmäktiges sammanträden och 
behandlar de frågor som ska tas upp på fullmäktigemötet. Vanligtvis föredras ärendena av 
                                                
36 Gustavsson Agne, Sid. 149, Kommunal självstyrelse, 1999, SNS Förlag, Stockholm. 
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partigruppens ordförande men de kan i vissa fall framföras av en expert eller en tjänsteman. 
Dessa möten hålls för att partiet på kommunal nivå ska besluta sig för hur det ska agera i 
kommunfullmäktigesammanträdena. Detta görs normalt genom en diskussion mellan de 
närvarande ledamöterna. Vanligtvis är de beslut som fattas i gruppmötet bindande för de 
enskilda ledamöterna i fullmäktige och dessa beslut kan tas genom en omröstning inom 
gruppen eller genom annat förfarande. Skulle det vara så att någon ledamot vill rösta på något 
annat sätt än vad gruppen beslutat är det praxis att det anmäls till partigruppen. Alternativet är 
att avstå från att rösta. Rent juridiskt kan inte en ledamot tvingas att rösta på ett visst sätt. 
Generellt sett har antalet omröstningar inom kommunfullmäktige ökat och dessa omröstningar 
avgörs normalt partivis och även reservationer framförs oftast partivis och inte som 
kommunallagen stipulerar att var enskild ledamot ska reservera sig enskilt. 37 
 
Vid gruppmötena är det normalt att partierna organiserar dem i anslutning till deras reguljära 
medlemsmöten alternativt bjuds enskilda medlemmar in till mötena. Ledamöter som sitter i 
nämnder som inte sitter i kommunfullmäktige har ofta rätt att sitta med i gruppmötet och i 
vissa fall bjuds enskilda nämndeledamöter in om ett för dem viktigt ärende ska behandlas. 
Ersättare i kommunfullmäktige kallas också till mötena. Det parti som avviker lite är 
socialdemokraterna där det inte är vanligt att enskilda medlemmar som inte sitter i fullmäktige 
är med på mötet. Hos socialdemokraterna är det heller inte ovanligt att en representant för den 
socialdemokratiska pressen är med på mötena.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
37 Gustavsson Agne, Sid. 150f, Kommunal självstyrelse, 1999, SNS Förlag, Stockholm. 
38 Ibid, Sid. 151. 
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5. INTERVJUMATERIAL 
 
I detta kapitel sker en genomgång av det insamlade intervjumaterialet. Partierna är 
presenterade i bokstavsordning för att de inte ska bli indelade i den klassiska vänster - höger 
skalan. Genomgången av intervjumaterialet framställs i detta kapitel genom att de intervjuade 
kommer till tals utan tolkning på något vis. 
 
5.1 Folkpartisten Fia 
 
Den intervjuade folkpartisten i analysen kallad Fia, är den enda av de intervjuade som kommit 
in i kommunfullmäktige genom personval. Hon har varit aktiv inom politiken i ungefär två 
mandatperioder och har varit medlem inom folkpartiet något längre. Som skäl till att engagera 
sig i politiken anger Fia att hon var intresserad av samhällsfrågor i skolan och valet av parti 
hänvisar hon till att folkpartiet agerat mycket inom jämställdhetsfrågor genom åren och främst 
då under Bengt Westerbergs ledning. Anledningen till att Fia valde att aktivt gå in i politiken 
var ett mer allmänt samhällsintresse och samhällsansvar och inte någon specifik fråga. 
 
De skillnader som Fia upplever mellan folkpartiet och sina egna åsikter handlar främst om 
skolfrågor där hon själv försöker framhålla ett mer individbaserat perspektiv. Hon säger sig 
ofta ha diskussioner med de folkpartister som är lärare om skolfrågor. Han anser att de har en 
alltför gruppinriktad syn på eleverna i skolan. Detta är något som hon själv tyckte är 
genomgående i flera frågor, Fia tyckte att det var förvånade många frågor som var inriktade 
på kollektivet med tanke på att folkpartiet ska vara ett liberalt och i hennes ögon borde partiet 
vara mer inriktat mot ett individperspektiv. Skolfrågorna är annars något som hon ansåg att 
det finns många som har för stort inflytande över inom partiet och att hon själv ofta får stryka 
på foten i de frågorna. Detta är något som hon påstod sig försöka att påverka genom att skriva 
i deras interna parti tidning men även genom att reservera sig mot deras beslut i 
fullmäktigegruppen. Fia har i vissa fall aviserat en annan åsikt än de övriga i partiet och även 
framfört dessa åsikter i kommunfullmäktige. Fia säger också att det är helt okej att göra på 
detta sätt så länge som man sagt till på gruppmötet annars är det inte riktigt ärligt mot de 
andra i partiet. Hon har också röstat emot det egna partiet i vissa frågor främst skolfrågor två 
till tre gånger vilket hon har gjort efter att ha anmält sin avvikande åsikt inför 
fullmäktigegruppen. Fia framhåller även att det är viktigt att det är högt till tak i 
fullmäktigegruppen för att kunna hålla en öppen diskussion. 
 
Eftersom Fia kom in i kommunfullmäktige genom personval uppstod vissa problem inom 
partiet. Hon nämner att trots partiet officiellt haft en positiv hållning till personval mottogs 
hon inte odelat positivt eftersom hon som hon säger inte gått den långa vägen och gjort sina år 
inom partiet. De hade inte lärt sig att hantera ledamöter som hade blivit ”inkryssade” med 
personval ännu, men att det under den senaste valkampanjen blivit bättre. När Fia första 
gången blev invald genom personval upplevde hon att hon inom partiet inte fick ställa några 
krav på vad hon ville göra eller syssla med. Fia trycker på att hon under tiden som hon varit 
aktiv inom folkpartiet försökt att ändra på de stadgar kring vem som tillsätts på vilken plats i 
fullmäktige. Enligt Fia passar inte de nuvarande stadgarna personvalen alls. Ett exempel som 
hon framför för att bevisa detta är att det är valberedningen som bestämmer vem som ska få 
vilket uppdrag i kommunen. Deras åsikt väger väldigt tungt och vad de tycker om de olika 
individernas kvaliteter är av stort intresse. Fia kände sig i denna fråga tämligen överkörd och 
enligt henne ska man placeras i fullmäktige efter hur man hamnat i valet. Något som hon 
hänvisar till vallagen. 
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Fia säger i intervjun att i vissa fall måste man hålla hårt på disciplinen i partiet, hon anser att 
det inte får förekomma kränkande påhopp inom gruppen som ett exempel på när det ska hållas 
på partidisciplinen. Men uttrycket partidisciplin är något i grunden negativt och det 
framkommer att hon tycker att det inte är något problem om ett parti spretar lite i frågor för att 
visa att det finns en bredd inom partiet. Vad som Fia tycker är viktigt inom partidisciplinen är 
att de inom partiet inte skäller ut varandra offentligt och finns det en avvikande åsikt kan den 
framföras ifall det görs på ett snyggt sätt. Fia trycker på att sammanhållning och disciplin är 
två skilda saker som inte nödvändigtvis har med varandra att göra. 
 
 
5.2 Kristdemokraterna Karl och Kristina 
 
Karl har varit medlem i kristdemokraterna i ungefär 20 år och varit aktiv som politiker av och 
till under hela denna period. Kristdemokraterna kändes enligt Karl som det logiska 
alternativet vad det gäller partival eftersom inställningen och partiprogrammet kändes bra. 
Skolfrågor var det som drog Karl till politiken från första början. Kristina har varit medlem i 
kd i nästan tio år och varit aktiv som politiker sedan valet 1998. Kristinas val av kd hänvisar 
hon till den familjepolitiska delen av deras program som hon fann tilltalande och hon blev 
aktiv som politiker för att förändra och utveckla samhället. 
 
Det är inte i alla frågor som Karl har delat den lokala organisationens åsikter utan det har 
förekommit meningsskiljaktigheter med partigruppen men detta är något som numera är 
utrangerat och de övriga i gruppen står numera på Karls sida i frågan. Under denna period 
valde Karl att dels lägga ned sin röst men även att utebli och skicka en ersättare till 
kommunfullmäktige. På frågan varför han inte röstade emot partiet i frågan så svarar han att 
det är majoritetens åsikt som gäller och då får man försöka hantera läget. I likhet med Karl har 
Kristina lagt ned sin röst någon gång men inte tagit in någon ersättare när hon inte känner att 
hon kunnat stå för den förda politiken. Karl tycker att det räcker att han för fram sin 
avvikande åsikt under gruppmötet och markerar sin åsikt och om det skulle vara så att han vill 
rösta mot partiet och de har god marginal i fullmäktigeomröstningen anser han att det inte 
skulle vålla några problem att rösta emot sitt parti. Annars löses detta på något annat sätt, 
troligtvis genom att de tar in en ersättare. Detta är en åsikt som även Kristina står för. Han 
tycker att det kan vara viktigt att låta dem som tycker annorlunda också får rösta på annat sätt 
än vad partiet har beslutat eftersom den som har en avvikande åsikt oftast representerar en 
grupp väljare som delar ledamotens åsikt. Kristina tycker inte att hon har några problem med 
den förda politiken som kristdemokraterna står för även om det finns vissa problem då hon 
tycker att vissa medlemmar ibland blandar in den egna religiösa församlingen i politiken.  
 
Karl säger att han i vissa fall varit mer återhållsam med sina åsikter för att inte störa den 
officiella linjen. Han anger att det är en klart återhållande faktor. Om Kristina skulle behöva 
undvika att göra vissa saker för att inte partiet har liknande uppfattning så skulle hon lämna 
partiet eftersom hon agerar utifrån sin övertygelse. 
 
I de fall det kommer påbud uppifrån i partiet om att de ska driva en viss fråga eller genomföra 
en viss politik så är Kristina inte positiv till detta och det är något som hon framfört uppåt i 
organisationen. Att det i viss mån förekommer tror hon har vissa försänkningar i den 
frikyrkliga traditionen med ett visst hierarkiskt och auktoritärt tankesätt. Nu tror hon inte att 
det är illa menat och ett försök att styra lokalpartiet utan att de egentligen bara försöker att 
serva de olika lokalavdelningarna med material och idéer.  
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Partidisciplin är inte oviktigt eftersom ett parti trots allt är en samling individer som 
samarbetar med varandra och har liknande grundläggande värderingar. Detta är något som 
man enligt Karl måste förvänta sig. Partidisciplin kan vara något bra om det inte går över 
gränsen och blir en tvångströja där alla måste ha samma åsikter. För att kunna genomföra 
något måste dock partiet ha en gemensam linje som ska följas. Kristina framhåller att 
partidisciplin är något positivt när det handlar om att få alla att dra åt samma håll inom partiet. 
Karls definition på partidisciplin blir att det innebär att partigruppens mål är att presentera och 
driva en gemensam och genomtänkt politik. Han ser också partidisciplin som en teknik att 
driva frågor, ett sätt att arbeta fram en gemensam ståndpunkt och sedan driva den vidare. Den 
negativa sidan av partidisciplin är att gruppen är beredd att köra över den enskildes åsikt i en 
specifik fråga utan hänsyn. Karl avslutar intervjun med att tillägga att det inom fullmäktige 
förväntas att ledamöterna håller på partilinjen och inte spretar men det finns vissa delar i 
kommunorganisationen då det kan finnas en viss positiv olydnad mot de politiska partierna 
genom att de lägger gemensamma förslag trots att de är från olika partier. Detta tycker Karl är 
bra eftersom det visar på att det inte bara är blockpolitik och disciplin som gäller i politiken.  
 
Enligt Karl förekommer det inga direkta diskussioner om partidisciplin utan det handlar mera 
om arbetsformerna och hur de ska hantera de olika frågorna. 
 
Personvalet i Sverige är något som Karl tycker är bra även om han ansåg att det är något av en 
halvmesyr som det inte ska dras några högre växlar på. Det finns enligt Karl många exempel 
på hur partiet inte brytt sig om rösterna som någon fått genom personvalet och istället tillsatt 
någon som de själva ansett vara lämplig. Han har själv bedrivit en personvalskampanj och det 
upprörde en del känslor inom partiet då de som var högre upp på listan vart osäkra på sin plats 
då de helst inte ville ha någon intern konkurrens om platserna. Kristina är i likhet med Karl 
mycket positivt inställd till personval och funderar på att driva en egen kampanj under nästa 
val. Detta ska göras för att profilera sig lite tydligare än vad partiet tänker göra i vissa frågor.  
 
 
5.3 Miljöpartisten Maria 
 
Den intervjuade miljöpartisten kallas här för Maria. Maria har varit medlem i partiet i cirka tio 
år och har varit aktiv som politiker i kommunfullmäktige sedan valet 1998. Hon har tidigare 
varit medlem i centerpartiets ungdomsförbund med hänvisning till att det var de som var 
alternativet i miljöfrågor innan miljöpartiet bildades. Maria valde miljöpartiet därför att det 
var de som bäst passade hennes åsikter. Hon lyfter också fram att det är handling som räknas 
och att de andra partierna endast värnar om miljön till ordet och inte agerar för miljön. 
Feminismen menar Maria också är en bidragande faktor till valet av miljöpartiet. 
 
Maria tycker att partiprogrammet är av begränsat värde på kommunnivå då det oftare handlar 
om rent praktiska åtgärder inom politiken där partiprogrammet är av liten nytta. Maria säger 
att det inom partiet finns ett antal frågor som inte är färdigdebatterade då det inom partiet 
finns starka minoriteter som drar åt olika håll. Detta påverkas av henne också av att de enligt 
Maria inte har en stark partidisciplin som kanske beror på att medlemmarna kommer från 
olika alternativa rörelser samt att miljöpartiet inte har samma långa tradition som de andra 
partierna har. Men Maria anser ändå att de har ett ganska heltäckande program som kan 
förändras när omvärlden förändras och det gör den hela tiden enligt Maria. Inom partiet är det 
även högt till tak vid diskussioner och det tillåts spreta lite i de politiska åsikterna vilket hon 
tycker kan vara en styrka. 
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Maria har inte röstat emot sitt parti i kommunfullmäktige. I likhet med de andra partierna 
diskuterar de fram sina åsikter i sina gruppmöten inför kommunfullmäktige och i de fall då de 
inte kan enas om en ståndpunkt så röstar de i frågan. Alla medlemmar som är med på mötet 
får rösta i frågan enligt Maria. Under detta möte tar de även upp eventuella insändare och 
debattartiklar som de vill skicka in till olika tidningar för att få dem förankrade i partiet. Det 
förekommer även att vissa medlemmar uppmanas att lägga ned sina röster i fullmäktige då de 
inte har samma ståndpunkt som de övriga medlemmarna. Detta är inte något som är populärt 
hos den som blir tillsagd men det är heller inte vanligt förekommande inom gruppen. Det 
händer också att de väljer att ta in en ersättare istället för den ordinarie ledamoten om han inte 
känner att han kan stå bakom beslutet och i vissa fall kan rösten läggas ned. I extrema fall 
framhåller hon att den enda lösningen är att lämna partiet. I vissa frågor väljer de att ha så 
kallad fri röstning när de inte kan enas om en ståndpunkt inom gruppen. Maria lyfter fram en 
fråga som de gick emot vad som partiet hade beslutat på riksnivå som ett bevis på att de inom 
den lokala avdelningen är ganska självständiga mot partiet på riksnivå. Enligt Maria är hennes 
lojalitet främst mot den lokala avdelningen men att hon respekterar partimedlemmarna på 
riksdagsnivå. Enligt Maria förekommer det även kritik mot partiet på riksnivå om att de där 
agerar alltför självständigt mot kongressen eftersom de samarbetar med socialdemokraterna. 
 
Vad det gäller personvalskampanjer är det något som hon kommer att driva under nästa 
valrörelse och Maria kommer där att profilera sig lite inom skolfrågorna som hon inte är helt 
överens om med de övriga i partiet. Självklart kommer hon inte att avvika speciellt mycket 
från den officiella partilinjen, säger hon, men att hon kommer att driva denna fråga i 
valrörelsen.  
 
 
5.4 Moderaten Magnus 
 
Den intervjuade moderata politikern (här kallad Magnus) har varit aktiv inom den kommunala 
politiken i mer än 20 år och har varit medlem i moderaterna ungefär lika länge. Varför han 
engagerade sig i politiken hänvisar han till det frihetsbudskap och demokratiska värderingar 
som han anser att moderaterna står för, men även utrikespolitiken, samt att han ansåg att den 
då förda politiken sysslade med sådant som medborgarna själva borde syssla med inverkad på 
hans val av parti. 
 
De skillnader som Magnus upplever mellan partiet och sig själv är nu få och han kan inte peka 
på några speciella åsikter eller saker som han anser sig ha problem med. Däremot lyfter han 
fram den tidigare moderata partiledaren Bo Lundgren som han ansåg hade en alltför 
teknokratisk inriktning på politiken. Under denna tidsperiod ansåg han att det pratades alltför 
mycket om skatter och till detta var han kritisk. Som ett exempel på detta kan nämnas att han 
anser att Bo Lundgren var alltför bra på att sälja frågan om skatter och inte tryckte på frågor 
om socialt ansvar eftersom Magnus anser att sänkta skatter inte är svaret på alla problem inom 
samhället. I denna kommun valde moderaterna att trycka mer på det sociala ansvaret under 
valrörelsen 2002. Men detta fick inget större genomslag eftersom moderaterna på nationell 
nivå gick tillbaka och detta fick ett stort genomslag även på lokal nivå. Som skäl till det dåliga 
valet trycker Magnus återigen på den teknokratiska framtoningen. 
 
Partidisciplin är enligt den intervjuade ett negativt värdeladdat ord. Men att eftersom man 
söker sig till ett specifikt parti bör personen ändå dela en del grundläggande värderingar 
annars skulle man byta parti. Byter vi däremot ut ordet partidisciplin mot 
partisammanhållning blir Magnus inställning till begreppet mer positiv och han anser att det 
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finns ett behov av att kunna handla samfällt och uppträda konsekvent. Den enda gången som 
det enligt honom tas upp frågor kring partidisciplin eller sammanhållning är i samband med 
en ny mandatperiod och då används inte dessa ord utan det handlar då om policyfrågor, som 
hur man agerar och beter sig inom partigruppen. Han lyfter även fram att det är viktigt att man 
som företrädare för ett parti inte bara representerar sig själv utan även representerar sitt parti. 
Men det går inte komma ifrån att ett parti har behov av samordning eftersom annars skulle 
varje kandidat endast kandidera för sig själva utan något stöd utifrån. Om det är så att en 
person har en personlig övertygelse som strider mot hur de tänkt rösta i en fråga ska han eller 
hon då deklarera det innan omröstningen i fullmäktige. Detta är likadant i alla partierna som 
deltagit i undersökningen. I vissa frågor har moderaterna så kallad fri röstning. Det är frågor 
som inte är ideologiskt laddade utan är mer baserade på värderingar såsom alkohol och 
alkoholservering. 
 
I moderaterna har de även som en policy att om man inte varit med på gruppmötet innan 
fullmäktige och pratat för sin sak så ska man inte komma och göra några inlägg i 
fullmäktigedebatten som går stick i stäv med deras egen politik. Om det skulle vara på det 
sättet att omröstningen står och väger med endast ett mandats skillnad för vilket förslag som 
ska vinna är det en mer grannlag situation och det behövs enligt den intervjuade mycket starka 
skäl för att fälla deras förslag. Ett typexempel på detta är naturligtvis budgeten, i denna fråga 
är det sammanhållning som gäller enligt den intervjuade. Inte helt oväntat framför Magnus att 
det är högt till tak i diskussionerna inom fullmäktigegruppen och trycker på att de som sitter i 
nämnderna har ett stort ansvar eftersom det är de som i princip bestämmer vilka ärenden som 
förs upp till fullmäktigegruppen. Har det tagits ett beslut i fullmäktigegruppen så är det viktigt 
att de uppträder samlat. Magnus framhåller även att när de sitter i opposition blir en större 
grad av frihet för de individuella ledamöterna och att det blir motsatt effekt om man sitter i en 
styrande koalition med andra partier. Anledning till att det krävs en högre grad av 
partidisciplin i en styrande koalition anser han vara att de behöver kunna uppträda med en 
trovärdighet mot de andra partierna i koalitionen och att de som parti är tvungna att kunna 
göra kompromisser med de andra partierna i koalitionen. 
 
Vad det gäller personval är moderaterna inte helt oväntat positivt inställda till det. Den 
intervjuade har själv bedrivit en mindre personvalskampanj och anser att de är bra för 
demokratin eftersom det enligt honom ger en starkare koppling mellan förtroendevald och 
väljare. Vad det gäller ansvar inom personvalskampanjerna tycker han att det ankommer på 
dem som driver kampanjerna att se till att kampanjen inte skadar partiet i stort och inte driver 
frågor som går emot moderaternas egen politik men att man som individ har rätt att driva 
frågor som ligger lite längre ifrån den officiella moderata politiken bara den inte går stick i 
stäv med den officiella politiken.  
 
Magnus har i vissa fall valt att tidsmässigt anpassa vissa uttalanden och debattartiklar då han 
själv har känt sig klar över en ståndpunkt men att han inte ville överraska de andra inom 
partiet med ett uttalande innan de haft tid att fundera igenom om de delar hans ståndpunkt. 
 
Den intervjuade politikern konstaterar i slutet av intervjun att det bästa sättet att få en bra 
sammanhållning för en sådan är nödvändig inom partiet är att ha kul tillsammans samt att alla 
inom gruppen känner att de kan yttra sig i alla frågor. För att uppnå detta har de ibland öppna 
möten där allmänheten och andra intressenter blir inbjudna.  
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5.5 Socialdemokraterna Sune och Sarah 
 
De två intervjuade socialdemokraterna som är en man och en kvinna kallas här för Sune och 
Sarah. Sune har varit medlem i partiet i ungefär 30 år och aktiv inom kommunalpolitiken 
under 25 års tid. Sarah har varit medlem i socialdemokraterna i ungefär 20 år och aktiv i cirka 
15 år. Sarah valde socialdemokraterna eftersom hon tidigt blev fackligt aktiv på sitt arbete 
som sjuksköterska. Hon hänvisar även till en politiskt aktiv familj som väckte hennes intresse 
för att påverka och föra fram sina åsikter. Sune blev medlem i socialdemokraterna av tre 
orsaker. Det var de sociala konsekvenserna av företagsnedläggningarna under 1970-talet, 
släktingar samt Vietnamkriget och Sovjetunionens inmarsch i Tjeckoslovakien. Rent konkret 
var det elevdemokrati och skolpolitik som fick Sune att engagera sig för politiken. 
 
Sune tycker att det inte kan finnas någon som helt och hållet sväljer hela partiets program på 
detaljnivå utan att ha några som helst personliga åsikter om det hela. De ideologiska 
ståndpunkterna och deras historiska idéarv är sådant som man som medlem måste känna till 
och anta. Sune tycker att när man som han har centrala och viktiga uppdrag för partiet så är 
det inte riktigt hans sak att föra fram sin egen åsikt i vissa frågor och som han ser det så 
företräder han partiet i kommunen och då får de privata åsikterna stå tillbaka. Om det skulle 
uppstå en situation där han känner att han inte längre kan stå för den förda politiken så tycker 
han att antingen så lämnar han partiet eller så avvecklar han uppdraget som han har. Sarah har 
tillfälligt lämnat ett politiskt nämnduppdrag när det kom i konflikt med hennes fackliga 
uppdrag och närvarade därför inte på de möten som nämnden hade. Hon anser att det fanns en 
uppenbar konflikt mellan de två uppdragen och då fick det fackliga uppdrag högre prioritet.  
 
Sune har inte röstat emot partiet i kommunfullmäktige men tillägger att de i vissa fall i inte så 
ideologiskt tyngda frågorna såsom alkoholfrågor och religion har fri röstning. Sune har ett 
intressant ordval när han pratar om friröstning för han säger inte att de har friröstning utan att 
de har nästan fri röstning, tyvärr går han inte in på vad han menar med det. I likhet med Sune 
säger sig Sarah inte ha röstat emot partiet i kommunfullmäktige någon gång och hänvisar 
även till att de har fri röstning ibland. Även Sarah tycker att individen ska respektera 
majoritetens beslut och att ta in en ersättare när ledamoten själv inte kan stå för gruppens 
förslag.  
 
I kommunerna är det den socialdemokratiska fullmäktigegruppen som ytterst avgör partiets 
ställning i kommunala frågor. Detta innebär enligt Sune att det inte skulle tolereras att någon 
enskild ledamot går emot gruppen i en omröstning och de har en paragraf som innebär att de 
kan fatta gruppbeslut när det anses att gruppens åsikt är viktigare än den enskildes. Då ersätts 
den enskilde ledamoten med en ersättare som röstar som partiet vill. Sune säger i detta fall att 
när något sådant måste ske ska det hanteras med stor varsamhet. Han tar även upp att det 
inom partiet finns en tradition av att någon enskild ledamots uppfattning inte ska få stjälpa ett 
beslut. Sune kommer också in på att partiet som sådant kanske kan sägas ha lite mindre 
möjligheter att agera då det sitter i koalition med andra partier.  
 
Sune tycker inte att den socialdemokratiska riksdagsgruppen kan styra en 
fullmäktigeförsamling genom att ge direktiv av vad de har beslutat, utan riksdagen styr 
kommunerna mer genom ekonomiska medel eftersom de då måste ta ställning i fullmäktige 
till vad riksdagen beslutat i vissa frågor. Sarah däremot tycker att det förekommer viss 
toppstyrning och att de allt som oftast accepterar det, möjligtvis ifrågasätter den lokala 
partigruppen frågan och opponerar sig inom partiet men inte officiellt.  
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Sune säger att han inte avstått från att göra något utspel eller skriva någon insändare för att det 
inte passat med den officiella politiken. Men han påpekar också att den roll han har för 
närvarande mera handlar om att lösa eventuella konflikter och problem mellan de övriga 
partimedlemmarna. 
 
Partidisciplin är något som han tycker är viktigt och med partidisciplin menar Sune att det är 
majoritetens linje som gäller när en fråga har avgjorts i fullmäktigegruppen och om en av 
ledamöterna inte kan stå bakom den så bör han inte närvara. Definitionen som han ger om 
partidisciplin är att det är ett arbetssätt som effektiviserar det politiska arbetet samt att 
minoriteten har respekt för majoritetens beslut. På frågan om detta inte innebär att de blir 
röstboskap svarar Sune att det är på partiet som väljarna röstar och inte på enskilda ledamöter. 
Det är sakinnehållet i partiet som är viktigast. I och med detta konstaterar Sune att 
socialdemokraterna har vissa problem med personvalen. Då det inom socialdemokratin inte 
finns någon tradition av att driva egna personkampanjer. Personligen tycker han att det är okej 
med personvalen men att de inte kanske innebär så mycket egentligen eftersom en invald 
ledamot i fullmäktige egentligen inte kan göra mycket själv utan att ha stöd av sina 
partikollegor. Till skillnad från Sune har Sarah en mer negativ inställning till personval 
eftersom hon tycker att det ska presenteras en enhetlig partipolitik och inte nischa olika frågor 
för olika individer. Sarah tycker att partidisciplin är mycket viktigt för partiet eftersom det 
inte skulle fungera annars. Partidisciplin är för henne ett sätt att kunna visa enighet mot de 
andra partierna och om det finns en avvikande åsikt så deltar inte ledamoten i mötet. 
Partidisciplin för henne själv är inte nödvändigtvis något bra men att målet ändå är att visa 
enighet utåt, hon tillägger att det kanske skulle ge en mer levande debatt om individerna stack 
ut lite mer ibland. 
 
Sarah säger att partidisciplin är ett begrepp som används inom partiet men då på ett 
skämtsamt sätt men ändå med en allvarlig underton eftersom alla vet att det är partidisciplin 
som gäller. Till exempel om någon har blivit tillrättavisad av ledningen så skämtas det om 
partipiskan. Ett sätt enligt henne att inte hamna i ett läge där partipiskan åker fram är att börja 
förbereda frågor tidigt så att de får tid att diskutera dem inom partiet och få en uppfattning om 
vad de tycker i frågan. 
 
 
5.6 Vänsterpartisten Vera 
 
Vera har varit medlem i vänsterpartiet i cirka 30 år. Hon har varit aktiv inom politiken lite av 
och till under denna period och nu senast har hon sysslat med kommunpolitiken i tolv år. Vera 
har även varit aktiv på landstingsnivå. Vera engagerade sig i vänsterpartiet för att de passade 
hennes åsikter bäst och hänvisar bland annat till fördelningspolitiska frågor. Den 
grundläggande anledningen till att hon involverade sig i politiken säger hon vara att hon vill 
påverka världen och känna att hon försöker göra något istället för att bara sitta och klaga. 
 
Vera säger att hon tycker att partiet och hon har följts åt i åsikterna genom åren och att de 
alltid varit överens i de stora frågorna. Enligt Vera är det för vänsterpartiet ett problem att när 
det dyker upp någon med en annan åsikt är den allmänna åsikten att han eller hon ska bryta 
sig ur partiet för att starta ett nytt parti. Detta är något som kanske inte de större partierna har 
problem med eftersom de oftare har olika åsikter inom partiet och därför är mer vana att 
hantera dem. Vera anser inte att det inom vänsterpartiet finns någon stark partidisciplin då det 
inom partiet finns många starka individer som vet vad de vill. Att det finns så pass många 
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starka individer med starka viljor gör att det kan spreta i åsikterna ibland och detta kan enligt 
Vera göra att de kanske inte har blivit ett stort parti. 
 
Vera återkommer ofta till att de i egenskap av att vara ett litet parti med en liten partigrupp 
ofta har lätt att diskutera igenom saker samt att alla i gruppen då kan komma till tals. Detta är 
något som hon inte tror att de större partierna förmår då vissa medlemmar kanske inte får säga 
sitt i debatten. Eftersom de är en liten grupp tar de in alla ersättare och nämndemän för att få 
en större skara i sina gruppmöten. I vissa fall har de använt sig av fri röstning men det är inte 
så ofta förekommande och då oftast i frågor som inte berör deras ideologi utan är mer 
allmänmänskliga. Vera tycker att det är helt okej att lägga ned sin röst om ledamoten inte kan 
stå för den förda politiken eftersom ledamoten som individ har ett ansvar. Ledamoten ska inte 
rösta emot vad som har beslutats på gruppmötet men heller inte rösta emot sin övertygelse och 
Vera återkommer återigen till den lilla gruppens styrka med att låta alla vara med och 
diskutera igenom partiets ståndpunkt. Vera har själv aldrig röstat emot partiet i fullmäktige. I 
vissa fall har hon haft andra åsikter än de som röstats igenom av partigruppen men då valt att 
gå på majoritetens åsikt. Det enda fallet som hon skulle kunna tänka sig att rösta emot partiet 
är om de går emot frågor som för henne är grundläggande. Då skulle hon inte ge sig men hon 
framför också möjligheten att lämna partiet om det drar iväg i sina åsikter så att hon inte 
längre känner någon samhörighet med partiet. 
 
Enligt Vera är inte partidisciplin ett självändamål men att det är något som är viktigt för 
trovärdigheten av partiet. Ibland måste partiet samla sig och ta en del hårda beslut så att de 
gemensamma åsikterna inte blir väldigt platta. 
 
Vera är i likhet med vänsterpartiet negativt inställt till personvalen med hänvisning till de 
olika ekonomiska förutsättningar som de olika kandidaterna har. Det är enligt Vera inte alla 
som har råd att driva egna kampanjer.  
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6. ANALYS OCH SLUTSATS 
 
Handlingsutrymmet som de olika politikerna som har deltagit i undersökningen varierar 
mellan de olika partierna. På den ena kanten finner vi Fia som röstat emot sitt parti ett par 
gånger. Något som hon anser vara okej bara det är anmält till fullmäktigegruppen innan 
kommunfullmäktigemötet sker. På den andra kanten av spektrat finner vi Sune som inte röstat 
emot partiet och som anser att det är partiets åsikter som han företräder och inte sina egna, 
vilket kan tolkas som om han anser att det är partiets organisation som är den viktiga. Detta 
skulle i så fall stämma bra överens med Robert Michels teori om att det med tiden blir 
organisationen som är den viktiga och inte ideologin i sig. Sune skulle här kunna sägas 
uppfylla Robert Michels lag om organisationernas oligarkiska tendenser eftersom han 
uppenbarligen inte anser att han ska opponera sig mot de förslag som partiet har beslutat om 
eller ens ifrågasätta dem, organisationsarbetet och dess överlevnad anses som viktigast.  
 
Det handlingsutrymme som de anser sig ha varierar beroende på vilken fråga det är som det 
ska röstas om. Till exempel är det vanligt att de olika partierna har fri röstning i frågor som 
gäller alkohol, religion och frågor som är mer baserade på värderingar och inte ideologi. Detta 
stämmer väl överens med vad som Sannerstedt skriver i sin bok om riksdagen. I dessa frågor 
har ledamöterna med andra ord i stort sett ingen partidisciplin utan kan rösta efter egen 
övertygelse. Att det i vissa typer av frågor krävs en högre partidisciplin är inte oväntat. 
Exempelvis nämner Magnus budgeten som en fråga då det krävs väldigt hög partidisciplin. 
Handlingsutrymmet för den enskilda ledamoten är i denna typ av frågor är med andra ord 
kraftigt begränsat. Vera säger att det som beslutas på gruppmötet är det som bestämmer hur 
ledamöterna ska rösta i kommunfullmäktigemötet, detta går väl i linje med Robert Michels 
påstående om att makten med tiden förskjuts från partimedlemmarna till utskotten och hamnar 
utanför de vanliga medlemmarnas insyn då gruppmötet kan sägas representera ett utskott. 
Detta är något som Sune indirekt håller med då han menar att det är majoritetens linje som 
gäller. Det finns olika sätt för partigrupperna att lösa problemen med partikamraterna som inte 
vill rösta på partilinjen vilket kommer att diskuteras längre ned i texten. 
 
Karl anger att partilinjen kan vara en klart återhållande faktor när det gäller uttalande och 
åsikter som han velat framföra. Han har i dessa fall valt att tona ned sina åsikter för att inte 
störa den officiella politiken. Sune däremot har inte avstått från att göra några utspel eller 
skriva några insändare för att inte störa socialdemokraternas officiella hållning men han anger 
också att hans nuvarande position bland annat innebär att han ska lösa konflikter mellan 
medlemmarna. Magnus har i vissa fall valt att anpassa tiden med vissa uttalanden och artiklar 
för att inte överraska de övriga i partiet med sin åsikt. Alla dessa påståenden uppfyller alla den 
tanke som Michels presenterar som att det är organisationsarbetet som är det viktiga. 
 
I grund och botten verkar det vara partidisciplin som gäller för de olika politikerna och det 
finns få frågor där de kan driva egna idéer så att omvärlden kan se det. Det mesta av 
meningsskiljaktigheterna som förekommer inom partierna sker internt och det anses vara 
något som inte ska visas utåt då det ses som ett tecken på svaghet eller splittring. Det är i 
partigrupperna som ställningstagandena till de olika frågorna ska tas och inte när frågan 
kommer upp i kommunfullmäktige, även detta skulle kunna tolkas som utskottsmakt. 
Exempelvis nämner Magnus att den som inte deltagit i gruppmötet inte ska komma och göra 
några inlägg i fullmäktigedebatten, detta är något som de har som policy inom den moderata 
partigruppen för att kunna presentera en enhetlig bild utåt. Socialdemokraten Sune berättar att 
de har en paragraf som innebär att de kan fatta gruppbeslut när det är viktigare med gruppens 
åsikt än den enskildes, de röstar om saken i fullmäktigegruppen och beslutar då om ledamoten 
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måste lämna sin plats till en ersättare. Han påpekar också att det inom socialdemokratin finns 
en lång tradition av att en enskild ledamot inte ska få stjälpa ett beslut. Hos miljöpartiet 
förekommer det att medlemmar uppmanas att lägga ned sin röst för att inte gå emot partilinjen 
i kommunfullmäktige. Något som nämns av flertalet intervjuade är att det är högt till tak när 
diskussionerna pågår i partigruppen, att de säger att det är högt till tak i de interna 
diskussionerna behöver inte betyda att de är öppna för omvärlden då det oftast endast är de 
som sitter i olika maktpositioner inom partiet som deltar på dessa möten vilket återigen 
styrker Michels idé om att makten med tiden förskjuts till utskotten. Även om inte alla 
intervjuade använder sig av uttrycket ”högt till tak” som ordval instämde alla i detta.  
 
När en politiker vill avvika från den politik som beslutas om i partigruppen löses detta på lite 
olika vis. Den enklast sättet är att det beslutas om fri röstning i frågan, detta är inte något som 
förekommer i frågor som är av stor vikt för partierna utan handlar om frågor som inte är 
bundna till någon specifik ideologi, till exempel alkohol och religions frågor. Det andra 
alternativet är att det beslutas att den som vill avvika från politiken lägger ned sin röst i 
fullmäktige. Detta är något som Fia, Karl och Kristina säger att de gjort. Det tredje 
alternativet är att ledamoten inte går på kommunfullmäktigemötet och det istället tas in en 
ersättare som kan rösta som partiet vill i frågan. Den enda av de intervjuade som gjort detta är 
Karl. Något som tyder på att det inte är vanligt att ta in ersättare vilket ytterligare styrker tesen 
att det är partidisciplin som gäller för de involverade ledamöterna. Karl valde här att ta in en 
ersättare med hänvisning till att det är majoritetens åsikt som gäller. Kontrasten i detta 
uttalande med vad Fia säger om att det är helt okej att rösta emot partiet blir mycket tydlig. 
Att aktivt rösta emot det egna partiet blir därför det fjärde alternativet. Här finns det 
uppenbarligen en skillnad mellan de olika ledamöternas åsikter trots att de båda kommer från 
det borgliga blocket. Fia är den ledamot som har röstat emot partiet i fullmäktige. Detta har 
hon gjort efter att anmält det till partigruppen först eftersom det inte skulle vara riktigt ärligt 
mot de andra i partiet att inte säga till. Sarah är den av de intervjuade som har tillfälligt lämnat 
ett politiskt uppdrag för att de kom i en konflikt med det fackliga uppdraget som hon hade vid 
den tiden. 
 
Kristdemokraterna, miljöpartiet och socialdemokraterna är de som svarar på om det kommit 
påbud uppifrån partiet om att de ska driva eller genomföra en speciell fråga. Kristina är inte 
positivt inställd till att det kommer påbud uppifrån i organisationen. Detta har hon framfört 
uppåt. Hon anser att det finns en viss tradition av hierarkiskt och auktoritärt tänkande kvar 
inom kristdemokraterna då hon påpekar deras frikyrkliga tradition. Sarah säger att det inom 
socialdemokraterna förkommer en viss toppstyrning som de inom partiet accepterar men även 
opponerar sig emot internt. Sune håller inte med om detta utan anser att riksdagsgruppen inte 
kan styra en fullmäktigeförsamling genom att ge direktiv om vad som ska göras utan att det 
sker genom ekonomisk styrning. Miljöpartisten Maria tycker att de är självständiga gentemot 
partiet på riksnivå men att hennes lojalitet ligger på det lokala planet. Något som kan ha 
samband med hur mycket frihet de enskilda ledamöterna har vid ett givet tillfälle kan vara 
ifall de sitter med i en koalition där de behöver ta hänsyn till ett annat partis politik för att de 
ska kunna genomdriva en del av sina förslag. Samma sak gäller omvänt att ifall de sitter i 
opposition har de nog med stor sannolikhet en möjlighet att driva frågor i kommunfullmäktige 
som de kanske inte skulle kunna göra i andra fall. Detta är något som Magnus lyfter fram i 
intervjun. Han anser att det krävs en högre partidisciplin när de sitter i koalition då de är 
tvungna att uppträda trovärdigt mot de andra partierna i koalitionen och inte bör spreta så 
mycket i sina åsikter. Sune är inne på ungefär samma spår som Magnus men pratar mer om 
partiets möjligheter istället för den enskilde ledamotens möjligheter. 
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Under de genomförda intervjuerna ställdes en fråga om personval och hur de såg på det samt 
ifall det fanns någon konflikt mellan den enskilde politikerns åsikter som han skulle driva och 
partiets åsikter. Av de intervjuade var det Fia som hade lyckats dra nytta av personvalet 
genom att få många röster i personvalet, även om flera av de intervjuade har bedrivit 
personval så är det bara Fia som direkt kommit in i kommunfullmäktige på detta sätt. 
Konflikten med partiet kom när de enligt Fia inte visste hur de skulle hantera det faktum att 
hon blivit ”inkryssad” med hjälp av personvalet, Fia stod i konflikt med dem som skapat 
valsedlarna. Fia upplevde att hon inte fick välja eller påverka då hon inte gått den långa vägen 
inom partiet. Hennes situation med partiet har blivit bättre genom att de ändrat lite i de stadgar 
som kringgärdar tillsättningen av platser i kommunfullmäktige och nämnder men Fia tycker 
fortfarande inte att de nuvarande stadgarna passar personval alls. Att de ändrats passar bra 
med trenden om att vanliga medlemmar har mer att säga till om vid skapandet av partiernas 
röstlistor som presenteras i teorikapitlet. Karl är den ledamot som med sina uttalanden stödjer 
Fia genom att påstå att det finns många exempel på att i deras fall kristdemokraterna inte har 
brytt sig om den popularitet som vissa politiker tilldragit sig genom personvalen och istället 
tillsatt posterna inom kommunen som de själva ville. Karl upprörde själv lite känslor när han 
bedrev sin personvalskampanj eftersom vissa i partiet upplevde att det gav onödig intern 
konkurrens. Kristina ska i nästa val bedriva en personvalskampanj då hon ska profilera sig lite 
tydligare i en del frågor gentemot partiet i stort. Samma sak gäller för Maria som också ska 
genomföra en personvalskampanj i nästa val, hon ska driva vissa frågor lite tydligare än vad 
partiet ska göra, detta gör att hon inte går emot partidisciplinen utan fortfarande håller sig till 
partiets generella hållning. Moderaterna har en positiv hållning till personval och den 
intervjuade moderaten tycker att medlemmarna har rätt att driva frågor som ligger lite utanför 
den officiella moderata hållningen så länge den inte går emot partiet eller skadar det på något 
vis. Socialdemokraterna är det parti som har två olika åsikter om personval, på den ena sida 
står Sune som säger att han tycker att det är bra men att de inom partiet har vissa problem med 
personvalen och på den andra sidan står naturligtvis Sarah som personligen tycker att 
personval är dåligt för partiet eftersom det istället för att spreta åt olika håll vid valrörelsen 
borde ha en enhetlig politik. Detta stämmer ganska bra in på vad Panebianco skriver om så 
kallade masspartier som vill ha kontroll på sina medlemmar. Det går även att dra lite 
kopplingar mellan vad Sune sa om partidisciplin där han säger att det är på partiet som 
väljarna röstar och inte på enskilda ledamöter. Här finns det en uppenbar konflikt inom 
socialdemokratin. Inte helt oväntat är Vera negativt inställd till personvalen eftersom inte alla 
kan genomföra dem på grund av olika ekonomiska förutsättningar. 
 
Vera säger i intervjun att det i vänsterpartiet finns många starka viljor som vet vad de vill och 
därför finns det inte någon stark partidisciplin inom vänsterpartiet. Detta gör enligt Vera att de 
spretar i sina åsikter emellanåt vilket kan göra att de inte blivit ett stort parti. Miljöpartisten 
Maria lägger fram ungefär samma beskrivning av sitt parti som Vera. Maria använder bara lite 
andra ord för att beskriva ungefär samma fenomen. Till exempel finns det enligt henne starka 
minoriteter som drar åt olika håll men hon tillägger att medlemmarna kommer ifrån många 
olika alternativa rörelser och de därför inte har någon lång tradition inom partiet av hur saker 
och ting ska göras. Enligt Panebianco är dessa partier enligt de intervjuades beskrivning i så 
fall så kallade lösa partier med partifraktioner och är därför mer mottagliga för intryck utifrån 
vilket gör att de lättare än de hårda partierna får fraktioner inom partier men är mer mottagliga 
för förändringar. Socialdemokraterna är det parti som står längst ifrån miljöpartiet och 
vänsterpartiet i deras uttalanden om partidisciplin under intervjun. Partidisciplin är enligt 
Sune något viktigt och det är majoritetens linje som gäller. Sarah har likt Sune en ganska 
strikt syn på partidisciplin och den är viktig för att kunna visa enighet mot de andra partierna 
och om en ledamot skulle ha en avvikande åsikt så bör han inte delta i kommunfullmäktige. 
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Mitt emellan dessa två sätt att se på partidisciplin samt hur den ska användas återfinns i de 
andra partierna. Fia står lite närmare Vera och Maria i sina uttalanden om partidisciplin. Hon 
ser inga problem med att partiet har lite olika åsikter inom vissa frågor då det tyder på att det 
finns en bredd inom partiet även om hon inte tycker att de ska skälla ut varandra offentligt. 
Karl och Kristina framhåller partidisciplin som något ganska så positivt om det inte går över 
gränsen till att bli en tvångströja för de inblandade, Karls tillägg om att det förväntas att 
ledamöterna ska hålla partilinjen inom kommunfullmäktige gör att de ändå drar mer åt en 
hård syn på partidisciplin framförallt om det jämförs med Veras och Marias syn på 
partisammanhållningen. Magnus är den som tydligast framhåller att han ser ordet 
partidisciplin som ett negativt värdeladdat ord, men han var på det klara med att någon form 
av partidisciplin är nödvändig då det finns ett behov av att kunna uppträda samlat och 
konsekvent.  
 
 
6.1 Grid Group Jämförelse 
 
Att jämföra de olika intervjuade politikerna med vad Barrling-Hermansson konstaterade i sin 
undersökning är naturligtvis intressant. För att göra detta tänkte jag jämföra med Barrling-
Hermanssons grid group analys som hon gör i sin bok. 
 
Folkpartiet hamnade i hennes analys i isolatdelen av de fyra kategorierna. De som är med i 
isolatet är otydligt definierade som grupp men att det finns gemensamma föreställningar inom 
gruppen trots att det är en låg gruppgemenskap inom den. Fia passar ganska bra in i den här 
gruppen då hon inte ser några svårigheter med att rösta emot sitt parti bara hon sagt till innan 
mötet, detta kan ses som ett uttryck för en låg gruppgemenskap. Hon verkar dela de 
gemensamma föreställningar som folkpartiet har om liberalism vilket återigen stämmer med 
isolatets synsätt. Vänsterpartiet är det andra partiet som Barrling-Hermansson placerar i 
isolatdelen. Då Vera tar upp att de inom vänsterpartiet har en svag partidisciplin med många 
starka viljor som drar åt olika håll passar de ganska bra in i isolatet. Detta eftersom de verkar 
ha gemensamma föreställningar om hur saker och ting är och ska vara men 
gruppgemenskapen verkar vara låg då de drar åt olika håll inom partiet vilket ytterligare 
styrker att de passar in i isolatdelen i analysen. 
 
Barrling-Hermansson har placerat miljöpartiet i nätverksdelen i grid group analysen. Detta 
eftersom de i hennes undersökning framstod som en heterogen grupp som utgörs av 
individualister utan några stora gemensamma egenskaper. Maria passar ganska bra i denna del 
i analysen då hon tar upp att de består av personer från olika alternativa rörelser men också att 
det finns många starka minoriteter i partiet. Något som inte passar in i nätverksdelen av 
analysen är Marias uttalande om att det i vissa fall förekommer att ledamöterna kan bli 
tillsagda att lägga ned sin röst då ledamoten inte delar majoritetens åsikt. 
 
Den hierarkiska delen av grid group analysen har bara ett parti i sig, moderaterna. De är av 
Barrling-Hermansson placerade där för att de har stor tilltro till auktoriteter och den som 
anses ha speciell kunskap i en fråga får stor respekt. Det är inte självklart att placera Magnus 
här. Han tar förevisso upp att det finns ett behov av att uppträda gemensamt och konsekvent 
och att en ledamot inte bara representerar sig själv utan även sitt parti samt att det inom vissa 
frågor är partidisciplin som gäller. 
 
I falangstären har Barrling-Hermansson placerat centern, kristdemokraterna och 
socialdemokraterna. Detta eftersom över och underordning är illa sett och hierarkier misstros 
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då jämlikhet är av stor vikt för dessa grupper även om individen förväntas underordna sig 
gruppen för dess bästa. Centern kommer av förklarliga skäl inte att ingå i min analys då de 
inte deltog i undersökningen. Karl stämmer ganska bra in på falangstären då han själv påpekar 
att han tycker att han varit återhållsam med vissa uttalanden för att inte störa den officiella 
linjen. Detta i kombination med att han lagt ned sin röst och i något fall tagit in en ersättare i 
fullmäktige kan ses som att han underordnar sig gruppens bästa samtidigt som han i viss mån 
protesterar mot över och underordningen som finns genom att inte rösta med gruppen. 
Kristina påpekar att hon inte tycker om när det kommer påbud uppifrån i partiet och har 
protesterat mot det. Hon för även fram att det förekommer ett visst hierarkiskt och auktoritärt 
tänkande inom partiet men ursäktar sig sedan med att det kanske inte är illa menat. Detta kan 
ses som att hon underkastar sig gruppens bästa men protesterar mot den för henne existerande 
hierarkin. Socialdemokraterna är av Barrling-Hermansson placerade i denna kategori vilket 
kanske inte riktigt stämmer in på vad Sune och Sarah berättar i intervjun. Sant är att de båda 
framhåller gruppens värde i intervjun om än på olika vis. Sune pratar om gruppbeslut och om 
att individen bör följa majoritetens åsikt i frågorna. Sarah tar också upp att individen bör 
respektera gruppens beslut. Detta passar bra in på falangstären som underordnar sig gruppens 
bästa. Men Sarah säger i intervjun att det förekommer viss styrning av det lokala partiet från 
den centrala ledningen. Även om de protesterar mot detta så är det accepterat vilket gör att de 
kan placeras i den hierarkiska delen av analysen. Det verkar inte helt klart vart de ska placeras 
utan de har vissa drag av både falangstären och den hierarkiska delen av grid group analysen. 
 
 
6.2 Frågor och Svar 
 
Hur viktig anser politikerna att det är med partidisciplin? 
Alla av de intervjuade politikerna anser att det är viktigt med partidisciplin. De gör måhända 
detta med olika ordalag men likväl är det ingen av dem som anser att det är oviktigt med 
partidisciplin, vilket kanske inte var ett oväntat resultat. Fia är den av politikerna som har vad 
som kan betecknas som den lägsta synen på vikten av partidisciplin, dels för att hon röstat 
emot sitt parti men också för att hon tycker att det är bra att de spretar lite i åsikterna för att 
visa på bredd inom partiet. Detta är något som exempelvis Sune inte står bakom då han anser 
att det är gruppen som gäller och att det inte tillåts att en enskild ledamot avviker från 
majoritetens linje och den som inte delar majoritetens linje bör inte närvara vid omröstningen. 
Vera och Maria är de som kanske står Fia närmast då delar hennes åsikt om att det inte är 
något problem ifall åsikterna inom partiet går isär lite. 
 
Hur går partiet och ledamoten tillväga för att lösa avvikelser från partilinjen? 
Om någon enskild ledamot skulle ha en avvikande åsikt i en fråga som det ska röstas om i 
kommunfullmäktige löses detta på samma vis i alla partier. Det är bara en gradskillnad mellan 
de olika partierna hur hårt de ser på avvikelser. Under intervjuerna kom det fram fyra olika 
varianter på hur ledamöterna och partierna gör när det förekommer en avvikande åsikt inom 
fullmäktigeledamöterna i partiet. Det första steget är att ledamoten aviserar sin avvikande 
åsikt i det interna gruppmötet och röstar sedan med majoriteten i kommunfullmäktige. Nästa 
steg blir att lägga ned sin röst i kommunfullmäktige och avvika från vad majoriteten inom 
partiet vill. Detta är något som flera av de intervjuade har gjort efter att de anmält det till sitt 
parti. Den tredje varianten som finns är att ledamoten inte deltar i kommunfullmäktigemötet 
och partiet skickar en ersättare som röstar som majoriteten i partiet vill. Detta är det bara Karl 
som har gjort även om Sarah tillfälligt lämnade ett politikeruppdrag för att det hamnade i 
konflikt med hennes fackliga uppdrag något som kan ses som en liknande åtgärd då vi kan 
anta att det tillsattes en ersättare på posten som hon lämnade. Den fjärde och sista är att de 
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aktivt röstar emot det egna partiet, detta har Fia gjort efter att hon anmält detta i deras 
gruppmöte innan kommunfullmäktigeomröstningen. 
 
Vad kan partidisciplin anses fylla för funktion inom partiet? 
Partidisciplin kan vara det gemensamma kitt som håller samman partiet och gör att de kan 
föra en konsekvent och stabil politik som väljarna känner igen genom åren. Det kan också 
vara ett kvävande fenomen som gör att inga olikheter tolereras inom partiet. Det kan vara som 
Sune säger om partidisciplin att det är på partiet som väljarna röstar och inte på enskilda 
ledamöter och därför är det viktigt att hålla på disciplinen inom partiet. Men detta kan vara på 
väg att luckras upp i och med personvalen då väljarna får möjlighet att specificera vem de vill 
ha som företrädare i kommunfullmäktige. 
 
Är partidisciplin positivt eller negativt för demokratin? 
Om partidisciplin kan anses vara positivt eller negativt för demokratin är en normativ fråga 
som troligen inte kan få något bra svar i denna undersökning eller för den delen någon annan 
undersökning. Alla de intervjuade ledamöterna tycker att partidisciplin är ett måste för att 
hålla samman partiet och kunna presentera en enhetlig politik utåt. Om de sedan tycker att 
ordet partidisciplin är något negativt är egentligen av föga betydelse då de alla anser att den är 
nödvändig för partiet i en form eller en annan bara den inte går över gränsen. Karls exempel 
på att det inte får finnas någon tvångströja som gör att alla måste tycka samma sak är en bra 
illustration av det hela. Demokratin skulle i ett sådant fall bli lidande av att ingen får eller 
vågar opponera sig mot de olika besluten. Personvalen är annars det fenomen som kanske 
hotar partidisciplinen mest genom att som i Fia´s fall där hon blir ”inkryssad” i fullmäktige 
och partiet inte är bereda på att hantera detta. Samma sak gäller Karl när han drev sin 
personvalskampanj och det blev lite oro i leden inom partiet. Kanske är det ett övergående 
fenomen som partierna lär sig att hantera med tiden något som Fia pratade om i intervjun då 
hon hade tagit upp denna typ av frågor. 
 
Vad innebär partidisciplin politikerna? 
De olika intervjuade politikerna gav lite olika varianter på hur de definierar partidisciplin. 
Karl uttrycker att partidisciplin är en teknik för att arbeta fram en gemensam ståndpunkt och 
driva den vidare. Detta är något som Sune också framför men för honom är det ett arbetssätt 
som effektiviserar det politiska arbetet, något som kan sägas vara en teknik. För Kristina är 
partidisciplin, om det är ur ett positivt perspektiv, ett sätt att få alla medlemmar att dra åt 
samma håll i de olika frågorna. Magnus och Fia anser båda att partidisciplin är något negativt 
och har en liknande åsikter om att disciplin och samarbete är olika saker. Magnus tycker att 
det är nödvändigt då det finns ett behov av att uppträda samlat utåt. 
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