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Abstract
Babajan, Tigran (2018). Oligarchs, State Power and Mass Opinion – A Study of the 
Role of Oligarchs in Post-Soviet Pseudo-democracies, Linnaeus University
Dissertations No 313/2018, ISBN: 978-91-88761-39-2 (print), 978-91-88761-
40-8 (pdf). Written in English. 
This thesis attempts to understand the role of oligarchs in post-Soviet pseudo-
democratic regime trajectories. The two dominant, competing streams of prior work 
have emphasized either the importance of state power or that of mass opinion in 
these processes in order to explain why some regimes successfully maintain their 
grip on power, while others make gradual steps towards democratization. However, 
the role of oligarchs has been largely overlooked; a gap filled by this study. It
employs both widely accepted, as well as unique data to approach the research
problem. The work presented in this thesis involves large-N surveys, analyses of 
media reports and an in-depth case study. There are three key findings: 
First, for an overwhelming majority of citizens in post-Soviet pseudo-democracies, 
oligarchs’ actual, negative influence on the political system as well as popular 
perceptions of unfair wealth concentration are conducive to beliefs that a non-
democratic regime is what is needed in order to set things right in their country.
Second, the findings from Armenia, Georgia, Russia and Ukraine demonstrate that 
four politically motivated, rival oligarchs focused on enhancing their reputation and 
organizational capacity in their struggles for power. In all four countries, regimes
used their state power to counter the rival oligarchs. Evidence from Armenia and
Russia provides a nuanced understanding of these interactions. In particular,
incumbents in these countries used their state power to manipulate public opinion
in order to damage the reputation and credibility of the rival oligarchs. This thesis 
suggests that the main regime leaders do so in order to portray themselves as more 
trustworthy than their oligarch rivals. 
Third, a survey analysis of Kyiv university students shows that they view most 
oligarchs as corrupt and harmful to their political system. According to the survey 
results, oligarchs’ concentration of wealth appears to disqualify them from being
legitimate political players. Yet, further evidence from this thesis suggests that
people differentiate between oligarchs as a group and as individuals, which allows
at least some oligarchs to enhance their reputation by using their vast material 
wealth. I conclude this thesis by discussing possible policy and societal implication 
of the results and by setting out some new venues of future research. 

Keywords: oligarchs; post-Soviet pseudo-democracies; state power abuse; mass 
opinion
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Abstract 
 
Fransson, Sara (2018): Vinna eller försvinna? De politiska nätverkens 
betydelse i kampen om en plats i riksdagen (Winning or losing? The 
importance of political networks in the contest to become a member of 
Parliament) Linnaeus University Dissertations No 319/2018, ISBN: 978-91-
88761-54-5 (tryckt) 978-91-88761-55-2 (pdf). Written in Swedish. 
 
Focusing on national election campaigns in Sweden, this study examines how 
candidates’ political networks may influence who becomes member of 
Parliament in a flexible list system. Flexible list systems enable candidates 
placed on a non-eligible seat during the nomination process within the party 
organization, to still get elected via the voters’ optional preferential votes.  

The data used is derived from a unique survey including a total sample of 
candidates elected to the Swedish Parliament 1998–2014 via preferential votes 
after being placed on a non-eligible seat during the nomination process. The 
data also includes acquaintances to these candidates defined as their political 
networks. The method used to track down the network members, was to ask 
the candidates for acquaintances who helped them during the nomination 
process and the election campaign. The motivation, resources and recruiting 
networks amongst these respondents are compared to those of candidates, and 
their political networks, who, despite being placed on an eligible seat during 
the nomination process ended up losing a seat in Parliament as a consequence 
of the flexible list system. 

The analysis shows how dissatisfaction with the nomination process 
creates a motivation to use the preferential voting system in order to overrule 
the decisions made by the party. The result also indicates that the elected 
candidates and their political networks are more active within voluntary 
associations than their opponents. Furthermore, important differences in 
temporal resources are shown. Elected candidates can participate in the 
election campaign full-time and are able to take leave of absence from their 
ordinary jobs, while the opposite applies for the political networks. The 
political networks supporting elected candidates do not work full-time within 
the party to the same extent as networks supporting non-elected candidates. A 
suggestion for future research is to examine the importance of voluntary 
associations in relation to the use of preferential votes in flexible list systems.  
 
Keywords: flexible list systems, preferential votes, political networks, 
nomination processes, Sweden, Civic Voluntarism Model 
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Kapitel 1. Politiska nätverk i flexibla 
listsystem 

Den här boken handlar om politikers nätverk och nätverkens betydelse för 
vilka politiker som gör politisk karriär. Vi vet att människor med tillgång till 
nätverk och kontakter har betydelse för vem som kan göra karriär på den 
ordinarie arbetsmarknaden. Den här studiens breda diskussion vill leda in 
problematiseringen om politikers nätverk i liknande riktning. Avhandlingen 
gör ett nedslag i den del av en politisk karriär som innebär att en riksdags-
kandidat blir vald till att representera väljarna i riksdagen. Fokus riktas mot 
hur det politiska karriärsteget påverkas av vilka personer som hjälper 
kandidater i deras strävan att nå riksdagen efter personvalsreformens införande 
i Sverige.  

Att bli vald till parlamentet innebär ökade möjligheter att avancera ytterli-
gare i sin politiska karriär till att bli minister, partiledare eller regeringschef 
(Gallagher 1988b; Rahat & Hazan 2010:8). Att bli vald till parlamentet är 
således en dörröppnare för att i framtiden få kliva upp än fler steg på den poli-
tiska karriärtrappan. Sammansättningen av parlamentsledamöter bestämmer 
också vilken politisk profil som partierna har gentemot väljarna (Hazan & 
Rahat 2010:6). Därför är valet av vilka enskilda kandidater som får företräda 
folket i ett parlament, en viktig del av den representativa demokratin (Katz 
2001; Ranney 1965:6; Kirchheimer 1966:198; Schattschneider 1942; Sartori 
1976:64). För att bli parlamentsledamot behöver varje kandidat parera att bli 
vald av sitt politiska parti och samtidigt bli vald av väljarna (Ashworth 2012; 
Narud et al 2002:16ff). Beroende på valsystemets utformning kan dock kandi-
daternas lojalitet och förankring hos sitt parti respektive väljarna skifta. 

Den forsknings- och samhällsvetenskapliga relevansen av att undersöka 
kandidaters nätverk blir än mer aktuell när ett partidominerat valsystem inför 
ett flexibelt listsystem. Ett sådant listsystem har använts vid svenska riksdags-
val sedan 1998. Det flexibla listsystemet karaktäriseras av att de svenska 
väljarna numera kan sätta ett personkryss framför en enskild kandidat på det 
föredragna partiets valsedel. De nästkommande åtta kapitlena i den här boken 
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vill undersöka om kandidaters politiska nätverk i ett partidominerat valsystem 
där personval återfinns, följer samma argumentation som finns i persondomi-
nerade valsystem. Begreppet politiska nätverk definieras i den här bokens 
andra kapitel. I bokens andra kapitel kommer också litteraturgranskningen av 
persondominerade valsystem visa att kandidaters nätverk utanför parti-
organisationerna lyfts fram som viktiga för att förstå vilka kandidater som har 
lyckas bli vald till parlamenten av väljarna.  

I partidominerade valsystem där personval inte förekommer, är väljarna 
begränsade i sina möjligheter att påverka enskilda kandidaters parlamentsöden. 
Väljarna kan enbart rösta på de politiska partierna. Det föranleder att vissa 
forskare hävdar att partiorganisationerna i sina interna nomineringsprocesser 
nedprioriterar kandidater med förankring i civilsamhället. Istället premieras 
professionaliserade kandidater med lojalitet gentemot partiets yttersta ledning 
(Mair 1997:113ff; Katz 2001; Katz & Mair 2002; jfr Panebianco 1988:220–
235). För att bli vald till parlamentet i ett partidominerat valsystem är det 
nödvändigt att som kandidat ha ett aktivt nätverk inom partiet, vilka stödjer 
kandidaturen till parlamentet (Ranney 1965:10ff; Rahat & Hazan 2010:124–
144; Schattschneider 1942:64; Rahat 2007). Att ha ett partiinternt nätverk för 
att lyckas bli vald till topplaceringar på valsedeln, hävdas därför vara mer 
viktigt än att som kandidat vara förankrad och ha ett ben i exempelvis 
civilsamhället där många väljare återfinns (Mair 1997:113ff; Katz 2001; Katz 
& Mair 2002).  

I persondominerade valsystem är forskningens utgångspunkter att de parti-
interna nätverken är sekundära för möjligheterna att som kandidat bli vald till 
ett parlament. Snarare lyfts vikten av kandidaternas nätverk utanför parti-
organisationen fram för att förstå vilka kandidater som blir folkvalda. I 
persondominerade valsystem tenderar partierna att som helhet ha en svag 
kontroll över vilka som blir partiets folkvalda representanter (Masket 
2011:43). De svaga partiorganisationerna kan inte ge sina kandidater 
tillräckligt med ekonomiska resurser eller koordinera valkampanjer. Det 
skiljer sig från partidominerade valsystem där resurser och valkampanjer 
huvudsakligen anordnas av partierna (Karlsen & Skogerbø 2013). Bristen på 
stöd och inflytande från partiorganisationer, skapar istället incitament för 
kandidater i persondominerade valsystem, att på egen hand rekrytera ett 
nätverk av personer som kan hjälpa dem att bli valda, oberoende av 
partiorganisationen (Key 1950:421ff; Zitell & Gschwend 2008). Det här nät-
verket har som uppgift att under valrörelsen bistå med exempelvis finansiella 
resurser och mobilisera väljare i syfte att få den enskilda kandidaten vald 
(Agranoff 1972:17, 1972:96ff; Brox & Shaw 2006; Putnam 1976:51). Kandi-
daternas nätverk kan bestå av politiska aktivister (Masket 2011:28ff; Key 
1950:420). Men litteraturen lägger också betoning på andra nätverkskontexter 
så som exempelvis vänner och intresseorganisationer för att som kandidat 
komma i kontakt med väljarna under valrörelsen (Arceneaux & Kolodny 
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2009; Zuckerman 2005; Sinclair 2012; Sinclair et al 2013; Druckman 2001; 
2004; Sokhey & McClurg 2008; Djupe & Sokhey 2011; jfr Ahn et al 2010).  

Men vad händer med kandidaters nätverk och dess betydelse för att bli 
parlamentsledamot när ett partidominerat valsystem inför en personvals-
reform? När ett sådant flexibelt listsystem införs, ställs frågan om kandidaters 
politiska nätverk och dess betydelse för att bli vald, på sin spets. Till skillnad 
från personbaserade valsystem med svaga partiorganisationer, besitter 
partierna i partidominerade valsystem med personval fortsatt kontrollen över 
vilka kandidater som hamnar på valsedlarna (Rahat 2007; Gallagher 1988a; 
Cross 2008; Renwick & Pilet 2016:26; Spies & Kaiser 2014). Därmed 
kontrollerar partiorganisationerna vilka enskilda kandidater som väljarna kan 
rösta på. Det borde därför vara fortsatt viktigt att som aspirerande kandidat ha 
förankring inom partiorganisationen för att ens hamna på valsedeln. Det går 
inte att ta genvägen förbi partiorganisationernas interna nomineringsprocesser 
på samma sätt som exempelvis Masket (2011:43) hävdar är möjligt i ett 
persondominerade valsystem. Införandet av ett flexibelt listsystem innebär 
dock att kampen om att bli partiets företrädare i parlamentet inte tar slut efter 
den partiinterna nomineringsprocessen. Istället ger personvalet möjligheten för 
väljarna att omkullkasta den prioritetsordning av kandidater som parti-
organisationerna har beslutat om i nomineringsprocesserna (Katz & Bardi 
1980). När väljare har makten att ändra valsedelns rangordning av kandidater 
som partierna har beslutat om, fortsätter kampen om att bli partiets företrädare 
i parlamentet även efter den genomförda nomineringsprocessen (Rahat & 
Hazan 2010:142ff; Gallagher 1988b; jfr Katz 1980:71ff) Avgörandet om vem 
som ska få företräda folket, sker inte förrän på valdagen när väljarnas 
personkryss har räknats. Personvalet kan således öppna upp för att kvaliteter 
och resurser hos kandidaters nätverk även utanför partiorganisationerna kan 
fälla avgörandet för vem som blir vald till parlamentet likt i personbaserade 
valsystem. Det förutsätter dock att kandidaterna först har tagit sig förbi de så 
viktiga partiinterna nomineringsprocesserna.  

 Många av länderna i det traditionellt partidominerade Europa har 
successivt infört ett personvalssystem (Renwick & Pilet 2016:42ff). 
Anledningar består enligt Renwick och Pilet (2016:2ff) i en anpassning till 
minskad partiidentifikation hos väljarna, väljarnas minskade tilltro till 
partierna och påstådd ökad personifiering av politiken. Trots 
personvalsreformens ökade popularitet i partidominerade valsystem, har inget 
forskningsljus riktats mot de politiska nätverkens betydelse för vilka 
kandidater som blir valda inom ramen för ett sådant valsystem. Målsättningen 
för den här studien är att minska denna forskningslucka. Vilken betydelse har 
de politiska nätverken för att förstå vilka kandidater som, partiernas 
dominerande ställning till trots, lyckas bli valda till parlamentet tack vare 
personvalssystemet?  
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Studiens syfte och frågeställningar  
Den övergripande forskningsfrågan för den här studien är vilken betydelse 
kandidaters politiska nätverk har för att bli valda till ett parlament där flexibla 
listsystem används. Studiens huvudsyfte är att undersöka betydelsen av 
kandidaters politiska nätverk för att vissa kandidater efter nominerings-
processen blir valda till riksdagen tack vare personvalet, medan andra kandi-
dater inte blir valda, som konsekvens av personvalet.  

För att syftet ska uppnås är det inom ramen för avhandlingens upplägg 
nödvändigt att identifiera riksdagskandidaternas politiska nätverk. Därför har 
en avgränsning gjorts i studien baserat på en kombination av metodologiska 
och praktiska skäl. Avgränsningens konsekvenser redogörs mer i detalj längre 
fram i det här kapitlet. Studiens avgränsning utgår dock i korthet från en 
totalundersökning. Den studerar alla de riksdagsledamöter som i något 
riksdagsval mellan 1998–2014 har lyckats ta sig in i riksdagen enbart tack 
vare personvalet samt deras politiska nätverk. Deras gemensamma före-
havanden efter nomineringsprocessen och under valrörelsen, jämförs med de 
kandidater som utan personvalsreformens införande i Sverige, hade blivit 
riksdagsledamöter samt dessa kandidaters politiska nätverk. Den förstnämnda 
gruppen av riksdagskandidater vann en plats i riksdagen som en direkt följd av 
väljarnas personkryss. Den sistnämnda gruppen av riksdagskandidater 
förlorade istället en plats i riksdagen som konsekvens av väljarnas 
personkryss.  

Viktigt att beakta inför studier av kandidaternas nätverk, är att det inte en-
bart går att studera skillnader mellan dessa nätverk utan att ta hänsyn till 
skillnader mellan kandidaterna. Det baserar sig på det faktum att människor 
tenderar att interagera med personer som liknar dem själva. Lazarfeld och 
Merton introducerade begreppet homofili för att beskriva ”a tendency for 
friendships to form between those who are alike in some designated respect” 
(Lazarfeld & Merton 1954:23). Tolkningen av deras argumentation i relation 
till den här avhandlingens syfte är att om det finns skillnader mellan kandida-
ternas politiska nätverk, kan skillnaderna även återfinnas mellan riksdagskan-
didaterna. Det är det individfokuserade perspektivet som huvudsakligen präg-
lar den tidigare forskningen om riksdagskandidater i relation till person-
valssystemet (Berg & Oscarsson 2015). Likaväl kan det motsatta förhållandet 
emellertid föreligga; om det finns skillnader mellan riksdagskandidaterna, kan 
dessa skillnader även vara en reflektion av kandidaternas politiska nätverk.  

Avhandlingens teoretiska utgångspunkter rör sig således mellan två nivåer. 
Den första nivån handlar om att identifiera eventuella orsaker som skiljer sig 
mellan riksdagskandidater som lyckats ta sig in i riksdagen och är personvalets 
tydliga vinnare, från kandidater som blev reformens tydliga förlorare. Den 
andra nivån handlar om att identifiera och inkludera dessa kandidaters 
politiska nätverk i studien. Därigenom kan orsaksförklaringarna hänföras till 
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de individuella riksdagskandidaterna, deras respektive politiska nätverk och 
vad som är ett samspel dessa två nivåer emellan.  

De teoretiska förklaringsfaktorerna som används, söker sig tillbaka till 
samtida teorier om hur variationer i väljares politiska deltagande förklaras. I 
den moderna klassikern Voice and Equality – Civic Voluntarism in American 
Politics (1995) presenterade de amerikanska statsvetarna Sidney Verba, Kay 
Lehman Schlozman och Henry Brady en teoretisk förklaringsmodell som de 
gav namnet Civic Voluntarism Model (fortsättningsvis CVM). De teoretiska 
antagandena i modellen gör gällande att skillnader i politiskt deltagande på 
väljarnivå, kan förklaras utifrån om individerna vill delta respektive om de kan 
delta. Den politiska aktivitetsgraden påverkas också om den enskilda 
individen blir uppmanad att delta i politiken av sin omgivning. Skillnader i 
människors politiska deltagande uppstår således utifrån tre teoretiska 
förklaringar; motivation (vilja), resurser (kunnande) och rekryterande nätverk 
(uppmaning från omgivningen i exempelvis föreningslivet). 1 Det är utifrån 
dessa tre potentiella förklaringsfaktorer som studiens frågeställningar 
formuleras, för att därigenom besvara studiens huvudsyfte. Den teoretiska 
förklaringsmodellen illustreras i figur 1.  

Figur 1: Teoretisk modell 

 
 

Figur 1 åskådliggör de tre huvudsakliga frågeställningarna som kommer att 
genomsyra studien. Betoning ligger i frågeställningarna på att valet av vem 
som riksdagsledamot inte avgörs förrän efter nomineringsprocessens 
genomförande i och med Sveriges införande av personvalssystemet. 

1 Författarna bakom CVM betonar till skillnad från ordningsföljden i den här studien, att kunnandet till 
politiskt deltagande kommer före såväl vilja, som rekryterande nätverk (jfr Brady et al 1995). 
Anledningarna till detta val i den här studien utvecklas i avsnittet om den vidare färdplanen mot 
riksdagen.   

Bakgrunds- 
faktorer 

Riksdagskandidatens 
- Motivation
- Resurser
- Rekryterande

nätverk

Politiska nätverkets 
- Motivation
- Resurser
- Rekryterande

nätverk

Blir 
riksdagsledamot 
eller ej 



14 

Givet de möjligheter som personvalet skapar för att efter 
nomineringsprocessen bli riksdagsledamot: 

• Vilken betydelse har motivation för riksdagskandidater och deras
respektive politiska nätverk?

• Vilken betydelse har resurser för riksdagskandidater och deras respek-
tive politiska nätverk?

• Vilken betydelse har de rekryterande nätverken runt riksdags-
kandidater och deras respektive politiska nätverk?

Varför studera fallet Sverige? 
Ur ett komparativt perspektiv har det hävdats att de nordiska länderna utgör 
prototyperna för partidominerade valsystem (Bille 2001; Granberg & 
Holmberg 1988:88ff; Bengtsson et al 2014:32ff). De nordiska länderna 
framhävs ha liknande valsystem och betonar vikten av partiintern förankring i 
nomineringsprocesserna för att som kandidat bli vald till ett parlament (Lane 
et al 1993). Det finns dock skillnader länderna emellan. Den tydligaste 
skillnaden är enligt Narud et al (2002:11) inslaget av personval. Karvonen 
(2004) delar upp de nordiska länderna i tre olika grupper när det kommer till 
väljarnas möjligheter att i efterhand ändra på nomineringsprocessernas 
rangordning. Karvonen menar att Finland står i en klass för sig med ett starkt 
personvalssystem. Väljarnas personkryss är helt avgörande för vem som blir 
finsk parlamentsledamot efter nomineringsprocessens genomförande (Renwich 
& Pilet 2016:144). Även i Danmark och delvis Island har väljarna större 
möjligheter att ändra nomineringsprocessernas rangordning på valsedlarna 
jämfört med Norge (Narud et al 2002:11). I Norge finns det visserligen for-
mell möjlighet att stryka kandidater för att ändra rangordningen som partierna 
beslutat om. Sedan systemet introducerades i Stortingsvalet 1920, har dock 
ingen kandidat fått tillräckligt med strykningar för att ändra partiernas rang-
ordning (Bengtsson et al 2014:88). Därför definieras Norge som ett land där 
det inte finns någon möjlighet till personval – ett så kallat stängt listsystem 
(Karvonen 2004; Lundell 2014).  

Sverige hamnar i Karvonens indelning i samma kategori som Danmark och 
Island. Kategoriseringen innebär att partiorganisationernas beslut under nomi-
neringsprocessen fortfarande har stor påverkan för vilka kandidater som blir 
valda. Dock har väljarna ett visst inflytande att genom personvalet, avgöra 
enskilda kandidaters öden. Bengtsson et al (2014:85) hävdar emellertid att 
Danmark, trots Karvonens indelning, har större personvalsinslag i sitt val-
system än både Sverige och Island. De danska partierna är nämligen inte 
tvingade att rangordna sina partiinterna kandidater på en valsedel. 
Partiorganisationerna har möjligheten att låta väljarnas personkryss helt 
avgöra vem som blir partiernas företrädare likt det finländska valsystemet 
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(Renwick & Pilet 2016:181ff). Islands partiorganisationer har i sin tur en 
historiskt svag ställning gällande just valet av kandidater jämfört med Sverige. 
Flera av de isländska partierna har som konsekvens av få partimedlemmar, 
öppnat upp för icke-partimedlemmar att kandidera på partiernas valsedlar 
(Narud et al 2002:129; jfr Renwick & Pilet 2016:147ff).  

Sverige har således ett av världens mest partidominerade valsystem, men 
där det trots allt finns möjligheter för väljarnas personkryss att inverka på 
vilka kandidater som når riksdagen. Sverige kategoriseras därför som inne-
havare av ett flexibelt listsystem, men där personvalets inflytande är starkt 
begränsat av resultaten i partiorganisationernas nomineringsprocesser (Bille 
2001; Karvonen 2004; Bengtsson et al 2014:86ff; Renwick & Pilet 2016:144ff). 
Resultat som visar på de politiska nätverkens betydelse för att svenska 
kandidater vinner alternativt försvinner från riksdagen på basis av personvalet, 
kan därför även tänkas återfinnas i länder där reformen har större genomslags-
kraft för vilka kandidater som blir valda.2 Men införandet av personvals-
reformen var en omtvistad historia i det partidominerade Sverige och väljarna 
har visat måttlig entusiasm över personvalet. Därför summeras personvals-
reformens relativt korta historia i det svenska valsystemet i nästa stycke.     

Personvalsreformens införande i Sverige 
Fram till riksdagsvalet 1994 hade Sverige ett partidominerat valsystem med i 
praktiken stängda listsystem likt Norge. Rangordningen av partiernas 
kandidater till riksdagen hade under nomineringsprocesserna bestämts i 
förväg. De svenska väljarna hade ingen reell möjlighet att omkullvälta 
partiorganisationernas beslut, även om förekomsten av spränglistor fanns i 
syfte att påverka personsammansättningen i parlamenten (SOU 1987:6). Det 
förekom också strykningsmöjlighet av kandidater, men ytterst få väljare valde 
att använda den möjligheten till inflytande (SOU 1987:6). Från och med 
riksdagsvalet 1998 infördes dock en förändring i det svenska valsystemet. 
Personvalsreformen infördes och med det beslutet tog det partidominerade 
valsystemet i Sverige steget från ett stängt listsystem till ett flexibelt 
listsystem.3 Personvalsreformen gav en svensk väljare möjlighet att inom 
ramen för det parti som väljaren föredrog, att också personkryssa för en 
enskild riksdagskandidat som fanns uppsatt på partiets valsedel.   

Reformen motiverades utifrån två huvudsakliga argument. Reformen in-
fördes för att tydliggöra relationen och stärka förtroendebandet mellan väljare 
och kandidater. Personval infördes likaså för att annars underrepresenterade 
grupper i politiken skulle ha möjlighet att preferensrösta på en kandidat med 

2 För total genomgång av de europeiska ländernas innehav av personval och reformens utveckling över 
tid – se Renwick & Pilet (2016). I boken problematiseras begreppet flexibelt listsystem i relation till 
ex. öppna och stängda sådana samt skillnader vad gäller personval i proportionella och majoritets-
system.      
3 Innan personvalsreformen infördes i riksdagsvalet 1998, hade försök gjorts med personval i några 
kommunala lokalval 1994 och i valet till Europaparlamentet 1995.  
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samma kön eller etnisk bakgrund som väljaren. Därigenom skulle dessa under-
representerade väljargrupper få mer inflytande i politiken (Westerståhl 1993; 
Amnå et al 2000; SOU 1996:66). Reformens förväntade positiva effekter 
vägde över de farhågor som fanns om att personvalda ledamöter, likt vad Katz 
hävdat (1980:116ff), skulle bli illojala gentemot sina partiorganisationer i 
parlamentsarbetet för att säkra sina omvalsmöjligheter. Reformen fråntog 
därmed partiorganisationerna den sista kontrollen över vem som representerar 
dem i parlamentet. Det beslutet överlämnades istället till väljarna på valdagen.  

Personvalet i Sverige har sedan det infördes 1998 inte varit någon succé 
bland de svenska väljarna. Personvalets inflytande på sammansättningen i 
riksdagen skulle vissa till och med betrakta som ett marginalfenomen i det 
fortsatt partidominerade svenska valsystemet (Berg & Oscarsson 2015:8). Det 
föranledde en grundlagsändring inför 2014 års riksdagsval. Till riksdagsvalet 
2014 sänktes den procentspärr som reglerar hur mycket personkryss en enskild 
riksdagskandidat behöver få från väljarna, för att bli personvald till riksdagen 
(SOU 2008:125). Fram till 2014 blev en riksdagskandidat personvald om 
minst åtta procent av partiets samtliga väljare i valkretsen valde att sätta ett 
kryss framför kandidatens namn på valsedeln. Från och med riksdagsvalet 
2014 sänktes den gränsen till fem procent.4 En annan förändring gjordes också 
till detta val, då det numera på varje valsedel ges en instruktion om hur 
väljarna personkryssar på en kandidat. De båda förändringarna motiverades 
utifrån att det var alltför svårt att genom personkryss ändra rangordningen som 
beslutats i partiernas nomineringsprocesser. Framförallt ansågs den tidigare 
åttaprocentiga spärren göra det nästintill omöjligt för större partiers kandidater 
som är aktiva i de större valkretsarna, att uppnå det antal personkryss som 
behövs för att bli personvald (SOU 2008:125). Sänkningen av personvalsspär-
ren kan också ses i ljuset av en nedåtgående partiidentifikation hos väljarna 
och ökad personifiering av politiken som konsekvens (Renwick & Pilet 
2016:2ff).5  

Fyra kategorier av riksdagskandidater 
Vid riksdagsvalet 2014 kandiderade ca 5200 personer till riksdagen för något 
av de åtta riksdagspartierna. Enbart 349 av dessa kandidater blev valda som 
ledamöter av Sveriges riksdag. Det är således ingen överdrift att konstatera att 
långt ifrån alla kandidater till riksdagen också blir riksdagsledamöter.  

4 Att procentspärren sattes till den internationellt höga spärren på åtta procent 1998 baseras enligt 
rykten på att dåvarande statsminister Göran Persson helt sonika valde en kompromiss mellan 
personvalspåhejaren Olle Schmidt (fp) som ville ha en procentspärr på fem och skeptikern Lars Werner 
(v) som ville ha en procentspärr på tio. Sanningshalten i detta har dock ej kunnat styrkas. För mer
information – se Personvalskommittén 1993:123; Nielsen 2007:11.
5 Huruvida politiken de facto personifierats övertid råder det delade meningar om. McAllister 2002;
McAllister 2007, Poguntke & Webb 2005 och Dalton et al 2000 hävdar att så är fallet. De har dock fått 
mothugg av övergripande empiriska studier som visar på att det inte finns någon personifiering 
(Holmberg & Oscarsson 2011; Karvonen 2010; King 2002). För läsning om politikens personifiering
på partiledarnivå i Sverige rekommenderas Bjerling (2012).
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Intuitivt kan det vara lockande att dras åt tankeställningen att 
dikotomiseringen mellan valda och icke-valda riksdagsledamöter kategoriserar 
kandidaternas riksdagsöden. Det som dock händer när Sverige inför ett 
personvalssystem, är att premisserna för om riksdagskandidaterna blir valda 
eller inte, förändras. Kandidaternas placering på valsedlarna på basis av 
partiinterna beslut under nomineringsprocessen kan omkullkastas av väljarnas 
personkryss på valdagen. Därför kan alla som sedan riksdagsvalet 1998 har 
kandiderat på ett partis valsedel, delas in i fyra kategorier utifrån om de fak-
tiskt blev valda efter nomineringsprocessens genomförande. Namnet på varje 
kandidatkategori kan diskuteras enligt principen ”kärt barn har många namn”. 
Fyrfältarens logik sätter dock fingret på att alla kandidater när ett riksdagsval 
har skett, tillhör någon av de fyra kandidatgrupperna.  

Figur 2: Fyra kategorier av riksdagskandidater efter nomineringsprocessen och 
efter valdagen 

  
 
 
 

  

Det finns två teoretiska utfallsmöjligheter avseende vilka som efter partiernas 
beslut i nomineringsprocesserna har störst chans att bli riksdagsledamöter; de 
kandidater som är traditionellt valbara i motsats till de som inte är valbara.6 I 
och med införandet av personvalsreformen tillkommer dock ytterligare två 
möjliga utfall. De två utfallsmöjligheterna baseras på om kandidaterna faktiskt 
blev valda eller ej efter att väljarnas personkryss hade räknats samman på 

6 I rent juridiska termer är alla kandidater på valsedlarna valbara. Termen syftar dock häri till 
placeringar på valsedeln, som är så pass högt upp att det är sannolikt att personen som står på platsen 
kommer att bli invald i riksdagen under förutsättning att kandidatens parti som helhet behåller sitt 
riksdagsmandat.   
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valdagen. Här nedan karaktäriseras kort varje kandidatkategori. Därefter följer 
en diskussion kring studiens avgränsning i relation till studiens syfte.  

Partivalda riksdagsledamöter 
Den absolut största kategorin av ledamöter som tar plats i riksdagen efter ett 
val, är kandidater som i partiernas nomineringsprocesser placerats på valbara 
platser på valsedlarna. Om ett parti exempelvis har ett mandat i riksdagen, 
räknas partiets första kandidat på valsedeln som valbar. Har partiet två riks-
dagsmandat, räknas partiets två första kandidater som valbara och så vidare 
(Rahat & Hazan 2010:14). Dessa valbara riksdagskandidater är således nor-
malt sett inte utelämnade till väljarnas personkryss för att bli valda till 
riksdagen efter nomineringsprocessens genomförande. Emellertid blir mellan 
20–30 procent av dessa partivalda riksdagsledamöter likväl personvalda i 
riksdagsvalen (Oscarsson & Tryggvason 2015:31). Kandidaterna får alltså 
tillräckligt många personkryss för att bli personvalda. Men även utan väljarnas 
personkryss hade de blivit invalda i riksdagen tack vare sina valbara place-
ringar på valsedlarna.  

Den förklaring som lyfts fram som huvudorsak till att många av de 
partivalda riksdagsledamöter blir personvalda, är att väljarnas personkryss i 
stor utsträckning tillfaller kandidater som står placerade högt upp på partiernas 
valsedlar (Koppel & Steen 2004; Darcy & McAllister 1990; Geys & Heyndals 
2003; Lutz 2010). Därför har personvalet i partidominerade valsystem 
anklagats för att vara en chimär av väljarinflytande. Makten ligger i realiteten 
fortfarande hos de politiska partierna och de beslut som tas under 
nomineringsprocesserna (Farrell 2001; Andeweg 2005; De Winter 2005; 
Müller 2005). Samma fenomen återfinns även i Sverige, där kandidater som är 
placerade på topplaceringarna på valsedlarna får betydligt fler personkryss än 
lägre placerade kandidater (Folke & Rickne 2012).  

Uppkryssade riksdagsledamöter 
Den huvudsakliga teoretiska förklaringen i forskningen om personval är att 
väljarna agerar rationellt när de väljer vilken kandidat de personkryssar på. 
Väljarna vill minimera den tid och kostnad som det medför att sätta sig in i 
skillnader mellan kandidater på samma valsedel. Denna kostnadsminimering 
gör att väljare tenderar att läsa valsedeln uppifrån och ned. Väljarna premierar 
därför de partivalda kandidaterna då deras namn är det första som träffar 
väljarens öga (Marcinkiewich 2014; Miller & Krosnick 1998; Conover & 
Feldman 1989; jfr Downs 1957).  

Efter personvalsreformens införande i Sverige finns det dock en grupp 
riksdagskandidater, som utmanar antagandet om väljarnas rationella beteende. 
Dessa kandidater har i partiernas nomineringsprocesser placerats utanför 
valbar plats. De får ändå tillräckligt med personkryss på valdagen för att de 
ska uppnå procentspärren på åtta respektive fem procent. De blir således 
riksdagsledamöter tack vare personvalsmöjligheten i det svenska valsystemet. 
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Den gruppen kallas i den här studien för uppkryssade riksdagskandidater. 
Utan personvalet hade den gruppen av riksdagskandidater alltså inte blivit 
riksdagsledamöter givet sina icke-valbara placeringar på valsedeln. 

Sedan personvalsreformens införande vid riksdagsvalet 1998 fram till valet 
2014, som är det senaste genomförda riksdagsval när den här boken skrivs, 
finns det sammanlagt 48 fall där en riksdagskandidat blivit uppkryssad 
(Oscarsson & Tryggvason 2015:31). Det ska jämföras med antalet partivalda 
riksdagsledamöter under de här åren som totalt utgörs av 1697 stycken fall. De 
uppkryssade riksdagsledamöterna är således i klar minoritet bland landets 
samtliga invalda riksdagsledamöter. Ändå har det vid varje riksdagsval sedan 
Sveriges införande av ett flexibelt listsystem, funnits ett antal ledamöter som 
tagit plats i riksdagen trots att de var placerade på icke-valbar plats på sitt 
partis valsedel. Tack vare väljarnas personkryss lyckas de ändå att 
bli riksdagsledamöter.   

Nedkryssade riksdagskandidater 
De riksdagskandidater som definieras som nedkryssade, placerades under 
partiernas nomineringsprocesser på valbar plats. Namnet kan implicit antyda 
att de aktivt blivit degraderade av väljarna likt gamla strykningsmöjligheten. 
Så är inte fallet. De fick istället se sina till synes ”givna” riksdagsplatser, 
försvinna till de uppkryssade kandidaterna på valdagen som konsekvens av 
personvalsreformen. De nedkryssade riksdagskandidaterna hade kunnat dra 
nytta av sina höga placeringar på valsedeln för att få personkryss, i likhet med 
de partivalda riksdagsledamöterna. Ändå fick denna grupp färre antal person-
kryss än de uppkryssade kandidaterna placerade längre ner på samma valsedel. 
Därmed förlorade de nedkryssade riksdagskandidaterna en plats i riksdagen 
som konsekvens av personvalssystemets intåg i Sverige.  

I likhet med att det finns 48 fall av uppkryssade riksdagskandidater i 
Sverige, finns det 48 fall av kandidater som tillhör den nedkryssade kandidat-
kategorin. Till den här kategorin inkluderas inte kandidater som förlorat sin 
riksdagsplats för att deras parti har tappat ett riksdagsmandat på grund av 
försämrat valresultat. Istället är de nedkryssade riksdagskandidaterna personer 
som förlorat sin riksdagsplats på grund av partiintern konkurrens från 
kandidater lägre ner på valsedeln.  

Bortvalda riksdagskandidater 
Den fjärde kategorin riksdagskandidater är den som till antalet inrymmer flest 
personer. Häri återfinns de riksdagskandidater som står på vad som i vardags-
tal kan benämnas som utfyllnadsplatser. Alla kandidater i gruppen har blivit 
bortvalda av såväl sina partiorganisationer under nomineringsprocessen, som 
av väljarna på valdagen. Kategorin utgörs av riksdagskandidater som står på 
valsedeln, men som huvudsakligen har placerats långt ner i nominerings-
processen. En förklaring till deras kandidatur är att dessa kandidater saknar 
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ambitioner till att faktiskt vilja bli valda till riksdagen.7 Erlingsson et al (2012) 
definierar sådana kandidater som ”motvilliga altruister”. Begreppet lanserades 
för att benämna partimedlemmar som ställer upp på de svenska partiernas 
valsedlar, trots att de egentligen inte har ambitioner att bli valda. Snarare än 
egna politiska karriärambitioner som orsak till kandidaturen, drivs de istället 
av lojalitet till partiorganisationen (Aars & Offerdal 1998). Inte sällan upp-
manas de av sina partiinterna nätverk att kandidera. Kandidaturen sker dock 
under förutsättning att de placeras långt ner på valsedlarna utan risk att faktiskt 
bli valda till det politiska uppdraget (Erlingsson et al 2012). Just den här 
kategorin av kandidater återfinns i hög utsträckning i partidominerade val-
system till skillnad från i persondominerade valsystem. I de persondominerade 
valsystemen antas istället viljan till att bli vald återfinnas hos alla som 
kandiderar (Aars & Offerdal 1998; Rahat & Hazan 2010:13, 19ff)  

Visserligen finns det kandidater bland dessa bortvalda, som försökt att bli 
en del av den uppkryssade kandidatgruppen, men som inte lyckats. Det finns 
tidigare forskning som pekar på att många personvalskampanjande kandidater 
på de bortvalda placeringarna, genomför kampanjerna i syfte att profilera och 
positionera sig själva inför nästkommande nomineringsprocesser (Kemah-
lioglu et al. 2009; Müller 2005). Motivvariationer mellan motvilliga altruister 
och mer strategiskt karriärsplanerade kandidater inom den bortvalda kandidat-
kategorin är dock svåra att urskilja och ingår inte i den här studiens syfte. Det 
hela kompliceras ytterligare av att det dessutom tillkommer personer som inte 
blev valda till riksdagen på grund av att deras parti som helhet förlorade 
mandat i riksdagen, trots att de stod högt upp på partiets valsedel.8           

Studiens avgränsning  
I den bästa av världar hade den här studien undersökt alla kandidater som 
mellan 1998–2014 har kandiderat i riksdagsvalen och därmed inkluderat 
samtliga fyra kategorigrupper. Tyvärr är forskningens förutsättningar inte 
alltid perfekta. En kombination av metodologiska och praktiska skäl har fått 
sätta avgränsningen för studien. Avgränsningen innebär att samtliga upp- och 
nedkryssade riksdagskandidater undersöks mellan åren 1998–2014. Dessa 
kandidater har själva fått välja ut en handfull personer som hjälpt dem i deras 
strävan att bli valda till riksdagen i det aktuella valet då de blev antingen upp- 
eller nedkryssade. Dessa utvalda personer definieras som kandidaternas 
politiska nätverk i den här studien och ingår även de i den empiriska 
undersökningen.  

                                                        
7 För mer referenser kring politiska karriärambitioner se Schleisinger 1966, Öhberg 2011 
8 Dan Brändström (1971:10–11) argumenterar för att kandidater som är placerade på gränsen mellan att 
bli valda eller inte valda utifrån partiets valresultat, inte bör definieras som valbara eller icke-valbara. 
Istället hävdar han att sådana osäkra partimandat i riksdagen som varierar i takt med partiets valresultat 
bör benämnas ”marginalplatser”. Dock används enbart benämningen ”valbar” och ”icke-valbar” i den 
här studien.  
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Konsekvensen av den här avgränsningen blir att en klar majoritet av de 
riksdagskandidater som antingen inte blir valda till riksdagen (bortvalda 
kandidater) alternativt som har blivit valda riksdagsledamöter (partivalda 
kandidater) utelämnas. Istället undersöks de två kandidatgrupper som särskilt 
personifierar konsekvenserna av det flexibla listsystemets införande i det 
partidominerande Sverige. Medan det finns tidigare forskning som studerar de 
partivalda och bortvalda kandidatgrupperna, finns det litet sagt i den tidigare 
forskningen om vilka de upp- och nedkryssade riksdagskandidaterna är och 
vad som skiljer dem åt.  

Givetvis finns det flera intressanta jämförelser mellan de fyra utfallsgrup-
perna som hade kunnat göras utifrån studiens övergripande forskningsfråga. 
Ett sätt att förstå de politiska nätverkens betydelse för vem som blir vald till 
riksdagen, hade varit att studera de bortvalda kandidaterna och de uppkryssade 
kandidaterna. Båda grupperna stod på icke-valbar plats efter nomineringspro-
cesserna, men bara en grupp blev valda. Ett annat tillvägagångssätt hade varit 
att studera de partivalda ledamöterna mot de uppkryssade ledamöterna. 9 Att 
valet ändå har fallit på de upp- och nedkryssade kandidaterna, beror huvud-
sakligen på att kontrasterna mellan kandidaternas politiska nätverk givet de 
teoretiska förklaringarna, kan antas vara som mest synliga oberoende av andra 
förklarande faktorer (jfr Esaiasson et al 2015:117ff).  

Det finns indikationer på att de 48 uppkryssade fallen av riksdags-
ledamöter, har nätverk även utanför partiorganisationen som hjälpt dem att bli 
valda till riksdagen. Exempelvis berättar en av de 48 uppkryssade riksdags-
ledamöter i Lars Davidssons studie att hen ”…utnyttjade naturligtvis mina 
kontakter… i personvalet” (Davidsson 2006:185). Däubler et al (2018) visar 
också att vissa av de uppkryssade ledamöterna är mer frånvarande i 
riksdagsarbete än de partivalda ledamöterna. Däubler et al tolkar resultatet 
som att de uppkryssade ledamöterna väljer att spendera tiden i valkretsarna där 
de blivit personligt valda. De prioriterar således att underhålla relationen till 
valkretsens väljare, snarare än att vara lojala mot sina politiska partier i 
riksdagsarbetet (Däubler et al 2018; jfr Fukumoto & Matsuo 2015).10  

Som kontrast till de uppkryssade riksdagsledamöterna, avgränsas 
jämförelsekategorin till de nedkryssade riksdagskandidaterna. De fick lämna 
över den på förhand ”givna” platsen i riksdagen till de uppkryssade parti-
interna konkurrenterna. Avgränsningen baserar sig på att det är mellan dessa 
                                                        
9 Ett tredje perspektiv hade varit att fokusera på jämförelser mellan exempelvis de partivalda och de 
bortvalda kandidaterna för att studera nätverkens skillnader inom partiorganisationen i relation till 
nomineringsprocessens utfall. Det hade varit intressant att mer fördjupat undersöka de partivalda 
kandidaters partiinterna nätverk i relation till partiledning, som en potentiell förklaring till deras fram-
skjutna placering i nomineringsprocessen även i jämförelse med de senare upp- och nedkryssade kandi-
daterna givet den tidigare litteraturens argumentation. Dessa idéer lämnas dock med varm hand över 
till framtida forskning att undersöka. 
10 Den högre frånvaron kan givetvis också vara en konsekvens av att de inte håller med om exempelvis 
partilinjen i en politisk fråga. Istället för att avvika från partilinjen vid votering, väljer de kanske istället 
att vara frånvarande (Anckar 2001:57ff; jfr Fransson 2010).   
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två kandidatgrupper som just de politiska nätverkens inflytande vad gäller 
motivation, resurser och rekryterande nätverk kan antas vara som mest synlig 
efter nomineringsprocessens genomförande.  

När det gäller de bortvalda kandidaterna som inte når riksdagen, visar den 
tidigare forskningen att det beror på att många av dem faktiskt inte vill bli 
valda. Snarare drivs majoriteten av dem av ren lojalitet gentemot parti-
organisationen och kan inte säga nej när deras partiinterna nätverk uppmanar 
dem till att kandidera (Erlingsson et al 2012; Aars & Offerdal 1998). 
Alternativt väljer flera av de bortvalda kandidaterna att positionera sig inför 
nästkommande valrörelser och nomineringsprocesser (Kemahlioglu et al. 
2009; Müller 2005). Att de inte blir riksdagsledamöter kan därför bland annat 
förklaras med bristande motivation till att vilja bli vald i det aktuella 
riksdagsvalet, snarare än de politiska nätverkens potentiella betydelse efter 
nomineringsprocessens genomförande.  

För de partivalda riksdagsledamöternas möjligheter att nå riksdagen, anger 
den tidigare forskningen huvudsakligen två faktorer. Den första förklaringen 
handlar om förankring och lojalitet inom partiorganisationen (Johansson 
1995:91–145; jfr Katz 2001). Den framskjutna placeringen på valsedeln 
möjliggör för dem att tillskansa sig mycket personkryss. Huvudförklaringen 
till personkryssen går dock inte nödvändigtvis att hänföras till deras politiska 
nätverks agerande efter nomineringsprocessens genomförande, utan snarare 
väljares rationella agerande (Koppel & Steen 2004; Darcy & McAllister 1990; 
Geys & Heyndals 2003; Lutz 2010)  

Medan den tidigare forskningen på förhand pekar ut förklaringar till varför 
de partivalda och bortvalda kandidatgrupperna blir valda eller ej, är betydligt 
mindre känt om de upp- och nedkryssade riksdagskandidaterna. Det är också 
de här två kandidatgrupperna som personifierar vad som praktiskt händer när 
ett partidominerat valsystem inför ett flexibelt listsystem. Varken skillnader i 
kandidaternas vilja att bli riksdagsledamot i det aktuella valet eller deras list-
placeringar efter nomineringsprocessen kan förklara deras riksdagsöden. 
Istället kan motivation, resurser och rekryterande nätverk hos dessa kandi-
daters politiska nätverk visa sin tydligaste relevans för vem som blir vald till 
riksdagen efter personvalsreformens införande.  

Färdplan mot riksdagen 
Tre teoretiska komponenter står i fokus för att förklara betydelsen av politiska 
nätverk. Komponenterna kommer dock att ta sig olika uttryck genom boken. 
Efter att i nästkommande kapitel ha presenterat tidigare forskning om politi-
kers nätverk, där även definitionen av politiskt nätverk klargörs, operational-
iseras de tre teoretiska komponenterna i bokens tredje kapitel. I det tredje 
kapitlet utvecklas studiens teoretiska ramverk och de tre frågeställningarna 
bryts ner i mer precisa hypoteser. Därefter följer ett fjärde kapitel som beskri-
ver studiens materialinsamling och diskuterar metodologiska utmaningar. I 
detta kapitel stiftas även en första bekantskap med de faktiska respondenterna 
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i studien. Här görs också en första introduktion till fyra idealtypiska riksdags-
kandidater som läsarna kommer att få följa på vägen mot riksdagen. De ideal-
typiska kandidaterna kommer att handgripligen sammanfatta och illustrera de 
resultat och resonemang som framkommer i bokens empirikapitel. Två av de 
idealtypiska riksdagskandidaterna blev fiktivt uppkryssade i riksdagen efter att 
i nomineringsprocessen ha blivit placerade på icke-valbar plats. Dessa två har 
fått namnen Hanna Pålsson och Victor Wahl. De vann riksdagsplatsen på be-
kostnad av riksdagskandidaterna Börje Berlin och Gunhild Nilsson. Börje och 
Gunhild blev båda nedkryssade från riksdagen trots valbara placeringar på 
sina partiers valsedlar. De fyra kandidaternas karaktäristiska kännetecken och 
agerande, tillsammans med deras politiska nätverks betydelse, kommer att 
sammanfatta de faktiska resultaten från de verkliga respondenterna.  

Kapitel 5 har titeln Under nomineringsprocessen och innehåller de första 
resultaten i boken. Häri undersöks kandidaterna och den del av deras politiska 
nätverk som är aktiva i partiorganisationen under nomineringsprocessen. 
Dessa personer definieras som kandidaternas partiinterna nätverk. Utöver in-
ställning till nomineringsprocessens genomförande, studeras även respon-
denternas erfarenheter i partiorganisationen. En djupgående studie görs av 
nomineringsprocessen och partiinterna erfarenheter då det visar sig att detta 
påverkar kandidaterna och nätverkens fortsatta agerande efter att valsedeln har 
fastställts. I kapitel 6 som heter Inför valrörelsen, studeras respondenternas 
agerande efter nomineringsprocessen och hur de förbereder sig inför val-
rörelsen. Kapitlet tar sin utgångspunkt i hur missnöjet över nomineringspro-
cessen för vissa kandidater och deras partiinterna nätverk, blir startpunkten för 
att det inför valrörelsen ansluter sig fler personer till kandidaternas politiska 
nätverk efter nomineringsprocessens genomförande. Häri studeras också re-
spondenternas engagemang i föreningslivet utanför partipolitiken, där de antas 
komma i kontakt med föreningsaktiva väljare. Det sista empiriska kapitlet har 
namnet Under valrörelsen och utgör bokens sjunde kapitel. Som namnet gör 
gällande, studeras häri respondenternas aktiviteter och resurser under 
valrörelsens sista månad. I bokens åttonde kapitel, Efter valrörelsen, besvaras 
studiens tre frågeställningar om hur skillnader mellan kandidaterna och deras 
politiska nätverks motivation, resurser och rekryterande nätverk påverkar vilka 
kandidater som får ta plats i riksdagen. I detta kapitel förs även en diskussion 
om det teoretiska ramverket och de metodologiska utmaningarna som under-
sökningen har ställts inför. Hela boken avslutas med en reflektion om framtida 
forskningsmöjligheter givet de resultat som framkommit i den här studien.   

Sammantaget blir det med studiens upplägg möjligt att se var i processen 
riksdagskandidater vinner alternativt försvinner från att ta plats i Sveriges 
riksdag när personvalet fäller avgörandet. För som boken kommer att visa är 
det inte nödvändigtvis de som kampanjar mest under valrörelsen, som vinner 
en plats i riksdagen. Det finns andra steg på vägen som kan sätta käppar i hju-
let för kandidater som kämpar om en riksdagsplats efter personvalssystemets 
införande.  
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Kapitel 2. En utblick över politikers 
nätverk 

Det här kapitlet kommer inledas med att begreppet politiskt nätverk så som det 
används i den här studien, definieras. Kort sammanfattas även tidigare 
forskning om parlamentsledamöters politiska nätverk och dess påverkan för 
arbetet när kandidaterna väl nått parlamentet. Därefter följer en litteratur-
granskning av nätverkens betydelse för vem som blir vald i partidominerade 
valsystem. Nätverkens betydelse för vem som blir vald i persondominerade 
valsystem följer sedan i kapitlet. Innan den här studiens forskningsbidrag 
slutligen sammanfattas, summeras även kunskapen om vilka kandidater som 
gynnas av ett personvalssystem och hur det relaterar till kandidaternas nätverk.    

Det politiska nätverket som begrepp  
Begreppet nätverk kan både te sig som ett svårövergripligt, men samtidigt 
självklart begrepp. Stanley Milgram hävdar utifrån sitt ”världen är liten”- 
experiment till och med att alla människor på jorden ingår i ett och samma 
nätverk (Milgram 1967).  

I den här studien utgår definitionen av ”politiskt nätverk” från en gemen-
sam målsättning att få en specifik riksdagskandidat invald i riksdagen. De 
politiska nätverken har haft en politisk funktion i termer av att hjälpa kandi-
daterna i deras strävan att bli valda till riksdagen. Riksdagsvalet har avgränsats 
till det val där den berörda riksdagskandidaten antingen blev upp- eller 
nedkryssad. Mer konkret består det politiska nätverket av upp till fem 
personer. De har namngetts och valts ut av de upp- eller nedkryssade 
kandidaterna till att ingå i den här studien. När riksdagskandidaterna ombads 
att välja ut sina nätverksmedlemmar, efterfrågades namn på ”personer runt 
dig som har varit betydelsefulla för att du skulle välja att kandidera till 
riksdagen i det aktuella riksdagsvalet och som varit aktiva för att få dig invald 
i riksdagen i detta val”.11  
                                                        
11 Även begreppet partiinterna nätverk kommer att användas i studiens empirikapitel ”Under 
nomineringsprocessen”.  
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Den som är insatt i litteraturen, kommer möjligen att bli besviken över den här 
studiens användning av det politiska nätverksbegreppet. Istället är det snarare 
riksdagskandidaternas så kallade egonätverk som undersöks. Riksdagskandi-
daternas egonätverk som haft den gemensamma målsättningen att få 
kandidaten vald till riksdagen, definieras således som kandidaternas politiska 
nätverk. Medan den tidigare litteraturens huvudsakliga användning av poli-
tiska nätverk åsyftar större nätverk och strukturella komponenter (McClurg et 
al 2018), inbegriper egonätverken istället en liten grupp av personer som i 
någon utsträckning antas påverka varandras politiska beteende och agerande 
(Sokhey & McClurg 2012; Wasserman & Faust 1994:244ff; Sokhey & Djupe 
2011; Zuckerman 2005).12  

Valet att ändå kalla kandidaternas nätverk för politiska sådana, beror på att 
nätverken har haft en politisk funktion i termer av att hjälpa kandidaten att bli 
vald till ett politiskt uppdrag. Därtill kommer strukturella skillnader i den mån 
det går att undersöka, utgör en del av studiens resultat. Dessutom är det inte 
heller nödvändigt att kandidaterna har haft vänskapliga relationer till de 
utsedda nätverksmedlemmarna. Noel (2012) och även Cohen et al (2008:307) 
argumenterar för vikten att skilja politiska nätverk från sociala vänskaps-
nätverk. Deras argument är att det är skillnad mellan att fråga om spontana 
relationer i vänskapsnätverk och relationer uppkomna ur det specifika syftet 
att få en person vald till en lagstiftande församling. I vänskapsnätverk behöver 
det inte nödvändigtvis finns en uttalad politisk funktion för att nätverket 
kommer samman så som det studeras här, även om samma nätverks-
medlemmar också kan agera politiskt om det behövs. 13 

De politiska nätverkens inflytande i parlamentet 
För att spinna vidare på nätverksbegreppets komplexitet, finns ett begrepp som 
relaterar till vilka kandidater som blir valda till ett parlament. Det är Heclos 

                                                                                                                               
Partiinterna nätverk åsyftar de utvalda personer i det politiska nätverket, som angett att de var 
medlemmar i riksdagskandidatens parti, samt angett att de var aktiva i att stödja riksdagskandidatens 
målsättning om att nå riksdagen redan under nomineringsprocessen (se appendix). Övriga politiska 
nätverksmedlemmar anslöt sig istället till kandidatens politiska nätverk efter nomineringsprocessen. 
Alla utvalda personer ingår således i kandidaternas politiska nätverk, men alla ingår inte i 
kandidaternas partiinterna nätverk. Detta är en viktig skillnad att ha med sig i den fortsatta läsningen av 
den här boken. 
12 Medlemmarna i ett egonätverk består vanligtvis av tre personer, vilka tenderar att vara tätt 
sammankopplade (McClurg et al 2018). Det är dock inte givet att en tät sammankoppling återfinns i 
kandidaternas politiska nätverk i den här studien, vilket kan komma att få konsekvenser till de 
uppkomna resultaten.  
13 Ovanstående nätverksbegrepp kan kompletteras med många fler. Relevant är till exempel Robert 
Michels (1968 (1911) elitteoretiska perspektiv på politiska nätverk i partiorganisationer. Michels och 
övriga elitteoretikers definition av politiska nätverk består huvudsakligen i en sammanhållen politisk 
elit med överlappande och spontana vänskapsband (Highley 2010; jfr Pareto 1969 (1901). Som 
konstrast – se det pluralistiska perspektivet på politiska nätverk (Mills 1947; Hunter 1953; Dahl 1961; 
jfr Stenlås 1998; Drugge & Svallfors 1991 för svenskt perspektiv). Den som känner sig manad till att 
ytterligare läsa på om andra typer av politiska nätverk rekommenderas Victor et al (2018).   
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(1978) sakfrågenätverk, som huvudsakligen beaktar kandidaters nätverk och 
nätverkens konsekvenser för det parlamentariska arbetet. Heclo menar att 
sakfrågenätverk skapas utifrån att människor i det undersökta nätverket har ett 
gemensamt syfte att påverka politiskt beslutsfattande i en specifik sakfråga.14 
Personerna i ett sakfrågenätverk består således av politiskt och ideologiskt 
motiverade människor (Heclo 1978).  

Den typen av nätverk visar sig få genomslag i det parlamentariska besluts-
fattandet i persondominerade valsystem eftersom nätverket är betydelsefulla 
för ledamöternas möjligheter att bli (om)valda. De sakpolitiska nätverken runt 
kandidater är ofta politiskt radikala aktivister (Masket 2011:138ff; Aldrich 
1995:20). De här nätverken har ofta mer ekonomiska resurser jämfört med 
nätverk runt mer moderata kandidater, då de politiskt radikala aktivisterna får 
uppbackning av välfinansierade lobbyaktörer (Masket 2011:133ff). Visserli-
gen har lobbyorganisationernas inflytande minskat något under 2000-talet 
(Masket 2011:195ff), men ekonomiska resurser är fortfarande viktigt för att en 
kandidat ska bli vald i persondominerade valsystem. Eftersom kandidater med 
ett extrempolitiskt nätverk får in mer pengar, blir de i högre utsträckning in-
valda i parlamentet på bekostnad av kandidater vars åsikt och nätverk ligger 
mer i linje med de genomsnittliga väljarna (Masket 2011:50ff). Nätverkens 
betydelse i valrörelsen, skapar därför i långa loppet en polarisering av 
lagstiftningen (Masket 2011:190; Cohen et al 2008; Dominguez 2005). Detta 
resultat ligger i linje med Cantor och Herrnsons (1997) studie om det 
amerikanska representanthuset. De konstaterade att ledamöter som under 
valrörelsen fått mycket stöd från sin partiorganisation snarare än nätverk 
utanför partiet, uppvisade en större partilojalitet vid voteringar.  

Även i partidominerade valsystem där personval återfinns, finns forskning 
som visar på liknande resultat i de personvalda ledamöternas agerande. Ur ett 
europeiskt perspektiv visar exempelvis Crisp et al (2013) hur slovakiska 
ledamöter som blir valda genom personval, i högre utsträckning bryter mot 
partilinjen. Exempelvis hävdar Jurinova (2006) att slovakiska kandidater som 
har förankring i civilsamhällets organisationer gynnas av personvalsreformen 
och att personvalet gör ledamöterna mer hängivna att bryta mot partilinjen. 
Liknande fenomen återfinns även i Estland (Tavits 2009) och Nederländerna 
(Heidar 2006). Även om det i Sverige inte har uppvisats en minskad parti-
sammanhållning i riksdagen efter personvalsreformens införande (Fransson 
2010), upplever ändå riksdagsledamöter att de efter personvalsreformen fått 
större incitament att avvika från partilinjen för att profilera sig själva utanför 
partiorganisationen (Davidsson 2006:306ff; jfr Däubner et al 2018). Personva-
lets konsekvenser för valda ledamöter i partidominerade valsystem där flexibla 
listsystem tillämpas, finns det således tidigare forskning om. Det förutsätter 
dock att kandidaterna faktiskt har blivit valda. Detta kandidatval i relation till 

                                                        
14 Heclos nätverksbegrepp har vidareutvecklats till policynätverk (Knoke et al 1996) och 
policygemenskap (Rhodes & Marsh 1992) 
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kandidaternas politiska nätverk, kommer den vidare litteraturgranskningen att 
fokusera på.      

Politiska nätverk i partidominerade valsystem 
I partidominerade valsystem där personval inte förekommer, är väljarnas 
möjlighet att påverka enskilda kandidaters chanser till att bli valda, 
begränsade. Istället är det viktigt att studera partiorganisationernas 
nomineringsprocesser för att förstå de partiinterna nätverkens roll för vem som 
blir vald till ett parlament (Katz 2001; André et al 2017). Utan en partiintern 
förankring och ett partiinternt nätverk, är det nästintill omöjligt för kandidater 
i ett partidominerat valsystem, att få en framskjuten placering på valsedeln 
(André et al 2017; Soininen & Etzler 2006; Katz 2001; Karlsson & Gilljam 
2014:11).         

Nomineringsprocessernas roll i den representativa demokratin har haft 
tämligen undanskymd roll i forskningen. Det beror enligt Gallagher (1988a) 
på att nomineringsprocesser är ett av de mest svårstuderade områdena inom 
partiforskningen. Många av besluten präglas av informella strukturer och 
personliga kontakter (Bjarnegård & Kenny 2016; Widenstjerna 2013). 
Svårigheterna ligger även i att processerna ser olika ut mellan och inom de 
politiska partierna. Vissa partier har exempelvis decentraliserade nominerings-
processer. Bille (2001) hävdar att decentraliseringen leder till en maktkamp 
om inflytande mellan de lokala, regionala och centrala nivåerna i parti-
organisationen. För att undersöka nomineringsprocessernas komplexitet, har 
huvudsakligen partiernas centrala stadgar studerats och skapat generaliserat 
resultat för respektive parti eller land (Epstein 1981; Bille 2001; Narud et al 
2002).  

Den litteratur som fokuserar på nomineringsprocesser och partiinterna 
nätverk, har framförallt haft fokus på kandidaternas representationsroll. 
Huvudsakligen har könsmässig och geografisk representation stått i centrum, 
men även ålder och etniskt ursprung (Dahlerup 2006:19ff; Krook & Zetterberg 
2014; Norris 1996; Caul 2001; Soininen & Etzler 2006:173ff). I parti-
dominerade valsystem är olika formella eller informella kvoter av kandidater 
på valsedlarna, faktorer som partiernas nomineringsprocesser behöver ta 
hänsyn till. Detta kopplas bland annat till att kvinnor överlag har haft det 
svårare att ta sig fram i partiernas nomineringsprocesser utifrån bristande 
partiinterna nätverk och att kvinnliga kandidaters privatliv hindrat dem från att 
göra politisk karriär (Franceschet & Piscopo 2014; Lawless & Fox 2010; 
Törnqvist 2006). För att partierna ska maximera antalet väljare i Sverige, 
pekar Lenita Freidenvall bland annat på vikten av att nomineringsprocesserna 
tar hänsyn till den geografiska spridningen mellan kandidaterna på valsedeln. 
Anledningen återfinns i partiernas vilja att återreflektera väljarnas identifikat-
ion med sin kommunala hemvist (Freidenvall 2006:235ff).  

En viktig kugge i den partiinterna nomineringsprocessen är parti-
organisationernas valberedningar. Partiorganisationernas valberedningar har 
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som uppdrag att lägga fram ett förslag till valsedel med de kandidater som 
nominerats av exempelvis partimedlemmar, partiföreningar eller partiledning. 
Valberedningens förslag till valsedel behandlas därefter på partiernas be-
slutande nomineringsmöten. Arbetsformerna för hur valberedningar arbetar 
skiljer sig inom och mellan partier. Men valberedningarna spelar likväl en stor 
roll under nomineringsprocesserna för att som kandidat ha möjligheten att 
överhuvudtaget bli nominerad till en valsedel i ett partidominerat valsystem 
(Gallagher 1988b).  

En faktor som dock försvårar valberedningarnas arbete hävdar Hazan och 
Rahat (2006:117) är tillämpningen av provval. Införandet av provval innebär 
att betalande partimedlemmar i valkretsen, ges möjligheten att lämna ett råd-
givande förslag på hur rangordningen av partiets kandidater ska se ut till val-
beredningen. Provvalet kan sätta valberedningen i en situation där en lojali-
tetskonflikt råder. Valberedningen behöver beakta representationsmässiga 
regleringar från exempelvis central nivå vad gäller kvoteringsprinciper. Sam-
tidigt behöver de balansera valsedelns utformning utifrån de lokala parti-
medlemmarnas inflytande och önskemål (Johansson 1999:111–129). Valbered-
ningens möjligheter att balansera och återspegla formella och informella regler 
i sina förslag till valsedlar, minskas därmed i och med provvalet. Istället får de 
enskilda partimedlemmarna ökat inflytande vad gäller geografisk och social 
representativitet bland de partiinterna kandidaterna som slåss om en 
framskjuten placering på valsedeln (Hazan & Rahat 2006:115ff).  

Om svenska nomineringsprocesser har det historiskt funnits relativt lite 
forskat. Olof Petersson konstaterade att ”kunskapen om beslutsfattande och 
medlemsdemokrati inom partierna… har stora luckor” (Petersson 1993:125). 
Jan Teorell ansåg även han att ”kunskapsläget om i synnerhet interna besluts-
processer i våra partier är bristande” (Teorell 1998:19). En som försökt fylla 
i de stora luckorna kring svenska nomineringsprocesser och visat på dess 
komplexitet är Lenita Freidenvall. Freidenvall visar hur införandet av princi-
pen om ”varannan damernas” på de svenska partiernas valsedlar var långt 
ifrån konfliktfri i de lokala och regionala valkretsarna (Freidenvall 
2006:200ff). De centrala partiorganisationernas rekommendationer överskug-
gades av partiinterna konflikter mellan kommuner i samma regionala valkrets, 
som ville få sina kandidater placerade högt upp på valsedlarna (Freidenvall 
2006:235ff). Dock har väljarnas efterfrågan på fler kvinnliga representanter på 
sikt fått normerande effekt på valsedlarna i relation till principen om varannan 
damernas (Freidenvall 2006:266).  

Valberedningarnas betydelse i nomineringsprocesserna har Jan Johansson 
studerat. Han menar att valberedningar har stort inflytande för hur den 
slutgiltiga valsedeln som presenteras inför väljarna ser ut, även om provval 
minskar deras inflytande något (Johansson 1999:111–129). Valberedningarnas 
makt och vikten av att ha ett partiinternt nätverk för att överhuvudtaget ha 
möjligheten att bli kandidat, visar även Maritta Soininen och Aron Etzler. De 
anför de partiinterna nätverkens betydelse som anledning till att personer som 



30 
 

inte har svensk bakgrund har svårare att bli framgångsrika i de partiinterna 
nomineringsprocesserna (Soininen & Etzler 2006:217). Thomas Widenstjerna 
(2013) visar även han hur valberedningarna, via personliga nätverk och 
homosocialiserande tendenser, kan stödja och föra fram nya partimedlemmar 
till framskjutna uppdrag inom partiorganisationen. Widenstjerna baserar bland 
annat sina argument utifrån Birgitta Niklassons (2005) konstaterande att 
personliga nätverk inom partiorganisationerna är viktiga för rekryteringen av 
politiskt tillsatta tjänstemän.   

Nomineringsprocesser som forum för partiinterna stridigheter 
Partiers nomineringsprocesser är ett forum som präglas av partiinterna 
stridigheter och konflikter. På partiernas valsedlar finns det enbart ett 
begränsat antal mandat att tävla om för aspirerande parlamentsledamöter. 
Eftersom det i proportionella valsystem finns fler mandat att konkurrera om 
inom varje parti, är de partiinterna maktstriderna något mindre intensiva häri 
än i partiorganisationer som verkar i majoritetssystem (Gallagher 1988b; 
Chudnowski 1975; Epstein 1980; Seligman 1971:307). Likväl återfinns in-
terna stridigheter inom alla partier i alla valsystem. Anledningarna består i 
personliga maktkamper mellan kandidater (Gallagher 1988b; Rahat & Hazan 
2010:124–144).  

Kandidaterna representerar dock inte enbart sig själva under 
nomineringsprocesserna. De är även representanter för olika partiinterna 
grupperingar. Som redogjorts i avsnittet ovan, är kandidaterna ofta represen-
tanter för olika geografiska områden eller andra sociala representations-
kategorier. De kan även personifiera olika ideologiska inriktningar som tävlar 
om en plats i parlamentet (Narud et al 2002:193ff). Därför är nominerings-
processerna inte enbart ett forum för de enskilda kandidaternas personliga 
kamper. Det är även en partiintern tävling mellan olika grupperingar och 
nätverk inom partiorganisationen (Schattschneider 1942:64). Stone och Maisel 
(2013) menar att konflikterna under nomineringsprocessen blir som mest 
konfliktfyllda när en innehavare av ett politiskt uppdrag väljer att inte 
omkandidera. I det vakuum som uppstår, riskerar fler kandidater och deras 
partiinterna nätverk att känna sig kallade till att bli ledamot av parlamentet, än 
vad det finns plats till på valsedeln. 

När ett partidominerat valsystem inför möjligheten till personval visar 
litteraturen att något händer i relationen till de partiinterna konflikterna under 
nomineringsprocesserna. Partiorganisationerna besitter fortfarande kontrollen 
över vilka kandidater som hamnar på valsedlarna. Vikten av partiintern 
förankring och partiinternt nätverk är således fortsatt nödvändig för kandidater 
som vill bli valda (Rahat 2007; Gallagher 1988a; Renwick & Pilet 2016:26; 
Cross 2008; Spies & Kaiser 2014). Men väljarnas personkryss kan bli ett sätt 
att lösa de partiinterna konflikterna som finns mellan kandidater som strider 
om valsedlarnas topplaceringar. Exempelvis visar Crisp et al (2013) hur 
slovakiska kandidater belönas i nästkommande nomineringsprocesser om de 
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fått många personkryss i tidigare val. Liknande resultat återfinns även i 
Sverige. Folke et al (2015, 2016a) visar hur personkryssen från väljarna leder 
till mer framskjutna placeringar i nästkommande nomineringsprocesser. I det 
långa loppet får kandidater som bevisat sig vara populära hos väljarna, också 
fler politiska uppdrag i partierna (Folke 2016a).  

Orsakerna till att personkryss påverkar nomineringsprocesserna, återfinns 
enligt litteraturens argumentation i kampen mellan partierna snarare än inom 
partierna. Alla personkryss som markeras framför en specifik kandidat 
tillfaller per automatik även kandidatens politiska parti. Till exempel kan ett 
personvalssystem få väljare att rösta på ett specifikt parti, enbart baserat på att 
väljarna gillar kandidaten (McDermott 2009; Stone et al 2010; Tavits 2010). 
Eftersom partier vill ha så många röster som möjligt för att få fler mandat i 
parlamentet (Bergman et al 2013), premieras kandidater i nomineringsproces-
serna som redan bevisat att de är populära hos väljarna (Folke et al 2015, 
2016a; Crisp et al 2013; André et al 2017; Put & Maddens 2013). För att låna 
Gunnar Sjöbloms arenaperspektiv spiller resultatet på väljararenan (person-
kryss) över på den partiinterna arenan när nomineringsprocesserna genomförs 
(jfr Sjöblom 1968). Kandidaterna premieras på den partiinterna arenan trots att 
partisammanhållningen på den parlamentariska arenan riskerar att bli åsidosatt 
i högre utsträckning av dessa enskilda personvalda kandidater (Katz 
1980:116ff; Owens 2003; Davidsson 2006:306ff).   

Samtidigt finns det indikationer på att det inte enbart är personkryssen som 
påverkar nomineringsprocesserna. Även det motsatta förhållandet kan 
föreligga. En av de största farhågorna med att introducera personval i parti-
dominerade valsystem, är att de partiinterna stridigheterna under nominerings-
processerna spiller över på den efterkommande valrörelsen (Isberg 1999:175; 
Hazan & Rahat 2010:143). Stridigheterna under nomineringsprocessens 
genomförande kan öka i intensitet efter valsedelns fastställande i partiorgani-
sationen (Hazan & Rahat 2010:143). De här farhågorna lyfter Magnus Isberg 
fram (1999:175) ur den svenska kontexten. Samma argument använde även 
förarbeten till personvalets införande i Sverige (SOU 2008:125). Därtill visar 
Patrik Öhberg att kandidater som är missnöjda över nomineringsprocessens 
genomförande, genomför personvalskampanjer i högre utsträckning under den 
efterkommande valrörelsen i protest mot partiorganisationens beslut (Öhberg 
2015:85ff; jfr Marsh 1985; Wildgen 1985).   

Sammanfattningsvis visar litteraturen om nomineringsprocesser i partido-
minerade valsystem, att processerna i partierna kantas av stormiga förehavan-
den mellan olika kandidater och deras respektive partiinterna nätverk. När ett 
partidominerat valsystem inför ett flexibelt listsystem, kan dessa stridigheter 
neutraliseras alternativt bli mer synliga för väljarna baserat på personvalsmöj-
ligheten (Hazan & Rahat 2010:143; Marsh 1985; Folke et al 2016b; André et 
al 2017). Men för att ens bli aktuell som kandidat på valsedeln under nomine-
ringsprocessen, visar den tidigare litteraturen på vikten att som kandidat i ett 



32 
 

partidominerat valsystem, ha någon form av förankring och nätverk inom 
partiet. 

Politiska nätverk i persondominerade valsystem 
Det idealtypiska valsystemet som domineras av enskilda kandidater snarare än 
partiorganisationer, återfinns i USA. Det är i USA som både större och mindre 
politiska nätverk i relation till om kandidater bli valda eller ej, framförallt har 
studerats. När de amerikanska partierna introducerade primärval på 1960-talet, 
skapades en nödvändighet att som kandidat själv utforma sin valrörelse 
(Agranoff 1972:17, 96ff). Eftersom kandidaterna inte får stöd av sina parti-
organisationer med att organisera kampanjarbetare eller bekosta mark-
nadsföring, har det blivit nödvändigt att kandidaterna själva rekryterar med-
hjälpare som hjälper kandidaterna att bli valda. Tillsammans utgör nätverks-
sammansättningen av medhjälpare det som litteraturen benämner som kandi-
daternas kampanjorganisationer (Brox & Shaw 2006; Agranoff 1972:17, 96ff). 
Eftersom partiorganisationerna lyser med sin frånvaro, har det öppnat upp för 
personvalskampanjer. Personvalskampanjer refererar till situationer där en 
kandidat väljer att skapa en individuell valrörelse som sker oberoende av 
partiets valrörelse (Zittel & Gschwend 2008). Då det inte finns några 
valrörelser regisserade av de amerikanska partiorganisationerna, består istället 
partierna av konkurrerande kampanjorganisationer som försöker få sina 
kandidater att bli valda företrädare för folket (Brox & Shaw 2006; Agranoff 
1972:17, 96ff; Key 1950:421ff; jfr Masket 2011:43ff; Koger, Masket & Noel 
2009).  

Liknande fenomen återfinns även i andra länder där partiorganisationerna 
är försvagade till förmån för kandidater och deras nätverk. Peter M. Siavelis 
och Scott Morgenstern (2008) visar hur olika valsystem påverkar vilka som 
ingår i latinamerikanska kandidaters politiska nätverk och hur dessa nätverk 
påverkar kandidaternas möjligheter att bli valda. I Colombia och Brasilien där 
partiorganisationerna är svaga, bildas motsvarande kampanjorganisationer 
som i USA, om än mer klientelistiska och präglade av korruption (Siavelis & 
Morgenstern 2008:3). Liknande argument har även Robert Putnam framfört. 
Han hävdade något skeptiskt att personval var ett uttryckssätt för personer som 
saknade tillit till det politiska systemet, att istället ge uttryck för 
patronbaserade samhällsförhållanden i södra Italien (Putnam 1993:94ff). I 
länder där partiorganisationerna är något starkare, men personvalet har fortsatt 
stor inverkan på vem som blir vald, har politiska nätverk med förankring i 
exempelvis ideologiska eller religiösa rörelser, betydelse för vilka kandidater 
som blir valda (Siavelis & Morgenstern 2008:35; Jurinova 2006).  

Även de svenska partierna har tagit lärdom av kampanjorganisationernas 
funktion i de persondominerade valsystemen. Moderaterna uppmanar exem-
pelvis kandidater som bedriver personvalskampanjer, att samla medarbetare i 
en kampanjgrupp för att tillsammans arbeta för att kandidaten ska få 
personkryss (Handledning: Personvalskampanj 2014:8). Socialdemokratiska 



33 
 

ungdomsförbundet, SSU, uppmanar även de sina kandidater att skapa en kam-
panjorganisation efter förebilder från de persondominerade valsystemen. SSU 
går så långt som att likna kandidaternas kampanjorganisation ”… vid en krigs-
organisation” (SSU 2002:67).  

Men det är inte enbart politiska aktivister i kandidaternas kampanj-
organisationer, som spelar roll för vilka kandidater som blir valda av väljarna. 
Även personer som har en social närhet till kandidaterna spelar en viktig roll 
för kandidater i persondominerade valsystem. Mer personligt präglade nätverk 
så som exempelvis familjens och omgivningens stöd är viktigt för att 
människor ska vilja kandidera i ett politiskt val (Lawless & Fox 2010:100). 
Även andra kontextuella faktorer så som nätverkens förankring i 
civilsamhället och valkretsar har argumenterats för att spela en viktig roll för 
att som kandidat bli vald av väljarna (Johnston & Pattie 2006b:63–143; Parker 
1983; Arzheimer & Evans 2012; Gorecki & Marsh 2014; Arceneaux & Ko-
lodny 2009). För att vidareutveckla de politiska nätverkens betydelse för vilka 
kandidater som blir belönade med väljarnas personkryss, kommer litteraturge-
nomgången härnäst studera olika förklaringar till hur väljare personröstar.   

Kandidater och väljarnas personkryss  
Det finns en djungel av litteratur när det kommer till vilka enskilda kandidater 
som premieras inom ramen för både parti-och persondominerade valsystem i 
relation till personkryss. Viss litteratur anger kandidaternas politiska nätverk 
som viktig. Annan ingång i litteraturen fokuserar på mer kandidatcentrerade 
faktorer som förklaring till vem som blir vald tack vare väljarnas personkryss. 
Även om det är de politiska nätverkens betydelse som står i centrum i den här 
studien, är det ändå viktigt att visa på andra förklaringar som har anförts för 
vem som bli vald till ett parlament i valsystem där personval förekommer.    

I partidominerade valsystem där personval tillämpas, har den främsta 
förklaringen till vilka kandidater som blir personvalda, varit kandidaternas 
placering på valsedeln.  Det finns en gemensam utgångspunkt i litteraturen att 
väljare vill minimera den tid och kostnad det tar för dem att sätta sig in i 
vilken kandidat de ska lägga sin röst på (Marcinkiewich 2014; Miller & 
Krosnick 1998; Conover & Feldman 1989; jfr Downs 1957). Begränsad tid i 
valbåset och ovilja att läsa på om olika kandidater, gör att väljare läser 
valsedeln uppifrån och ner. Detta rationella agerande från väljarna gör att 
kandidater enbart tack vare sin höga topplacering på valsedlarna och framgång 
i nomineringsprocessen, får mer personkryss än kandidater längre ner (Koppel 
& Steen 2004; Darcy & McAllister 1990; Geys & Heyndals 2003; Lutz 2010).  

Andra faktorer som anges som förklaringar till varför kandidater får 
personkryss, är sociala medier (Crawford 2009; Gibson 2009), fysiska attribut 
hos kandidater vad gäller utseende (Todorov et al 2005; Berggren et al 2010) 
och inte minst tillgången till pengar (Johnston & Pattie 2006a). Dock finns det 
tvetydigt stöd i forskningen kring dessa faktorer i framförallt flexibla 
listsystem där partierna är fortsatt starka. 
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Efter Barack Obamas valseger i det amerikanska presidentvalet 2008, har 
argumentet om sociala mediers betydelse för framgång hos väljarna växt sig 
stark (Crawford 2009; Gibson 2009). Det finns dock inga entydiga belägg för 
att sociala medier skulle påverka antalet personkryss i proportionella 
valsystem (Spierings & Jacobs 2013; Karlsen 2011). Anledningen till den 
begränsade effekten hävdar Crawford (2009) är att kandidaterna glömmer att 
det är interagerandet och kommunikationen med väljarna som rekryterar 
personkryss snarare än sociala medier i sig självt. Istället reducerar kandi-
daterna sina följare till ”politiska zombies”, som inte uppmanas till att aktivera 
sig i kandidatens målsättning att bli vald utan enbart blir passiva åskådare 
(Wilson 2009). Spierings och Jacobs (2013) hävdar att små valkretsar i 
proportionella valsystem hindrar lokala kandidater från att få tillräckligt med 
följare som bor i valkretsen och därmed har möjlighet att rösta på kandidaten. 
Valkretsindelningen skiljer därför användningen av sociala medier som 
rekryterande verktyg till politiken i europeiska länder från exempelvis USA 
(Spierings & Jacobs 2013). Däremot har användningen av sociala medier en 
positiv effekt för det politiska deltagandet i sin helhet (Bode et al 2014). Att 
diskutera politik på internet och mer fysiskt deltagande i politiken, sporrar 
varandra (Lee et al 2013). Det finns emellertid få belägg för att användningen 
av sociala medier skulle kunna ersätta fysiska möten mellan väljare och 
kandidater som förklaring till varför väljarna röstar som de gör (Bode et al 
2016; Bond et al 2012; Teresi & Michelson 2015). 

Vad gäller mer ytliga förklaringar så som kandidaternas utseende, finns det 
en begränsad litteratur som studerar sambandet mellan att bli vald och att se ut 
på ett sätt som väljarna upplever som attraktivt. Attraktiva kandidater belönas 
med mer personkryss (Todorov et al 2005; Berggren et al 2010). Lawson et al 
(2011) hävdar att det framförallt är väljare som är politiskt ointresserade och 
ser betydligt mer på TV än den genomsnittlige väljaren, som baserar sitt 
personval på kandidaternas utseende.   

Ett återkommande argument vad gäller personvalssystem, är att tillgång till 
pengar i valrörelsen förklarar vem som blir vald.  En slutsats kring pengarnas 
roll, är att utmanare till en politisk position behöver spendera mer pengar 
under valrörelsen för att bli vald jämfört med kandidater som redan innan 
valrörelsen är innehavare av den politiska positionen. Framförallt återfinns 
detta i majoritetsbaserade valsystem. Kandidater som redan är förtroende-
valda, behöver spendera mindre pengar än sina partiinterna politiska utmanare 
för att bli valda (Jacobson 1990; Abramowitz 1991; Johnston & Pattie 2006a). 
I proportionella valsystem är de finansiella skillnaderna mellan olika 
kandidater betydligt mindre om ens existerande (Samuels 2001). Om det går 
att uppvisa skillnader inom detta valsystem i relation till personkryss, är det i 
sådana fall på lokal nivå där skillnaderna i valrörelsekostnader kan spela roll, 
snarare än i de nationella valen (Put et al 2015). I Sverige har det inte genom-
förts några större undersökningar om skillnader mellan olika kandidaters 
kostnader för deltagandet i valrörelsen. De indikationer som finns, visar att 



35 
 

Sveriges kandidater spenderar betydligt mindre av sina egna pengar på 
deltagandet i valrörelsen jämfört med andra länder. Det beror på att de svenska 
partiorganisationerna omfattas av partistöd, som huvudsakligen bekostar 
samtliga kandidaters deltagande i valrörelsen (Gidlund 2004). Sociala medier, 
kandidaternas utseende och pengar, är dock underordnade förklaringar i litt-
eraturen. Istället finns det tre dominerade faktorer som ägnats störst utrymme 
för att förklara vilka kandidater som blir valda tack vare personvalet; 
kandidaternas listplacering som diskuterats ovan samt Personal Vote-Earning 
Attributes och kontextuella förklaringar.  

PVEA: Personal Vote-Earning Attributes 
Litteraturen som studerat kandidaters framgång hos väljarna i flexibla 
listsystem, finner ofta förklaringar i det som förkortas PVEA; Personal Vote-
Earning Attributes. PVEA tar sin utgångspunkt i att kandidater som är 
förankrade i sin lokala valkrets har en klar fördel att rekrytera personkryss 
gentemot sina partiinterna konkurrenter (Shugart et al 2005; Tavits 2010; 
Gallagher 1985). PVEAs argument att lokal förankring ökar möjligheten för 
kandidater att få personkryss, baseras på att den lokala förankringen skapar 
kognitiva genvägar för väljarna. De kognitiva genvägarna gör väljarnas 
beslutsprocess lättare när de väljer mellan olika kandidater på valsedlarna. Att 
som kandidat vara lokalt förankrad i valkretsen, indikerar för väljarna att 
kandidaten har ett lokalt intresse och är villig att hantera och göra något åt 
lokala problem (Shugart et al 2005; Tavits 2009; Tavits 2010; Put & Maddens 
2013). Framförallt har den lokala förankringen operationaliserats som att vara 
född eller boende inom valkretsen (Blais et al 2003) alternativt varit lokalt 
förtroendevald redan innan valet i valkretsen (Tavits 2010). De svenska 
väljarna tenderar även de att rösta på lokalt förtroendevalda (Folke & Rickne 
2012), vilket ligger i linje med den internationella PVEA-forskningens 
argumentation.15   

Till forskningen av PVEA kan kandidaters sociala bakgrundsfaktorer 
placeras in. Ett ofta använt argument för införandet av personvalsinslag i ett 
partidominerat valsystem, är att underrepresenterade väljarkategorier ska bli 
mer benägna att delta i politiken om de kan preferensrösta på en kandidat med 
liknande social bakgrund (Taagepera 1994:235–244; Amnå et al 2000; SOU 
1996:66). Dock finns det forskare som hävdar det precis motsatta – att 
personval gynnar redan överrepresenterade kandidatgrupper utifrån sociala 
faktorer (Norris 1996).  

Även om frågeställningen om social bakgrund och PVEA har ägnats stort 
utrymme i länder som har flexibla listsystem är det mest rättvist att säga att de 
empiriska resultaten om vilka kandidater som gynnas av personvalet utifrån 
sociala faktorer är delade (Schmidt 2008; Kunovich 2012; Folke & Rickne 

                                                        
15 Den forskning som finns kring kändisar som utan partibakgrund ger sig in i politiken och deras 
möjlighet att tillskansa sig personkryss utgår även den ifrån PVEA (Reeves 2015).  
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2012; Wauters et al 2010; Berg & Oscarsson 2015:63ff). PVEA skulle utifrån 
den svenska kontexten kunna sammanfattas som den information som framgår 
av partiernas valsedlar. Där finns ofta information om kön, ålder, regional 
hemvist, kandidatens yrke samt om de tidigare varit förtroendevalda. I Sverige 
indikerar forskningsresultaten om social representation att kandidatgrupper 
som annars har svårare att bli representerade i politiken, gynnas av personval. 
Resultaten kan dock vara kopplade till att partierna har blivit bättre på att 
nominera exempelvis kvinnor och kandidater med utländsk bakgrund högre 
upp på valsedlarna och att det ligger bakom resultaten (Berg & Oscarsson 
2015:64).  

Kontextuella förklaringar till personkryss  
En annan forskningslitteratur kring personkryss, väljer att poängtera vikten av 
den sociala omgivningen runt kandidaterna. Den kontextuella förklaringen 
poängterar kandidaternas nätverk utanför partiorganisationen, för att förstå 
vem som blir vald till parlamentet.  

 Den mest inflytelserika forskningen inom ramen för den kontextuella 
argumentationen är Key (1949) och Cox (1969). De beskriver hur nätverken 
runt kandidaterna i termer av vänner och grannar påverkar väljarnas benägen-
het att rösta på lokala kandidater. Det finns en ökad social närhet mellan 
väljare och kandidater utifrån att de finns i samma geografiska kontext. Den 
sociala närheten mellan kandidat och väljare medför att det är lättare att sprida 
information om kandidatens vilja att nå parlamentet i den lokala kontexten 
(Johnston & Pattie 2006b:63–143; Parker 1983; Arzheimer & Evans 2012; 
Gorecki & Marsh 2014; Arceneaux & Kolodny 2009). Det är helt enkelt 
lättare att som väljare bli påverkad att personkryssa på en specifik kandidat, 
om uppmaningen kommer från någon som väljaren litar på. Informationen 
skapar en kognitiv genväg för väljarna att göra ett informerat val och rösta på 
en specifik kandidat som vederbörande blivit tipsad om av någon i sitt nätverk 
(Arceneaux & Kolodny 2009; Zuckerman 2005; Sinclair 2012; Sinclair et al 
2013; Druckman 2001; 2004; Sokhey & McClurg 2008; Djupe & Sokhey 2011; 
jfr Ahn et al 2010). Precis som i forskningen om PVEA och listplacering, finns 
det en genomgående diskussion om hur väljarna vill minimera den tid och 
kostnad det tar att sätta sig in i vem av alla kandidater de ska lägga sin 
preferensröst på. Den tidigare forskningen om listplacering argumenterar för 
att väljarna röstar på toppkandidater. PVEA argumenterar för att minskningen 
av kostnaderna hos väljarna görs utifrån den information som framkommer på 
valsedlarna. De kontextuella förklaringarna utgår istället från hur nätverk som 
sammanlänkar kandidater och väljaren, förklarar väljarnas valhandling. 
Utifrån den kontextuella ansatsen i relation till personvalet, är det därför 
viktigt att som kandidat ha någon form av förankring i sammanhang där 
väljarna återfinns.   
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Studiens sammanfattande bidrag till forskningen  
Den tidigare forskningen om nätverkens betydelse för vem som blir vald i 
partidominerade valsystem, lyfter huvudsakligen fram nominerings-
processerna och de partiinterna nätverkens betydelse. I persondominerade 
valsystem lyfts kandidaternas politiska nätverk utanför partierna fram som 
betydelsefulla för att som kandidat bli vald till parlamentet. Kandidaternas 
nätverk kan ta sig olika form i persondominerade valsystem. De politiska 
nätverken som större nätverkskomponenter lyfts fram av exempelvis Masket 
(2011), Noel (2012) och Cohen et al (2008:307). Kandidaters nätverk i termer 
av kampanjorganisationer avgränsat till en handfull personer, som samlas i 
syfte att få en kandidat vald fokuserar Agranoff (1972:17, 96ff) och Brox & 
Shaw (2006) på. Samtidigt finns också litteratur som framhäver kandidaternas 
nätverk och förankring hos väljarna som kontextuella förklaringar till vilka 
kandidater som blir valda (Johnston & Pattie 2006b:63–143; Arzheimer & 
Evans 2012; Gorecki & Marsh 2014; Arceneaux & Kolodny 2009). 
Gemensamt för de olika ingångarna är att kandidaternas nätverk har betydelse 
för vem som bli vald i persondominerade valsystem. Även om de politiska 
nätverken har aktiverats utifrån politisk agenda alternativt stödjer kandidaten 
utifrån vänskaplig karaktär, har de en viktig roll att spela för att förstå vilka 
kandidater som blir valda av väljarna.  

När ett partidominerat valsystem inför ett flexibelt listsystem, ställs frågan 
om de politiska nätverkens betydelse för kandidaters möjligheter att bli valda, 
på sin spets. Kandidaterna behöver fortfarande ha partiintern förankring för att 
hamna på valsedeln likt i partidominerade valsystem där personvalet inte 
återfinns. Personvalet innebär dock att de partiinterna stridigheter som präglar 
nomineringsprocesser, kan fortsätta även efter dess genomförande. 
Avgörandet om vem som får företräda folket, sker inte förrän på valdagen när 
väljarnas personkryss har räknats samman. 

Införandet av personval kan således öppna upp för att kvaliteter och 
resurser hos kandidaters nätverk även efter nomineringsprocessens genom-
förande, kan fälla avgörandet för vem som blir vald till parlamentet likt i 
personbaserade valsystem. Det förutsätter dock att kandidaterna först har tagit 
sig förbi de partiinterna nomineringsprocesserna. Om det dock är så att de 
politiska nätverken efter nomineringsprocessens genomförande spelar roll för 
vem som blir vald i ett flexibelt listsystem, finns det ringa undersökt. Därför 
vill den här studien bidra till att minska det kunskapsbehovet.  
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Kapitel 3. Civic Voluntarism Model – ett 
teoretiskt ramverk  

”…politicians are both goal-seeking and situation-interpreting individuals” 
(Fenno 1990:114) 

 
Föreliggande kapitel söker sig tillbaka till samtida teorier om hur variationer i 
politiskt deltagande förklaras. I den moderna klassikern Voice and Equality – 
Civic Voluntarism in American Politics presenterar Sidney Verba, Kay 
Lehman Schlozman och Henry Brady en teoretisk modell kallad Civic 
Voluntarism Model (CVM) för att förklara skillnader i väljares politiska del-
tagande (Verba et al 1995). I modellen lyfts väljares omgivande nätverk fram 
som en förklaring till vilka väljare som deltar i politiken. Den här studiens 
teoretiska argument är att samma komponenter som används i CVM, också 
kan appliceras på såväl kandidaterna, som deras politiska nätverk. CVM 
används därför till att förklara de politiska nätverkens kvaliteter, resurser och 
förankring hos väljarna. Därmed åskådliggörs de politiska nätverkens bety-
delse för att en kandidat blir vald till riksdagen eller ej efter personvalsrefor-
mens införande. CVM i relation till de tre frågeställningarna från bokens in-
ledningskapitel operationaliseras i detta kapitel utifrån åtta hypoteser. 
Hypoteserna kommer att strukturera och besvaras i kommande empirikapitel, 
för att i bokens slutkapitel kort relateras åter till svaren på de tre frågeställ-
ningarna. Innan en fördjupad diskussion förs om CVM som teoretiskt ramverk 
i den här studien, sätts politikers nätverk och dess betydelse för politiskt avan-
cemang i perspektiv till alternativa teoretiska förklaringar.   

Teorier om politikers karriärer och deras politiska nätverk  
Det har under historiens gång funnits ett flertal teorier avseende omgivningens 
betydelse för vilka kandidater som blir valda till ett parlament. Ett teoretiskt 
perspektiv som går tillbaka till 1900-talets sekelskifte personifieras av 
sociologiska elitteoretiker så som Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca och Robert 
Michels. Higley (2010) sammanfattar elitteoretikernas argument som att poli-
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tiken genomsyras av en välavgränsad politisk elit, som styr såväl politiken, 
som ekonomiska intressen. Det finns i teorins utgångspunkter en tydlig 
hierarkisk delning mellan de som ingår i denna politiska elit och de som inte 
gör det. Som reaktion mot perspektivets deterministiska syn på vem som kan 
bli en del av den politiska eliten, pekar Wahlke et al (1962:71) på vikten av att 
se den politiska rekryteringen som skilt från att bli vald till ett politiskt 
uppdrag. Visserligen håller Wahlke et al med det elitteoretiska argumentet att 
de sociala positionerna i ett nätverk är gynnsamma för att rekryteras till poli-
tiken. Men när kandidater väl blivit rekryterade till politiken, menar Wahlke et 
al (1962:69ff) att det från de enskilda kandidaternas nätverk skapas för-
väntningar att politikerna ska vilja kandidera till mer prestigefyllda politiska 
uppdrag.    

De politiska nätverkens förklaringar till vem som blir vald i politiken, har 
efter Wahlke et als arbete inkluderat omgivningens skilda förväntningar på 
förtroendevalda baserat på tidigare erfarenheter av politiken (Bell & Price 
1969). I den här diskussionen har även socioekonomiska förklaringar knutet 
till uppväxt använts till att förstå vem som blir vald i politiken (Davidson 
1969; Prewitt 1970; Seligman 1971). Aberbach, Putnam och Rickman 
(1981:73ff) visar exempelvis att universitetsstudier och föräldrarnas bakgrund 
spelar större roll för möjligheten att bli vald i persondominerade valsystem 
jämfört med partidominerade valsystem.  Institutionella faktorer har således en 
avgörande roll för rekryteringen av politiker, där starka partiorganisationer har 
större makt att kunna nominera kandidater som efterliknar partiernas väljar-
grupper. Forskningsresultat rörande skillnader mellan svenska politiker och 
väljare återges i till exempel Dal Bó et al (2017) samt Persson och Öhrvall 
(2008). 16 

Det teoretiska perspektiv som huvudsakligen försökt kombinera de 
politiska nätverkens betydelse med ett individfokuserat perspektiv hos kandi-
daterna är det som Linda Fowler (1993:54ff) definierar som den processori-
enterade teorin. Dwaine Marvick summerar det processorienterade perspek-
tivet som ”the study of politics with a special eye to how the participants got 
there, where they came from and by what paths, and hence what ideas and 
skills and contacts they acquired or discarded along the way” (Marvick 
1976:30). Men likt det elitteoretiska perspektivet tenderar även det 
processorienterade perspektivet att fokusera på politikens makronivå, även om 
Prewitt (1970:109ff) med inspiration av Wahlke et al (1962), försökt bryta ner 
teorin på individnivå utifrån processpårning.  

                                                        
16 Mer individfokuserade förklaringar till vem som blir vald till ett parlament används utifrån 
exempelvis Rational Choice (Crisp et al 2013; Folke et al 2016; André et al 2017, 2012). Även 
psykologiska förklaringar kopplat till politikers karriärambitioner har använts till att förklara skillnader 
mellan enskilda kandidater oberoende av deras politiska nätverk (Schlesinger 1966, 1994; Herrick & 
Moore 1993; Herrick 2001. För svensk forskning – se Öhberg 2011). Även genusteorier har använts 
(Lawless & Fox 2010) samt principal agent-teori för att förstå vilka kandidater som blir valda (Narud 
et al 2002)  
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Likafullt har även det processorienterade perspektivet liknande problematik 
som övriga teorier som försöker förklara de politiska nätverkens betydelse för 
vem som blir vald politiker. De fokuserar på skillnader som förklarar varför 
politiker kandiderar eller inte, alternativt hur nätverken påverkar de politiska 
karriärvägarna när de väl blivit invalda i parlamentet. De har svårare att 
förklara varför kandidater som agerar inom samma kontext och är varandras 
partiinterna konkurrenter, antingen når eller inte når parlamentet. Avsaknaden 
av detta perspektiv gör att den här studien sökt värdefulla teoretiska 
förståelseramar på bredare front. Teoretiska utgångspunkter för att förstå vem 
som blir vald till riksdagsledamot har därför hämtats från förståelsen om vad 
som skiljer det politiska deltagande åt mellan väljare.  

CVM och dess teoretiska utgångspunkter 
Det finns ett flertal teorier som använts till att förklara skillnader i politiskt 
deltagande hos väljare. Teorin om rational choice har fått beröm för sin 
enkelhet om väljare som nyttomaximerande individer. Den har dock haft svårt 
att finna empiriskt stöd (Shapiro & Green 1994:10). En teoretisk förklaring 
betonar hur socioekonomisk status (SES) påverkar det politiska deltagandet 
hos väljare (Verba & Nie 1972; Leighley 1995). Den har dock kritiserats för 
svag teoretisk underbyggnad till varför människor engagerar sig i politiken 
(Verba et al 1995:281). Närliggande till resonemangen om socioekonomisk 
status återfinns den sociologiska skolans ”sociala kapital” som förklaring till 
politiskt deltagande (Coleman 1988; Putnam 1993; Lin 1999; Portes 1998). 
Den har dock anklagats för att utelämna attitydrelaterade motiv för att delta i 
politiken, till förmån för strukturella förklaringar i människors nätverk (Norris 
2002:138).  

För att råda bot på de teoretiska perspektivens svagheter, lanserade Verba, 
Schlozman och Brady (1995) en mer heltäckande teoretisk modell för att 
förklara politiskt deltagande på väljarnivån. Den teoretiska modellen gav de 
namnet Civic Voluntarism Model (CVM). Modellens teoretiska byggstenar 
består i att skillnader i politiskt deltagande förklaras utifrån kunnande, vilja, 
och tillfrågande. Kort och gott formulerar Verba et al (1995) att politiskt 
deltagande uppstår när väljare upplever att de kan delta och samtidigt vill delta 
i politiken. Den politiska aktivitetsgraden påverkas också om den enskilda 
individen blir uppmanad till att delta i politiken. Politisk passivitet uppstår 
således på grund av bristande resurser när individen inte upplever att de kan 
delta, brist på motivation när individen inte vill delta och av bristen på 
rekryterande nätverk, där omgivningen inte uppmanar individen till att delta i 
politiken. CVM:s tre teoretiska byggstenar är således resurser, motivation och 
rekryterande nätverk.17  

                                                        
17 Till CVMs teoretiska modell har det även under 2000-talet argumenterats för medfödda, biologiska 
förklaringar till det politiska deltagandet, som direkta förklaringar till skillnaderna i motivation och 
resurser (Alford & Hibbing 2004; Oskarsson et al 2015)   
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CVM och dess kritiker 
CVM har huvudsakligen använts till att förklara det starka sambandet mellan 
socioekonomisk bakgrund och politiskt deltagande på väljarnivå. Per 
Strömblad (2003) visar hur socialt och ekonomiskt utsatta bostadsområden i 
Sverige har lägre valdeltagande än i bostadsområden vars väljare har bättre 
socioekonomisk status. Det påverkar i sin tur boende i de socialt utsatta 
områdena, vilka på individnivå har resurser, men saknar ett rekryterande 
nätverk och motivation för att de ska delta i politiken. Men teorin har även 
använts till att förklara skillnader mellan redan politiskt aktiva personer. Patrik 
Öhberg (2011:57) finner stöd för den teoretiska modellens argument, när han 
undersöker vilka riksdagsledamöter som upplever att de vill, kan och får göra 
politiska karriärer som ministrar och partiledare. På kommunal nivå i Sverige 
har teorin använts för att förklara selektionsprocesser till kommunala valsedlar 
(Erlingsson et al 2012). De konstaterade att partimedlemmar, trots bristande 
motivation, ändå valde att kandidera efter uppmaningar från andra parti-
medlemmar. Liknande resultat visar Abramson och Clagget (2001), där 
tidigare politisk rekrytering fördjupar det politiska deltagandet ytterligare. 
Även Lundin et al (2016) använder CVM för att förstå föreningslivets roll i att 
uppmana och rekrytera personer som redan är aktiva i Sveriges studentkårer, 
till att också bli kandidater för de politiska partierna.    

 Trots att CVM har en solid plats som en av de främsta förklarings-
modellerna till politiskt deltagande, har teorin inte undgått kritik. Framförallt 
har teorin kritiserats för att brista i att förklara skillnader i politiskt deltagande 
bland högutbildade och redan politiskt aktiva personer. Whiteley och Seyd 
(2002:36ff) ifrågasätter CVMs bristande förklaring till varför det politiska 
deltagandet i västvärlden går neråt, samtidigt som utbildningsnivån stiger. 
Utifrån CVMs teoretiska argument borde ökad utbildningsnivå och ökade 
ekonomiska resurser leda till mer politiskt deltagande bland människor. Ändå 
går det politiska deltagandet i västeuropeiska länder ner. Kritik har även 
riktats mot CVM för dess bristande intresse för det politiska deltagandet inom 
partiorganisationerna. CVM hävdar att engagemang i frivilligorganisationer 
gynnar resursutvecklingen hos individer och att de uppmanas mer till parti-
politiskt engagemang (Verba et al 1995:304ff). David Rubenson (2000) 
hävdar att CVM därmed bortser från att många svenska partiorganisationer 
arrangerar studiecirklar. Det partiinterna engagemanget borde därmed gynna 
partimedlemmars resurser och rekryterande nätverk precis som engagemang i 
föreningslivet. Denna kritik mot att ej inkludera partiinternt engagemang i 
CVM, riktar även Verba, Schlozman och Brady mot sig själva 20 år efter att 
modellen presenterats (Brady et al 2016). Därtill har det väckts frågor kring 
modellens aktualitet och föreningslivets vikt för det politiska deltagande under 
2010-talet, när fysiska möten i allt högre utsträckning ersätts av virtuella 
möten (Bode et al 2016). Kritiken till trots, finns det anledning att tro att 
CVMs teoretiska komponenter kan förklara skillnader mellan riksdags-
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kandidater och deras politiska nätverk i relation till vem som blir 
riksdagsledamot efter personvalsreformens införande. Däremot är det 
nödvändigt att göra vissa modifieringar av modellen utifrån att den häri 
används för att studera skillnader mellan politiker och deras politiska nätverk. 
Inte minst behöver en uppdatering göras utifrån den tidigare forskningens 
kritik av att modellen inte inkluderar partiorganisationernas roll i att förstå 
skillnader mellan redan politiskt aktiva personer.   

CVM och kontextuella förklaringar 
Att CVM-modellen lyfter fram rekrytering och omgivningens betydelse för 
det politiska deltagandet ska ses som ett komplement till den äldre 
deltagandeforskningens individcentrering (Huckfeldt 1979; Leighley 1990; 
Leighley & Nagler 1992; Morales 2005). Individers motivation och resurser är 
viktiga för att förstå vem som deltar i politiken. Men människor är inte 
isolerade öar, utan befinner sig i sammanhang där de interagerar med andra 
människor. Den kontexten som människor befinner sig i, visar CVM hänger 
samman med i vilken utsträckning människor blir tillfrågade att delta i 
politiken.  

Verba et al riktar i CVM framförallt fokus på föreningslivets roll som 
kontextuell faktor. Människor länkas samman via gemensamt engagemang i 
föreningslivet. Föreningslivet skapar ett rekryterande nätverk mellan före-
ningsaktiva rekryter som också är aktiva i politiken och politiskt passiva 
personer som uppmanas av de politiska rekryterarna att aktivera sig i politiken 
(Verba et al 1995:463ff).    

CVM-modellen hjälper den här studien att precisera mekanismer som 
förklarar skillnader mellan kandidater och deras politiska nätverk utifrån den 
tidigare forskningens argument om kontextens betydelse för vem som blir vald 
till ett parlament. Kandidater som har en närmare social relation mellan sig 
själva och väljarna, för att de ingår i samma kontext eller rekryterande nätverk 
som CVM skulle kalla det, antas skapa kognitiva genvägar för väljarna när de 
står i valbåset. Den kognitiva genvägen leder till att väljare premierar 
kandidater med en röst om kandidaterna på något sätt ingår i väljarnas nätverk 
(Arceneaux & Kolodny 2009; Arzheimer & Evans 2012; Gorecki & Marsh 
2014; Johnston & Pattie 2006b:63–143; jfr Green & Gerber 2016). Men innan 
teoretisk fördjupning görs utifrån den här studien, formuleras först antagna 
skillnader vad gäller motivation och resurser hos de undersökta riksdags-
kandidater och deras politiska nätverk.   

Motivation att bli riksdagsledamot  
En av utgångspunkterna för valet av de upp- och nedkryssade kandidaterna i 
studiens avgränsning, är att det från början finns en ömsesidig ambition och 
därigenom motivation från alla kandidaterna att komma in i riksdagen. Även 
om de politiska karriärambitionerna kan skilja sig åt mellan kandidaterna efter 
att en eventuell riksdagsplats är nådd (jfr Schleisinger 1966; Öhberg 2011), 



44 
 

kan motivation anta andra former som kan vara utslagsgivande för vem som 
når riksdagen efter nomineringsprocessens genomförande.  

De empiriska kapitlen följer en kronologisk ordning med start i vad som 
händer under nomineringsprocessen. Att nomineringsprocessen studeras, beror 
på att dess genomförande antas påverka vad som händer efter att den har 
avslutats. Patrik Öhberg (2015:94) visar att riksdagskandidater som är 
missnöjda med partiernas interna nomineringsprocess i högre utsträckning 
väljer att genomföra en personvalskampanj. Därmed kan missnöjet över den 
genomförda nomineringsprocessen och att ha blivit placerad utanför valbar 
plats, bli startskottet för att efter nomineringsprocessen genomföra en person-
valskampanj. Missnöje som motiverande kraft att delta i politiken har visat sig 
vara något som gör att fler personer rekryteras till ett redan existerande 
nätverk som driver den politiska sakfrågan som missnöjet grundar sig i 
(Dalton 2014:74ff; Verba et al 1995:415; Jenkins & Andolina 2016). Därför 
kan missnöjet över nomineringsprocessen, bli en faktor som gör att missnöjda 
kandidater och partiinterna nätverk efter processens genomförande, blir mer 
motiverade till att rekrytera fler personer till det politiska nätverket för att få 
kandidaten vald till riksdagen.  

Det är dock inte helt oproblematiskt att bedriva en personvalskampanj i det 
partidominerade svenska valsystemet. Genom historien har inställningen till 
personval som fenomen varit minst sagt tudelat mellan politiker som gillar 
systemet och politiker som inte gillar systemet (Nielsen 2007:9ff; Westerståhl 
1993:8ff). Om viljan inte finns till att genomföra en personvalskampanj utifrån 
negativ inställning till personvalet generellt, kan det vara mindre sannolikt att 
en personvalskampanj genomförs i syfte att bli vald till riksdagen.  

Som en annan motiverande faktor inkluderas även det som kallas för 
political efficacy – häri översatt som politisk självtilltro (Verba et al 
1995:346ff). Politisk självtilltro studerar kandidaternas och nätverkens tro på 
sin förmåga att delta i politiken.18 Motivation som teoretisk mekanism 
operationaliseras på olika sätt i bokens tre empiriska kapitel. I det första 
resultatkapitlet som undersöker nomineringsprocessen, tar sig motivation 
uttryck som missnöje över nomineringsprocessens genomförande. De 
uppkryssade kandidaterna och deras politiska nätverk förväntas vara mer 
missnöjda eftersom de har hamnat utanför valbar plats på valsedlarna. De 
förväntas även uppvisa mer positiv inställning till personvalssystemet, samt 
större tilltro till sin förmåga att genomföra olika moment under valrörelsen i 
syfte att bli vald till riksdagen. Hur motivation operationaliseras genom 
bokens tre empirikapitel framgår i tabell 1 och sammanfattas i hypotes 1.   
 

                                                        
18 Political efficacy delas ofta upp mellan internal och external efficacy. I den här studien studeras 
enbart politiskt självtilltro i relation till det som kallas internal efficacy. Se mer om skillnaderna och 
argumentet till detta i kap. 7, avsnitt medborgerliga färdigheter och politisk självtilltro.   
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Hypotes 1: Uppkryssade riksdagskandidater och deras politiska nätverk 
uppvisar mer motivation jämfört med nedkryssade riksdagskandidater och 
deras politiska nätverk 
 
Tabell 1: Operationaliseringsschema 
Teoretisk 
komponent 

”Under 
nomineringsprocessen” 

”Inför 
valrörelsen” 

”Under 
valrörelsen” 

Motivation Missnöje över 
nomineringsprocessens 
genomförande 

Inställning till 
personval 

Politisk självtilltro 

    

Resurser att bli riksdagsledamot 
Resurser möjliggör för individer att kunna vara aktiva i politiken. Även om 
både motivation, rekryterande nätverk och resurser behövs för att förklara 
väljares politiskt deltagande, menar forskarna bakom CVM att 
resurskomponenten är något viktigare än de övriga två för att förstå skillnader 
i det politiska deltagandet hos väljarna (Brady et al 1995). CVM delar upp 
resursbegreppet i tre komponenter; tid, pengar och medborgerliga färdigheter 
(Verba et al 1995:288ff).  

För att kunna engagera sig i en valrörelse behövs det tidsmässigt utrymme 
för att hinna kampanja för partiet som helhet eller för den enskilda kandidaten. 
CVM argumenterar för att familjesituation och arbete är två faktorer som 
påverkar människors tidsdisponering. Kandidater och politiska nätverk som 
har barn och större ansvar för hushållet, kan ha mindre tid att delta i 
valrörelsen (Verba et al 1995:291ff). Framförallt framhåller Lawless och Fox 
(2010:167) detta som argument till varför det finns skillnader i deltagandet 
mellan kvinnliga och manliga politiker. En annan aspekt som är aktuell för 
redan politiskt engagerade människor, är huruvida de har möjlighet att arbeta 
med politik på heltid eller ej. I takt med att politiken professionaliseras och allt 
fler människor ägnar sig åt politik på heltid (Katz & Mair 2009; Hagevi 2014; 
Hagevi 2003), kan skillnaden mellan uppkryssade och nedkryssade kandidater 
återfinnas i tidsmässiga resurser. Kandidater och nätverksmedlemmar som 
ägnar sig åt politik på heltid under valrörelsen, har mer tidsresurser att 
kampanja och kan därmed träffa fler väljare. Det antas skilja sig från personer 
som behöver jonglera dygnets timmar mellan deltagande i valrörelsen och ett 
förvärvsarbete utanför partiorganisationen.   

Tätt sammankopplat med möjligheter att genomföra en personvalskampanj 
är tillgången till pengar. Att finansiera kampanjmaterial och eventuell 
tjänstledighet under valrörelsen, bygger på att det finns ekonomiska resurser 
att tillgå. Personvalskampanjer antas skapa ett större behov av personlig 
valfinansiering (Karvonen 2004; Anckar et al 2001:37), även om tidigare 
sammanställningar i Sverige visar att så inte nödvändigtvis är fallet (Gidlund 
2004:54ff). Ändå finns det teoretiska antaganden som gör gällande att 
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kandidaters hushållsinkomster kan påverka hur mycket pengar de lägger på 
sitt deltagande i valrörelsen. Samtidigt är det inte enbart den privatekonomiska 
situationen som kan spela roll, utan även om det finns andra finansiärer som 
betalar för kostnader som uppstår i valrörelsen (jfr Verba et al 1995:206ff).  

Den tredje resurskomponenten inbegriper det som kallas medborgerliga 
färdigheter. Medborgerliga färdigheter består av kommunikativa och organi-
satoriska färdigheter, som gör att tids- och ekonomiska resurser kan användas 
på ett effektivt sätt (Verba et al 1995:304). De medborgerliga färdigheterna är 
både språkliga och skriftliga sådana, men även organisatoriska färdigheter så 
som att leda och samordna möten. Om personer ägnar sig åt medborgerliga 
färdigheter även när det inte är valrörelse, kan de ha större möjligheter att 
utnyttja det tillsammans med sina tids- och ekonomiska resurser under 
valrörelsen. De medborgerliga färdigheterna övas upp på universiteten (Verba 
et al 1995:327). De medborgerliga färdigheterna övas också upp i föreningsli-
vet (Verba et al 1995:309ff).  

Huvudsakligen relateras resurskomponenter till vad som sker under 
valrörelsen i den här studien. De uppkryssade kandidaterna och deras politiska 
nätverk antas ha mer tid som professionaliserade politiker, mer ekonomiska 
resurser samt mer medborgerliga färdigheter än de nedkryssade motsvarighet-
erna. Högskoleutbildning undersöks även i studiens andra kapitel. Denna 
resurskomponent studeras i relation till de politiska nätverkens antagna 
mobilisering efter nomineringsprocessens genomförande. Det görs, då utbild-
ning har hävdats påverka människors möjlighet att rekrytera nya personer till 
sitt nätverk (Berinsky & Lenz 2011; Campbell 2009; Kam & Palmer 2008).  

 
Hypotes 2: Uppkryssade riksdagskandidater och deras politiska nätverk 
uppvisar mer resurser under valrörelsen jämfört med nedkryssade riksdags-
kandidater och deras politiska nätverk 
 
Tabell 1: Operationaliseringsschema 
Teoretisk 
komponent 

”Under 
nomineringsprocessen” 

”Inför 
valrörelsen” 

”Under 
valrörelsen” 

Motivation Missnöje över 
nomineringsprocessens 
genomförande 

Inställning till 
personval 

Politisk 
självtilltro 

    
Resurser  Högskoleutbildning Jobbar heltid med 

politik 
Familjesituation 
Hushållsinkomst 
Andra finansiärer 
Medb. färdigheter 
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Resurser i partiorganisationen  
Det är inte enbart under valrörelsen som resurser kan spela roll. För att förstå 
varför vissa riksdagskandidater lyckas nå riksdagen medan andra misslyckas, 
är det nödvändigt att spåra tillbaka till färdigheter och stöd för kandidaturen 
inom partiorganisationen. Nomineringsprocessernas genomförande kan ha 
betydelse för vad som händer efter att valsedeln har fastslagits. CVM har även 
kritiserats för att utesluta partiinterna aktiviteter i relation till resurs-
komponenten (Rubensson 2000; Brady et al 2016). Därför behöver kandida-
ternas och deras partiinterna nätverks förankring och erfarenheter inom partiet 
undersökas. För att kunna göra det, görs en teoretisk komplettering till den 
ursprungliga CVM-modellen.  

Birgitta Niklasson (2005) argumenterar i likhet med skaparna av CVM, att 
organisatoriska färdigheter definierat som kunskaper om partiorganisationer, 
är en resurs för att avancera i den politiska karriären. Hon benämner resursen 
som ”taktisk skicklighet”. Den taktiska partiskickligheten definieras som 
kunskaper om partiinterna normer och kulturer. Dessa kunskaper ger politiskt 
aktiva personer ökat manövreringsutrymme att avancera karriärmässigt inom 
partiorganisationerna (Niklasson 2005:146). Birgitta Niklasson utvecklar vis-
serligen begreppet vid utnämningar av politiska tjänstemän, men Thomas 
Widenstjerna (2013) applicerar begreppet på nomineringsprocesser. Widen-
stjerna definierar taktisk skicklighet som information och råd från de 
partiinterna nätverken, som hjälper kandidater att orientera sig vad gäller par-
tiorganisationernas normer och sociala koder i nomineringsprocesserna.  

Taktisk partiskicklighet är således en kunskapsresurs som kan hjälpa 
kandidater att bli lyckosamma i de partiinterna nomineringsprocesserna. 
Begreppet inbegriper även kunskap om vad som krävs för att ta sig förbi 
partiorganisationernas roll som grindvakt, för att som kandidat överhuvudtaget 
hamna på partiets valsedel. Andra former av resurser som antas vara bra för 
möjligheten att lyckas i nomineringsprocesserna, är att ha deltagit i tidigare 
nomineringsprocesser. Exempelvis tenderar riksdagsledamöter som kandiderar 
om, placeras på valbara platser (Freidenvall 2006:210). Även fler antal år som 
partimedlem kan påverka kunskaperna om organisationskulturen och att 
respondenterna därför uppvisar mer taktisk partiskicklighet. Den taktiska 
partiskickligheten antas i sin tur gynna manövreringsutrymmet för kandidater 
och deras allierade partiinterna nätverk, att få kandidaten placerad på valbar 
plats under nomineringsprocessen. Då de uppkryssade riksdagskandidaterna 
placerats på icke-valbar plats förväntas de och deras partiinterna nätverk ha 
mindre resurser operationaliserat som taktisk partiskicklighet och färre antal år 
som partimedlemmar bakom sig.  
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De uppkryssade riksdagskandidaterna förväntas inte heller omkandidera till 
riksdagen i lika hög utsträckning som de nedkryssade kandidaterna.19  

 
Hypotes 3: Uppkryssade riksdagskandidater och deras partiinterna nätverk 
uppvisar mindre resurser under nomineringsprocessen jämfört med ned-
kryssade riksdagskandidater och deras partiinterna nätverk 
 
Tabell 1: Operationaliseringsschema 
Teoretisk 
komponent 

”Under 
nomineringsprocessen” 

”Inför 
valrörelsen” 

”Under 
valrörelsen” 

Motivation Missnöje över 
nomineringsprocessens 
genomförande 

Inställning till 
personval 

Politisk 
självtilltro 

    
Resurser Taktisk partiskicklighet 

Omval 
Antal år som partimedlem 

Högskoleutbildning Jobbar heltid med 
politik 
Familjesituation 
Hushållsinkomst 
Andra finansiärer 
Medb. färdigheter 

Rekryterande nätverk i partiorganisationen 
Precis som att medborgerliga färdigheter enligt CVM lärs upp i föreningslivet 
(Verba et al 1995:320ff), kan även engagemang i partiinterna föreningar öka 
den taktiska partiskickligheten. 

De svenska partierna har alla någon form av partiintern organisering av 
geografiska föreningar utifrån var partimedlemmar bor. Partierna har ofta även 
ungdomsförbund, kvinnoförbund och andra typer av partiföreningar (Johans-
son 1995:136–145). Överlag är det dessa partiinterna föreningar som nomine-
rar kandidater till partiernas valsedlar. Det är även vanligt att enskilda 
partimedlemmar nominerar andra partimedlemmar, och ibland även sig själva 
till valsedlarna (Freidenvall 2006:201ff; Johansson 1999:96ff; Widenstjerna 
2013). 

 Styrelseuppdrag inom partiorganisationen är i sig en form av rekrytering 
av partiinterna nätverk (Öhberg 2011:68). Kandidater som är mer aktiva i de 
partiinterna föreningarna, kan ha ett större partiinternt nätverk som stödjer 
dem som kandidater i nomineringsprocessen. Då de uppkryssade riksdags-

                                                        
19 Jessika Wide (2006) argumenterar för att kvinnors underrepresentation i parlament avgörs utifrån ett 
samspel mellan aktörer, institutioner och strukturer, som går tillbaka till partiernas nominerings-
processer. Taktisk partiskicklighet och övriga resurser är således inte på något sätt faktorer som ensamt 
besvarar utfallet av nomineringsprocesserna. Däremot kan exempelvis taktisk partiskicklighet vara en 
faktor som påverkar missnöjdheten över nomineringsprocessens genomförande. Personer som besitter 
mindre taktisk partiskicklighet kan uppvisa mer missnöje över nomineringsprocessens utfall (motivat-
ion) baserat på att de inte har grundläggande kunskap om nomineringsprocessens genomförande.  
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kandidaterna placerades på icke-valbar plats, förväntas de ha mindre parti-
interna nätverk och därmed mindre antal styrelseuppdrag inom parti-
organisationen än de nedkryssade kandidaterna.    

 
Hypotes 4: Uppkryssade riksdagskandidater uppvisar mindre partiinterna 
nätverk under nomineringsprocessen jämfört med nedkryssade riksdags-
kandidater  

 
Tabell 1: Operationaliseringsschema 
Teoretisk 
komponent 

”Under 
nomineringsprocessen” 

”Inför 
valrörelsen” 

”Under 
valrörelsen” 

Motivation Missnöje över 
nomineringsprocessens 
genomförande 

Inställning till 
personval 

Politisk 
självtilltro 

    
Resurser Taktisk partiskicklighet 

Omval 
Antal år som partimedlem 

Högskoleutbildning Jobbar heltid med 
politik 
Familjesituation 
Hushållsinkomst 
Andra finansiärer 
Medb. färdigheter 

Rekryterande 
nätverk 

Partiinternt nätverk 
Partiinterna 
styrelseuppdrag 

  

Rekryterande nätverk i föreningslivet  
CVMs tredje teoretiska faktor betonar vikten av föreningsengagemang utanför 
partiorganisationerna för skapandet av politiskt deltagande. En av de mest 
väletablerade slutsatserna om politiskt deltagande är att föreningsmedlemmar 
är mer aktiva i politiken jämfört med medborgare som inte deltar i 
föreningslivet (Almond & Verba 1963:245ff, Verba et al 1995:377ff; Putnam 
1993:171ff; Teorell 2003; McClurg 2003; Teorell et al 2007). Visserligen 
finns det forskare som visat att den kausala effekten generellt inte stämmer 
(Van Der Meer 2016; Van der Meer & Van Ingen 2009; Uslaner 2002:215ff), 
men föreningsengagemanget antas enligt förespråkarna länka samman 
människor som redan är politiskt aktiva med politiskt passiva människor. De 
politiskt aktiva föreningsmedlemmarna agerar rekryter genom att uppmana de 
politiskt passiva medlemmarna att ta steget in i politiken (Verba et al 
1995:369ff; Hooghe et al 2004). I den här studien undersöks det politiska 
nätverkets antagna betydelse som just politiska rekryter i föreningslivet. De 
politiska nätverksmedlemmarna antas uppmana väljare som de sammanlänkas 
med via gemensamt föreningsengagemang, att rösta på den specifika 
riksdagskandidaten. Därtill kan också riksdagskandidaternas och deras 
respektive politiska nätverk uppmana varandra att genomföra en personvals-
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kampanj. Det skulle utifrån CVMs argumentation, öka motivationen att också 
genomföra en sådan kampanj i syfte att nå riksdagen.  

 En kritik som kan riktas mot CVMs resonemang om föreningslivets 
betydelse för politiskt deltagande, är bristen på problematisering för vad som 
händer på strukturell nivå i människors nätverk vid föreningsengagemang. Att 
något händer när människor länkas samman via föreningslivet är utifrån 
CVMs perspektiv självklart, men för att studera vad som händer är det 
nödvändigt att utgå ifrån vad den sociala nätverksteorin kallar binära nätverk.  

Föreningsaktiviteter och den sociala nätverksteorin 
Det som CVM hävdar händer i föreningslivet är att politiska rekryter 
uppmanar andra personer att delta i politiken, vilket ökar det politiska 
deltagandet (Verba et al 1995:133–159). Föreningslivet och förenings-
medlemmarna blir då ett så kallat binärt nätverk. Ett binärt nätverk är ett 
nätverk där två olika enheter möts (Wasserman & Faust 1994:30; De Nooy et 
al 2011:119). I det här fallet är det väljare och rekryter i form av kandidaternas 
politiska nätverk, som antas bli sammanlänkade via gemensamt engagemang i 
föreningslivet utanför partipolitiken. Det är just hur människor sammanlänkas 
med varandra via föreningar, som också utgör Davis et als (1942) klassiska 
exempel av hur binära nätverk uppkommer. 20  

Föreningsaktiviteter bidrar till att länka samman kluster av människor, som 
aldrig annars hade träffats. Relationen mellan föreningslivet och människors 
nätverk står i centrum för det så kallade sociala kapitalet. Den sammantagna 
innebörden av det sociala kapitalet, är att resurser finns inbäddade i 
mellanmänskliga relationer som skapas, stannar kvar och reproduceras genom 
människors interaktioner (Portes 1998). Sedan det sociala kapitalets 
ursprungliga uppkomst (Bourdieu 1985; Coleman 1988, 1990), har två per-
spektiv på det sociala kapitalet genomsyrat begreppets teoretiska innebörd. 
Huvudsakligen har de två skilda perspektiven skilt sig på empirisk nivå, 
utifrån hur det sociala kapitalet tar sig uttryck (Lin 1999).   

Det perspektiv som den tidigare forskningen huvudsakligen relaterat till 
föreningsengagemang och nätverk, har studerat det sociala kapitalet utifrån ett 
makroperspektiv. Fokus har då riktats mot hur det sociala kapitalet kan 
användas till att förstå varför samhällsmedborgare agerar kollektivt och 
säkerställer en god demokrati (Almond & Verba 1963; Putnam 1993; Portes 
1998; de Tocqueville (1840 (2003). På mikronivå har istället ett annat 
perspektiv på det sociala kapitalets innebörd fokuserat på enskilda människor 
och hur de gynnas av resurser som återfinns i deras nätverk (Flap 1999; Portes 
1998, 2000; Burt 2001; Lin 2001). Det är utifrån det sistnämnda perspektivet 
som den här studien försöker vidareutveckla CVMs argumentation om varför 

                                                        
20 Inom den matematiska forskningen översätts det engelska begreppet bipartite networks eller two-
mode networks till bipartit nätverk. I denna studie används dock översättningen ”binära nätverk”.   
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föreningsaktiviteter antas ha en viktig betydelse för vilka kandidater som når 
riksdagen. Det görs med hjälp av den sociala nätverksteorin.21   

Inom ramen för en förening skapas kluster av personer. 
Föreningsmedlemmar länkas samman i föreningen av det som den sociala 
nätverksteorin benämner som interpersonal bridge eller brokerage; enskilda 
personer som agerar brygga mellan två tidigare för varandra okända personer 
(Knoke 1990:144ff). Om du är person B, agerar du brygga mellan två personer 
när du presenterar de två för varandra genom att säga ”det här är min vän A, 
det här är min vän C”. Du har då länkat samman dina vänner A och C med 
varandra och täppt igen det som Burt (1992:18ff) kallar för strukturellt hål. 
Den personen som är spindeln i nätet för att två personer ska bli bekanta med 
varandra, blir således en brygga mellan tidigare okända personer. Därför har 
föreningsaktiva människor ofta ett större nätverk av bekanta än personer som 
inte är aktiva i föreningslivet. Föreningsaktiva människor agerar själva i högre 
utsträckning som spindlar i nätet och träffar samtidigt på andra spindlar med 
tidigare okända personer i sina respektive nätverk (Knoke 1990:69ff; Teorell 
2003; Kavanaugh et al 2005; Quintelier 2008).   

Starka och svaga länkar i den sociala nätverksteorin  
Relationer som människor har till varandra i sitt nätverk, vilka benämns som 
länkar, beskriver Granovetter (1973) som antingen starka, svaga eller 
frånvarande. Frånvarande länkrelationer mellan människor är just frånvarandet 
av relation. Det är personer som inte ingår i en persons nätverk eller där per-
soner enbart känner varandra vid namn, men aldrig träffats mer än sporadiskt. 
Starka länkar har människor till personer som är familj, släkt eller varit nära 
vänner sedan lång tid tillbaka. Svaga länkar är istället benämningen på 
relationer mellan två människor som är mer sporadiskt utspridda över tid och 
rum än de starka länkarna, men ändå mer intensiva än frånvarande relationer. 
Svaga länkar är sådana som personer har till exempelvis arbetskollegor eller 
bekanta (Granovetter 1973).  

Personer som är aktiva i föreningslivet tenderar att ha många svaga länkar i 
sitt nätverk och får därmed ökade förmågor att överbrygga strukturella hål. 
Det leder till att dessa enskilda människor får ett ökat socialt kapital (Burt 
2001; Granovetter 1973). Det större sociala kapitalet hos föreningsaktiva, som 
ofta är mer högutbildade än icke-föreningsaktiva, bidrar till förståelsen varför 
just föreningsaktiva människor uppvisar ett högre politiskt deltagande (Teorell 
2003). Föreningsaktiva personer som inte är högutbildade uppvisar även de ett 

                                                        
21 Det korta citatet ”It’s not what you know, it’s who you know” uttrycker kärnfullt vad begreppet 
social kapital försöker att fånga i den sociala nätverksteorin (Hämtat från Woolcock & Narayan 
2000:31). Oavsett vilken analytisk nivå som används utifrån de två större ingångarna av socialt kapital 
och föreningsliv, hävdas det i båda perspektiven att människors nätverk är viktiga för att skapa och 
bevara det sociala kapitalet (Lin 1999; Bienenstock & Glanville 2009). För kunskapsöversikter om det 
sociala kapitalets svår- och mångfacetterade definitioner se Portes 1998, 2000.   
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högre politiskt deltagande jämfört med personer med samma utbildningsnivå, 
men som inte är föreningsaktiva (Verba et al 1995:323). 22  

Arbetslivskarriärer och intermediärt förtroende  
Betydelsen av svaga länkar i ett nätverk och överbryggandet av strukturella 
hål som dessa relationer skapar, leder till ett ökat informationsflöde i 
nätverken (Granovetter 1973; Burt 1992:13ff; Ioannides & Loury 2004). En 
individ som med sina svaga länkar överbrygger strukturella hål, får genom sitt 
stora nätverk tillgång till information som de annars inte hade fått (Burt 2001). 
Lin (2005) kallar det för ”the heterophily principle”. Personer med svaga 
länkar lämnar sin inre tillslutna cirkel bestående av starka länkar, och får ett 
mindre tillslutet nätverk. Därmed får personerna tillgång till mer unik 
information som de kan utnyttja för olika ändamål. 

The heterophily principle har argumenterats för att vara nyckeln till 
arbetslivskarriärer, där svaga länkar möjliggör för ökad informationsspridning 
om lediga arbetstillfällen. Lin (2001:93ff) visar hur företag använder redan 
befintligt anställdas svaga länkar för att söka efter ny personal, snarare än att 
dra igång en kostsam rekryteringsprocess. Befintligt anställdas svaga länkar 
parar därmed ihop arbetssökande med den potentiella arbetsgivaren. Den 
sedan tidigare anställda personalen agerar helt enkelt brygga mellan 
arbetsgivare och arbetssökande. De svaga länkarna blir då en resurs, som ger 
arbetssökande en konkurrensfördel när det kommer till att få ett jobb jämfört 
med arbetssökande som saknar svaga länkar i sitt nätverk (Granovetter 1974; 
Tovatt 2013:30ff; Lin 2001:94).23 Coleman kallar det här fenomenet för ”the 
train of trust”. Den potentiella arbetsgivaren (A) litar på sin sedan tidigare 
anställd (B). Eftersom den tidigare anställde rekommenderar en arbetssökande 
(C) i sitt nätverk, litar den potentiella arbetsgivaren (A) och den arbetssökande 
(C) på varandra genom den gemensamma tilliten för den tidigare anställde 
(B). Bryggan mellan A och C etablerar då ett så kallat intermediärt förtroende 
mellan A (arbetsgivare) och C (arbetssökande) utan att de nödvändigtvis har 
träffats (Coleman 1990:180ff). Personer som har fler bryggor i sitt nätverk, 

                                                        
22 En diskussion inom den sociala nätverksteorin finns om svårigheterna att skilja direkta mekanismer 
från indirekta sådan mellan nätverk och föreningsmedlemskap. Det finns direkta effekter där personer 
går med i en förening och därefter får ett större nätverk. Det gör det lättare att senare rekryteras till 
andra föreningar. Samtidigt finns det också indirekta effekter där personer som redan har ett stort 
nätverk är mer attraktiva att rekrytera och därför blir utsatta för fler aktiva rekryteringsförsök baserat 
på personens individuella resurser. Att försöka förklara och undersöka den kausala länken mellan 
föreningsmedlemskap och nätverk har således stora utmaningar om vem som rekryterar vem. Detta 
görs inte inom ramen för den här avhandlingen då det hade krävt mer detaljerad data övertid (se 
Bekkers 2004 för vidare läsning och problematisering). Istället konstateras det enbart att det finns ett 
politiskt nätverk runt riksdagskandidaterna som vid tiden för det aktuella valet i varierande grad var 
medlemmar i olika typer av föreningar utanför partiorganisationen.  
23 Davern & Hachen (2006) argumenterar dock för att detta fenomen snarare är resultatet av att byta 
arbetsplats skapar ökade kontakter och binder samman strukturella hål, snarare än att det är positionen 
som brygga som ger information om nytt arbete.  
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vilka agerar bärare av intermediärt förtroende, har således större möjligheter 
att göra karriär i arbetslivet.24  

De politiska nätverken sammanlänkar kandidaterna och väljare 
Samma teoretiska resonemang som illustrerats kring anställningsprocesser och 
den sociala nätverksteorin, hävdar jag är möjlig att applicera även när det 
kommer till att studera hur uppkryssande riksdagskandidater (A) länkas 
samman med personkryssande väljare (C) genom bryggan, B, som utgörs av 
de politiska nätverksmedlemmarna. Framförallt när fokus ligger på 
kontextuella förklaringar till vem som blir vald till riksdagsledamot genom 
personkryss. Det studeras utifrån kandidaternas och deras politiska nätverks 
aktiviteter i föreningslivet utanför partiorganisationen.  

Det är en svaghet att de personkryssande väljarnas föreningsengagemang 
inte undersöks i den här studien, utan enbart antas. Väl medveten om han-
teringen av väljarna som en mystisk tom låda, vill jag ändå påstå att det går att 
föra ett kontextuellt resonemang utifrån CVM och den sociala nätverksteorin i 
relation till riksdagskandidater, deras politiska nätverk och deras förankring 
till personkryssande väljare.   

Kandidatkännedomen är låg bland de svenska väljarna. Den är dock 
betydligt högre bland väljare som personkryssar jämfört med väljare som inte 
personkryssar (Berg & Oscarsson 2015:49; jfr André et al 2012). Tidigare 
kännedom om en specifik kandidat på valsedeln, kan således fungera som en 
kognitiv genväg för de personkryssande väljarna eftersom personkryssande 
väljare ofta är medvetna om vem de personkryssar på. Samtidigt är svenska 
väljare som personkryssar på kandidater i hög utsträckning politiskt 
intresserade med stark partiidentifikation (Berg & Oscarsson 2015:50ff). Även 
om det inte har undersökts, är det tänkbart att många av de personkryssande 
väljarna i Sverige, i och med sitt större intresse för politik, också är mer aktiva 
i föreningslivet jämfört med väljare som inte personkryssar eller har känne-
dom om kandidater på de svenska partiernas valsedlar. Det argumentet baserar 
sig på den tidigare forskningens konstaterande att föreningsmedlemmar är mer 
aktiva och intresserade av politik (Verba et al 1995; Teorell 2003; McClurg 
2003, Teorell et al 2009). Det skulle också utgöra en förklaring till de person-
kryssande väljarnas större kandidatkännedom i Sverige. Utifrån litteratur-
genomgången om de kontextuella förklaringar till vilka kandidater som får 
mycket personröster, kan den sociala närheten mellan personkryssande väljare 
och kandidater vara närmare än till icke-personkryssande väljare. 

                                                        
24 Coleman (1990) väljer att inte särskilja mellan begreppen ”tillit” och ”tilltro”. Det görs dock av ett 
flertal andra forskare (Selignman 1997:63–65; Jalava 2006). De som väljer att särskilja mellan 
begreppen gör det utifrån att tillit är förknippat med någon form av medveten vilja till risktagande från 
aktörerna i nätverket. I begreppet ”tilltro” inkluderas inte något större risktagande än känslan av 
besvikelse utifall att exempelvis en personkryssande väljare inte skulle vara nöjd med det 
riksdagskandidaten presterar väl i riksdagen. Därför används begreppet tilltro i den här studien.   
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Väljare som på något sätt har en länk i sitt nätverk till en politisk kandidat, 
antingen i direkt form eller via en brygga i nätverket, visar i den amerikanska 
kontexten mer politiskt engagemang (Krupnikov & Levine 2016). Även om 
aktiviteter i föreningslivet inte nödvändigtvis innehåller partipolitiska samtal, 
är föreningsmedlemmar ofta medvetna om andra föreningsmedlemmar som är 
politiskt aktiva. Det inviger föreningsmedlemmar i en känsla av tilltro till 
dessa partipolitiskt aktiva medlemmar (Druckman 2001, 2004). Även 
Arceneaux och Kolodny (2009) konstaterar att människor är mer villiga att ha 
tilltro till politisk information och uppmaningar till politisk aktivitet om det 
kommer från politiska rekryter som väljarna upplever som bekanta, jämfört 
med om samma budskap kommer från okända människor. 

Det kan finnas fler personer i de uppkryssade kandidaternas politiska 
nätverk som inom ramen för sitt föreningsengagemang, uppmanar förenings-
aktiva väljare att personkryssa på dessa kandidater än vad som är fallet för de 
nedkryssade. De uppkryssade riksdagskandidaterna antas ha ett politiskt 
nätverk som i högre utsträckning förmedlar intermediärt förtroende från 
väljarna till riksdagskandidaten via nätverkets häri undersökta, och väljarnas 
antagna, gemensamma föreningsengagemang. Det intermediära förtroendet 
antas bli manifesterat via väljarnas personkryss för den berörda kandidaten på 
valsedeln.  

Nätverksdensitet är ett mått på hur stor andel av medlemmarna i ett nätverk 
som känner varandra (Wasserman & Faust 1994:101, 314ff). Låg nätverks-
densitet operationaliseras i den här studien som att det finns tillgång till fler 
svaga länkar i det politiska nätverket och deras relation till väljarna. 
Granovetter (1973) uttrycker den viktiga funktionen av svaga länkar som ”our 
acquaintances (weak ties) are less likely to be socially involved with one 
another than our close friends (strong ties)“. Riksdagskandidater som har fler 
svaga länkar i sina politiska nätverk, antas kunna nå ut med mer information 
om sin vilja att nå riksdagen till fler potentiella väljare via sitt politiska 
nätverk (jfr Lin 2001; Granovetter 1973; Burt 1992:13ff; Ioannides & Loury 
2004). Informationen kan sprida sig via kandidatens egna förenings-
engagemang, men också via det politiska nätverkets föreningsengagemang. 
Det politiska nätverket antas agera brygga mellan väljare och riksdagskandidat 
och vara ”spindeln i nätet” när det kommer till att sammanlänka potentiella 
väljare och riksdagskandidat. Att som kandidat och politiskt nätverk nå ut med 
mer information och uppmana fler unika väljare att kryssa på en specifik 
riksdagskandidat via föreningsengagemang, hävdar jag därmed kan öka 
möjligheterna för kandidater att tillskansa sig fler personkryss och nå 
riksdagen tack vare personvalet. De uppkryssade riksdagskandidaterna antas 
därför uppvisa lägre nätverksdensitet i sitt politiska nätverk än de nedkryssade 
riksdagskandidaterna.    

Mitt teoretiska antagande bygger därmed på de kontextuella förklarings-
faktorerna som visat sig påverka väljarnas röstning på enskilda kandidater. De 
kontextuella förklaringarna lyfter fram hur nätverk och kortare social distans 
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mellan väljare och kandidater, skapar kognitiva genvägar för väljarna när de 
står i valbåset (Parker 1983; Arzheimer & Evans 2012; Gorecki & Marsh 
2014). Den illustrativa kopplingen utifrån den teoretiska argumentationen 
redogörs i figur 3. Pilarna ska dock inte förväxlas med kausalpilar, utan utgörs 
istället av det som den sociala nätverksteorin benämner som directed graphs 
(De Nooy et al 2011:7) 
 
Figur 3: Teoretisk sammanlänkning av riksdagskandidater, politiskt nätverk 
och väljare (directed graphs) 

 
                           
 

 
 
 
 
 
 

    

Homo- och heterosocialitet i politiska nätverk 
Det går inte att diskutera nätverkssammansättning och föreningsengagemang 
utan att beakta människors tendens att interagera med personer som liknar 
dem själva. Lazarsfeld och Merton (1954) introducerade begreppet homofili 
för att beskriva ”a tendency for friendships to form between those who are 
alike in some designated respect” (Lazarfeld & Merton 1954:23). Inte sällan 
har begreppet homofili och homosocialisering antagits vara synonymt med 
homosocialitet (McPherson, Smith-Lovin & Cook 2001), medan andra hävdar 
att det är nödvändigt att särskilja på begreppen (Feld & Grofman 2009). För 
att undvika förvirring kommer jag i fortsättningen att referera till homo-
socialisering som mekanismer inom nätverken, medan homosocialitet används 
för att beskriva det empiriska utfallet av homosocialisering.  

Teorier kring homosocialisering i föreningslivet har två motsägande 
perspektiv. Det finns den så kallade integreringshypotesen som hävdar att 
föreningslivet, likt CVMs utgångspunkter, motverkar homosocialisering i 
människors nätverk (Babchuk & Edwards 1965; Olsen 1982:57ff; Putnam 
2000:22ff). Föreningslivet skapar enligt hypotesen, möjligheter att interagera 
med människor som de föreningsaktiva aldrig annars skulle ha träffat. Den så 
kallade bridging som integreringshypotesen hävdar sker, gör att människors 
nätverk expanderar till att inkludera fler personer som inte liknar personerna 
själva. På motsatt sida i litteraturen finns sorteringshypotesen (Davis, Renzulli 
& Aldrich 2006; Knoke 1990:70). Sorteringshypotesen argumenterar för att 
föreningslivet sätter upp vissa formella och informella medlemskapskriterier 
vad gäller till exempel tro, yrke, utbildning och kön. Dessa krav leder till 
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exceptionellt homosociala och starkt länkade nätverk hos medlemmarna – så 
kallad bonding. Farkas (2012) visar utifrån en fallstudie av svenska 
Rotaryföreningar att det finns inslag av båda hypoteserna. Han konstaterar att 
Rotarymedlemmar har mer homogena kluster i sina nätverk, men likväl har 
mer heterosociala nätverk än icke-medlemmar. Hypoteserna är således inte 
nödvändigtvis mot varandra uteslutande.  

När det kommer till homosocialitet i politiken är ett återkommande 
argument att homosocialisering utifrån kön gör att män i högre utsträckning 
rekryteras och blir valda till politiska uppdrag. Fenomenet återfinns både 
internationellt och i Sverige (Baxter & Wright 2000a; 2000b; Folke & Rickne 
2016b; Widenstjerna 2013; Niklasson 2005). Kvinnors underrepresentation i 
politiken har även kopplats till att kvinnor är mindre intresserade av att 
kandidera till politiska uppdrag än män (Lawless & Fow 2010). Oavsett 
grundinställning till politiska uppdrag, är homosocialitet fortsatt en anledning 
till varför män är överrepresenterade på förtroendevalda poster i politiken. 
Politiskt aktiva män rekryterar andra män till politiska poster, vilket hindrar 
kvinnors möjligheter att få högre politiska uppdrag (Folke & Rickne 2016b). 

Eftersom män inom politiken gynnas av homosocialisering, råder det mot-
satta för kvinnor. Kvinnor antas vara gynnade av att ha många män i sitt 
politiska nätverk. På så sätt har kvinnor som innehar maktpositioner i 
politiken, ett mer heterosocialt nätverk som bland annat förklarar dessa kvin-
nors politiska framgång (Bjarnegård 2013:175; jfr Ibarra 1992). Utifrån reso-
nemanget om homo- och heterosociala nätverk i relation till politiska karriärer, 
förväntas därför de riksdagskandidater som blivit uppkryssade ha fler män i 
sitt politiska nätverk.  

Sammanfattningsvis visar ovanstående resonemang och problematisering 
att den teoretiska komponenten i CVM kan operationaliseras på ett flertal 
olika sätt. Den traditionella operationaliseringen av Verba et al (1995) argu-
menterar för att personer som är aktiva i föreningslivet uppmanar varandra till 
att delta i politiken i högre utsträckning och att det skapar större motivation att 
också gå från ord till faktisk handling i sitt politiska engagemang. I den här 
studien ligger den argumentationen till grund för hypotes 5. Uppmaningar att 
genomföra en personvalskampanj inför valrörelsen antas förekomma i högre 
utsträckning bland de uppkryssade kandidaterna och deras politiska nätverk.  
 
Hypotes 5: Uppkryssade riksdagskandidater och deras politiska nätverk 
uppmanar varandra i högre utsträckning att genomföra och hjälpa till i en 
personvalskampanj inför valrörelsen jämfört med nedkryssade riksdags-
kandidater och deras politiska nätverk 

 
Hypotes 6 utgår från att föreningsaktiva kandidater och politiska nätverk kan 
uppmana väljare i föreningarna, att personkryssa på riksdagskandidaten i 
högre utsträckning.  
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Hypotes 6: Uppkryssade riksdagskandidater och deras politiska nätverk är 
mer aktiva i föreningslivet utanför partipolitiken jämfört med nedkryssade 
riksdagskandidater och deras politiska nätverk 
 
Det är dock inte enbart uppmaningar som antas förekomma inom ramen för 
föreningarna. Föreningsaktiviteterna antas också utifrån den sociala 
nätverksteorins argument, skapa fler svaga länkar i de politiska nätverken 
tillhörande de uppkryssade riksdagskandidaterna. Det mäts i den här studiens 
som lägre nätverksdensitet. 
 
Hypotes 7: Uppkryssade riksdagskandidaters politiska nätverk har lägre 
nätverksdensitet än de nedkryssade riksdagskandidaternas politiska nätverk 
 
I hypotes 8 baseras istället det teoretiska argumentet utifrån att forskningen 
hävdar att politiker som ingår i rekryterande nätverk av män, har större 
möjligheter att få politiska uppdrag. Därför antas de uppkryssade riksdags-
kandidaterna ha fler män i sina politiska nätverk än de nedkryssade kandi-
daterna.        
 
Hypotes 8: Uppkryssade riksdagskandidater har fler män i sina politiska 
nätverk än nedkryssade riksdagskandidater   
 
Tabell 1: Operationaliseringsschema 
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nomineringsprocessens 
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Inställning till personval Politisk självtilltro 

    
Resurser Taktisk partiskicklighet 

Omval 
Antal år som partimedlem 

Högskoleutbildning Jobbar heltid med 
politik 
Familjesituation 
Hushållsinkomst 
Andra finansiärer 
Medb. färdigheter 

Rekryterande 
nätverk 

Partiinternt nätverk 
Partiinterna 
styrelseuppdrag 
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personvalskampanj 
Föreningsengagemang 
Nätverksdensitet 
Homo- och 
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Sammanfattande analys- och processmodell 
De tre övergripande teoretiska förklaringarna kommer att studeras hos såväl 
kandidaterna som hos deras politiska nätverk. Utifrån CVMs argumentation 
kan dock ingen av komponenterna i sig självt förklara det politiska nätverkets 
betydelse för vem som blir riksdagsledamot eller ej. Det räcker inte enbart 
med ett rekryterande nätverk som är aktiva i föreningslivet, om det inte finns 
såväl motivation, som resurser hos både riksdagskandidaterna och deras 
politiska nätverk efter att nomineringsprocessen har genomförts. Hur dessa 
faktorer tillsammans är nödvändiga från att nomineringsprocessen genomförs, 
till valrörelsen avslutas på valdagen, illustreras i den sammanfattande analys- 
och processmodellen. De svarta rutorna i analysmodellen symboliserar re-
spondenternas sociala bakgrund vad gäller kön, ålder och etnicitet samt den 
beroende variabeln om vem som blir riksdagsledamot. De vita rutorna visar på 
de faktorer som hanteras i nästkommande kapitel som har namnet ”Under 
nomineringsprocessen”. De ljusgrå rutorna studeras närmare i kapitlet ”Inför 
valrörelsen” och de mörkgrå rutorna avslutar den empiriska undersökningen i 
kapitlet ”Under valrörelsen”.   
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Figur 4: Analys- och processmodell uppdelat på empirikapitel 
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Kapitel 4. Inför studien av 
nomineringsprocessen och valrörelsen  

Detta kapitel fokuserar på det material som ligger till grund för studiens 
genomförande. Först görs en beskrivning för hur materialinsamlingen har gått 
till, tillsammans med grundläggande metodologiska och etiska överväganden. 
Därefter följer en introduktion till den avgränsade totalpopulationen av upp- 
och nedkryssade riksdagskandidater. I samband med den presentationen görs 
även en bortfallsanalys. Slutligen presenteras fyra idealtypiska riksdagskandi-
dater, som läsaren kommer att få följa med på studiens vidare färd mot 
riksdagen.   

Studiens totalpopulation    
Studiens avgränsning har sin utgångspunkt i de riksdagskandidater som blivit 
ledamöter av Sveriges riksdag tack vare personvalsreformens införande. Sedan 
personvalsreformen introducerades vid riksdagsvalet 1998, har det till dags 
datum inträffat 48 gånger. Som jämförelse finns det också 48 fall där 
riksdagskandidater blivit placerade på valbar plats på riksdagens valsedel 
under nomineringsprocessen. Som en konsekvens av personvalets införande, 
blev de dock inte valda till riksdagen. 

De 48 unika fallen där en riksdagskandidat har kryssat sig förbi en annan 
riksdagskandidat på samma valsedel, distribuerar sig olika över de fem riks-
dagsval som skett sedan personvalsreformen introducerades. Distributionen av 
antalet fall per riksdagsval redogörs för i figur 6.  
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Figur 5: Utfallsrum i den beroende variabeln 
 
 
                               
                                                               
 
           
           
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Totalt antal fall av upp- och nedkryssade riksdagskandidater per 
riksdagsval (antal) 

 

 
Kommentar: Sammanställningen bygger på data från Valmyndigheten (2016). För vidare analys se 
Nielsen (2007) samt Berg & Oscarsson (2015).  
 
Figur 6 visar att det varit flest antal inträffade fall under första riksdagsvalet 
1998 när personvalet introducerades samt det senaste riksdagsvalet 2014. 
Noterbart är dock att andelen personkryss som krävs för att bli personvald, 
sänktes från 8 procent till 5 procent inför riksdagsvalet 2014. Om procent-
spärren vid 2014 års val fortfarande hade varit 8 procent, hade rekordlåga fyra 
riksdagskandidater blivit uppkryssade (Oscarsson & Tryggvasson 2015:30). 
Nu utgör istället 2006 det riksdagsval där minst antal fall har inträffat med 
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totalt sex stycken uppkryssade riksdagskandidater och följaktligen sex ned-
kryssade riksdagskandidater 

När uppdelningen av de 48 fallen görs på partinivå, återfinns det en viss 
positiv slagsida gentemot de borgerliga partierna. Att borgerliga partier är mer 
vanligt förekommande i resultatet, förklaras utifrån att mindre partier har 
lättare att uppnå personvalsspärren (SOU 2008:125; Nielsen 2007). Samtidigt 
är väljare och kandidater som är ideologiskt vänster är mer skeptiska gentemot 
personvalsreformen i allmänhet (Berg & Oscarsson 2015:44).  
 
Figur 7: Totalt antal fall av upp- och nedkryssade riksdagskandidater per parti 
(antal) 

Kommentar: Sammanställningen bygger på data från Valmyndigheten (2016). För vidare analys se 
Nielsen (2007) samt Berg & Oscarsson (2015).   

Materialinsamling  
Information kring vilka riksdagskandidater som blivit upp- och nedkryssade 
genom åren, har huvudsakligen inhämtats från Valmyndigheten. För 
riksdagsvalen 1998 och 2002 har namnen inhämtats från Statistiska 
Centralbyrån dit Valmyndigheten fört över informationen.   

Under februari och mars 2016 skickades en enkät ut till riksdags-
kandidaterna i avhandlingens studie. Kontaktuppgifter har förmedlats av 
parlamentariska församlingar där riksdagskandidaterna under 2016 hade 
förtroendeuppdrag alternativt av kandidaternas partiorganisationer. Utöver att 
kandidaterna gavs möjlighet att besvara de enkätfrågor som ligger till grund 
för resultaten i studien, gavs de även möjlighet att namnge upp till fem per-
soner, som ingår i vad avhandlingen definierar som ”politiskt nätverk”. Det 
politiska nätverket har för riksdagskandidaterna i enkätutskicket beskrivits 
som ”personer runt dig som har varit betydelsefulla för att du skulle välja att 
kandidera till riksdagen i det aktuella riksdagsvalet, och som varit aktiva för 
att få dig invald i riksdagen i detta val”.  
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Löpande i takt med att riksdagskandidaterna inkommit med kontaktuppgifter 
till det politiska nätverket, har motsvarande enkät som riksdagskandidaterna 
fått besvara, även skickats till nätverksmedlemmarna. Nätverken har även fått 
besvara frågor om deras relation till den riksdagskandidat som valt ut dem till 
att delta i studien. Innan enkäten skickades ut till respondenterna i avhand-
lingen genomfördes en pilotstudie där sammanlagt 20 personer från olika 
partier ingick. Alla 20 personerna hade vid något val kandiderat i kommun-
landstings- riksdags- eller Europaparlamentsval. Det gjordes för att dels testa 
utnämning av kandidaternas politiska nätverk, dels testa enkätfrågornas kvali-
tet och precisionssäkerhet.   

Etiska överväganden  
Det här är en studie om offentliga politiker som kandiderar i riksdagsvalet och 
deras politiska nätverks betydelse för att de ska bli företrädare för det svenska 
folket efter att personvalsreformen infördes. Eftersom studien studerar vilka 
personer som hjälper riksdagskandidaterna, har personuppgifter och annan 
känslig information hanterats. Därför har en etiknämndsprövning gjorts innan 
enkätutskicket (regionala etikprövningsnämnden i Linköping Dnr 2015/414–
31).  

Inom den angivna avgränsningen återfinns det en totalpopulation av upp- 
och nedkryssade riksdagskandidater. Många av dem är framstående politiska 
företrädare i Sverige under den period som den här boken skrivs. Genom 
användning av redan genomförda sammanställningar, är det lätt för den intres-
serade personen att identifiera vilka riksdagskandidaterna är. Att offentliga 
dokument identifierar riksdagskandidaterna, skapar en etisk forskningspro-
blematik för att upprätthålla konfidentialitetskravet gentemot riksdagskandi-
daterna, men framförallt för deras politiska nätverk. Även om flera av nät-
verksmedlemmarna själva är förtroendevalda, deltar de inte i studien i 
egenskap av sitt eget ämbete. De deltar i studien som riksdagskandidaternas 
politiska nätverk. Därför har det varit av vikt att bibehålla nätverksmedlem-
marnas konfidentialitet. Läsare hade utifrån egna förkunskaper via uteslut-
ningsmetod kunnat länka samman riksdagskandidater med utsedda politiska 
nätverk om alltför mycket unik data redogjorts i studien. Av den anledningen 
redovisas resultaten huvudsakligen på aggregerad nivå. Det görs ingen upp-
delning mellan respondenterna baserat på vilket parti de företräder. Inte heller 
kommer enskilda föreningar som respondenterna är medlemmar i, att 
namnges. Utöver detta, behandlas inte heller kandidaternas partipolitiska till-
hörighet eller i vilket riksdagsval respondenterna blev upp- eller nedkryssade. 
Att inte beakta tidsperioden medför dock metodologiska svårigheter, vilka 
kommer att behandlas under nästkommande stycke. Huvudsakligen fokuserar 
alltså studien på förklarande faktorer som förenar respondenterna över parti- 
och tidsgränser.  
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Projektionseffekter i enkätundersökningen   
Riksdagskandidaterna och deras politiska nätverk har fått besvara enkätfrågor 
som avser att studera händelser och faktorer som inträffade i något av 
riksdagsvalen 1998–2014. Det har därmed gått mellan 2–18 år sedan dess att 
riksdagsvalet avgjordes, till att enkäterna skickades ut till respondenterna. 

Att det i vissa fall har fortlöpt avsevärd tid sedan den aktuella tidpunkten 
som studien intresserar sig för, har även kommenterats av vissa respondenter. 
Några av dem har påpekat att det har ”varit svårt att minnas” i relation till 
besvarandet av enkätfrågorna. Utifrån att tidsmässiga skillnader mellan 
respondenterna inte beaktas i den kommande resultatredovisningen, har 
enkäternas utformning försökt beakta detta problem.  

Det finns en uppsjö av metodologiska resonemang om hur enkätfrågor bör 
ställas för att få så precisa svar som möjligt, men också över hur så kallade 
projektionseffekter i enkätsvar korresponderar med respondenternas verkliga 
uppfattningar. Det finns två huvudsakliga metodologiska svårigheter som 
beaktats vid enkätfrågornas utformning. Den första svårigheten avser just det 
tidsmässiga avstånd som fortlöpt mellan tiden för det aktuella riksdagsvalet 
och tiden för besvarandet av enkäten. Den andra utmaningen behandlar det 
faktum att respondenterna redan vid enkätutskicket visste på vilka grundvalar 
de var utvalda till att delta i studien. Med avstamp i det sistnämnda, kan ett 
resonemang föras om hur dessa problem har hanterats under forsknings-
processen.  

Redan i följebrevet till riksdagskandidaternas enkät beskrevs det varför 
enkäten skickats till just dessa individer; eftersom de i korthet blev antingen 
upp- eller nedkryssade från riksdagen i något av riksdagsvalen 1998–2014. 
Liknande formulering, tillsammans med namnet på den riksdagskandidat som 
utsett de enskilda nätverksmedlemmarna, återfanns i följebrevet för de 
politiska nätverken. Att respondenterna redan på förhand visste utfallet av 
studiens beroende variabel, skapar metodologiska komplikationer. Eftersom 
respondenter vid enkätutskick måste få vetskap om varför de blivit utvalda att 
ingå i studien (Etiknämndsansökan avsnitt 3:1) hade det varit svårt att 
genomföra undersökningen utan detta tillvägagångssätt. Problematiken 
relaterar ändå till att människor i efterhand tenderar att ge större skattning i 
enkätsvaren åt faktorer som de själva upplevde var anledningar till det upp-
komna resultatet. Framförallt återfinns den här problematiken i enkäter som 
mäter attitydfrågor som kontinuerliga variabler (Krosnick 2002). Det finns 
således en medvetenhet om att vissa enkätsvar kan ha skattats högre av 
respondenterna i den här studien.25  

                                                        
25 Ett sätt att ta reda på eventuella efterrationaliseringar hade varit att jämföra kandidaternas svar i den 
här undersökningen med Göteborgs universitets riksdagskandidatundersökning. Detta görs dock inte 
inom ramen för den här studien. För mer litteratur kring så kallade projektionseffekter i relation till 
enkätsvar se Kinder (1978).  
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Eftersom riksdagskandidaterna har besvarat enkätfrågorna innan utskicket till 
nätverksmedlemmarna, kan också nätverksmedlemmar och riksdagskandidater 
försökt påverka varandras svar. Då riksdagskandidaterna varit medvetna om 
vilka nätverksmedlemmar de utsett, kan kandidater och nätverk ha samtalat, 
influerat och övertalat varandra om vad nätverken skulle svara, innan dess att 
de fått sin enkät. Dock visar Krosnick & Schuman (1988) att den här formen 
av övertalningsförmåga, snarare påverkar skattning av faktorer som 
respondenterna själva inte upplever som viktiga för utfallet. Om nätverks-
medlemmarna har haft avvikande åsikter från riksdagskandidatens upplevel-
ser, är det troligt att nätverken inte övertalats att ändra denna åsikt efter 
eventuella samtal med riksdagskandidaterna. 

De projektionseffekter som finns närvarande i enkätundersökningar 
generellt, och så även i den här studien, binds samman av att det fortlöpt 
mellan 2–18 år sedan det aktuella riksdagsvalet inträffade. Ju längre tid som 
passerar från det som enkäten avser att studera, desto svårare blir det för 
respondenter att komma ihåg hur deras liv såg ut vid den aktuella tiden. 
Människor tenderar att i undersökningar ägna sig åt så kallad telescoping när 
de ombeds att exempelvis uppskatta hur ofta de gjort något under en viss 
tidsperiod. Telescoping innebär bokstavligt att respondenter tror att saker och 
ting har skett mer nyligen än vad det faktiskt har (forward telescoping) 
alternativt längre tillbaka i tiden än vad det faktiskt har (backward telescoping) 
(Sudman & Bradburn 1973; Stocké & Stark 2007). Janssen et al (2006) visar 
till exempel att människor som ombads att uppskatta något som hänt de 
senaste tre åren, tenderade att ägna sig åt forward telescoping och tro att det 
undersökta hade hänt mer nyligen än vad det egentligen hade. Har det istället 
fortlöpt mer än tre år sedan en händelse, ägnade sig respondenterna istället åt 
backward telescoping.   

För att minska effekterna av telescoping för att få fram korrekt information 
i enkätsvaren, är det mest effektivt att referera tillbaka till viktiga händelser. 
Loftus och Marburger (1983) visar att enkätfrågor som i formuleringen 
återknyter till en viktig händelse i det förflutna, skapar bättre precision i 
respondenternas enkätsvar än när inga referenser till en händelse återfinns. På 
liknande sätt finns det även andra studier som visar att just referenser till en 
konkret händelse gör det lättare att relatera till mindre viktiga faktorer som 
skedde i respondentens liv vid och omkring händelsen (Means et al 1991; 
Belli et al 2007). För att hantera effekterna av telescoping, har enkätfrågorna 
utformats med ständig påminnelse till respondenterna om att svaren ska åter-
spegla deras åsikter och agerande vid det aktuella riksdagsvalet. På så sätt har 
enkätfrågornas formulering återknutit till en viktig händelse för responden-
terna, nämligen valdagen i september under respektive valår. Utifrån det till-
vägagångssättet har försök till bättre precision i respondenternas svar gjorts i 
den här studien givet de metodologiska utmaningar som finns. 
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Bortfall i totalpopulationen  
I den totala populationsramen ingår 96 individuella fall av att riksdags-
kandidater som blivit antingen uppkryssade eller nedkryssade från riksdagen 
(48×2). Tre av riksdagskandidaterna har avlidit mellan tiden då de var riks-
dagskandidater och enkätutskicket 2016. De har därmed inte kunnat delta i 
studien. En kandidat har vid två olika riksdagsval blivit uppkryssad från icke-
valbar plats. Tre kandidater har blivit såväl uppkryssade, som nedkryssade vid 
olika riksdagsval. Alla de sistnämnda fyra respondenterna har ombetts att 
besvara enkäten utifrån sina förutsättningar som rådde vid det första valet de 
var riksdagskandidater. Sammanlagt består de 96 individuella fallen i total-
populationen alltså av totalt 92 unika riksdagskandidater. Efter att ha beaktat 
det naturliga bortfallet, fick sammanlagt 89 av riksdagskandidaterna en enkät 
skickat till sig inom ramen för den här studien. 

Efter att enkätinsamlingen hos riksdagskandidaterna avslutats, var andelen 
svarande i totalurval (96) 82,3 procent. Om svarsfrekvensen istället beräknas 
på nettourvalet hamnar andelen svarande på 88,7 procent. Bland icke-svarande 
ingår de riksdagskandidater som självmant meddelat att de inte vill delta i 
undersökningen samt de som fått en enkät skickat till sig inklusive en 
påminnelse, men likväl inte inkommit med svar. Det återfinns sammanlagt 10 
icke-svarande riksdagskandidater. 
 
Tabell 2: Svar och bortfall hos riksdagskandidaterna i studien (antal/procent) 
Totalurval 96 
Naturligt bortfall innan utskick 7 
Nettourval 89 
Antal icke-svarande 10 
Antal svarande 79 
Andel nettosvar (procent) 88,7 
Andel svarande i totalurval (procent) 82,3 
 
I figur 8 visas fördelningen mellan antalet inkomna svar i relation till om 
riksdagskandidaterna blev upp- eller nedkryssade. Diagrammet indikerar att 
det inte finns några väsentliga skillnader mellan om det är upp- eller  nedkrys-
sad riksdagskandidater som återfinns bland de icke-svarande. 39 av de 
nedkryssade riksdagskandidaterna har valt att skicka in sina enkätsvar, medan 
40 stycken av de uppkryssade riksdagskandidaterna gjort det samma.   
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Figur 8: Bortfall av upp- och nedkryssade riksdagskandidater utifrån antalet 
fall i totalurvalet (antal)

 
Eftersom studien avser att mäta totalpopulationen av antalet fall där någon 
blivit upp- och nedkryssade, är det nödvändigt att kontrollera om det finns 
några subgrupper som dominerar bland bortfallen. Bortfallsanalysen görs på 
totalurvalet av antalet fall (96), då beräkning på nettourvalet hade möjliggjort 
identifiering av kandidaterna som valt att inte delta i studien. Tabell 3 
redogörs baserat på kandidaternas kön och ålder. Ålder och kön är möjliga att 
studera även för de kandidater som valt att inte delta i studien. Utifrån tabell 3 
framgår att det är fler män som ingår i totalurvalet, vilket även återspeglar sig i 
att det är fler manliga riksdagskandidater som valt att både delta i studien och 
att inte delta i studien. Sammantaget finns det dock ingen markant skillnad 
baserat på kön eller ålder när det kommer till bortfall. Utifrån partitillhörighet 
och riksdagsval finns det inte heller någon över- eller underrepresentation av 
antalet svarande. 
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Tabell 3: Svarande riksdagskandidaters fördelning i jämförelse med totala 
antalet fall, inkluderat naturligt och överlappande bortfall (antal) 
  Totalpop. 

(antal) 
Svarande 
i studien 
(antal) 

Differens 
(antal) 

Procentuell 
svarsfrekvens 
i studien 

Kön Man 60 50 -10 83 
 Kvinna 36 29 -7 81 
      
Ålder  18–35 år 27 22 -5 81 
 36–60 år 60 50 -10 83 
 61–66 år 9 7 -2 78 

Riksdagskandidaterna utser de politiska nätverken  
Sammanlagt har 79 av totalt 89 riksdagskandidater inkommit med enkätsvar. 
Då möjligheten att ange personer till kandidatens politiska nätverk var 
frivillig, fanns det 16 riksdagskandidater bland de 79 svarande, vilka valde att 
inte ange några personer i sitt politiska nätverk. Att göra det frivilligt att 
namnge personer ur sitt politiska nätverk har gjorts på basis att upprätthålla en 
så hög svarsfrekvens bland totalpopulationen av riksdagskandidaterna som 
möjligt.  
 
Figur 9: Bortfall vid utnämning av politiskt nätverk hos svarande riksdags-
kandidater (antal) 
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I figur 9 redovisas att det inte finns någon överrepresenterad gruppering av 
riksdagskandidater som sticker ut vad avser om kandidaterna utsett ett 
politiskt nätverk till studien, eller inte. De uppkryssade riksdagskandidater är i 
sådana fall något mer veligt inställda till att ange vilka personer som hjälpt 
dem i det aktuella riksdagsvalet.  
 
Tabell 4: Svarande riksdagskandidaters fördelning avseende kön, bakgrund 
och ålder vid aktuellt riksdagsval, på grundval om de har eller inte har utsett 
ett politiskt nätverk  
  Utsett 

pol. 
nätverk 
(antal) 

Ej utsett 
pol. 
nätverk  
(antal) 

Procentuell 
svarsfrekvens 
som utsett 
pol. nätverk i 
studien  

Procentuell 
svarsfrekvens 
som utsett pol. 
nätverk i 
totalpop. 

Kön Man 40 10 75 67 
 Kvinna 23 6 74 64 
      
Ålder  18–35  19 3 84 70 
 36–60  37 13 65 62 
 61–66   7 0 100 

 
78 

Bakgrund Svensk 
Utländsk 

51 
12 

14 
  2 

73 
83 

--- 
--- 

Kommentar: Operationaliseringen av bakgrund görs i den här studien utifrån om respondenterna 
alternativt deras föräldrar har vuxit upp i Sverige eller ej. Det är inte möjligt att undersöka detta i 
totalpopulationen likt ålder eller juridiskt kön. Därför kan inte bakgrund i totalpopulationen 
undersökas.  
 
Bland de svarande riksdagskandidaterna som valt att inte utse ett politiskt 
nätverk, finns det en liten övervikt för riksdagskandidater som var 36–60 år 
vid tiden för det aktuella riksdagsvalet. Samtidigt har alla svarande kandidater 
som var över 60 år, valt att utse ett politiskt nätverk. Det finns även en liten 
övervikt vad gäller bortfall för riksdagskandidater som själva, eller vars för-
äldrar har växt upp i Sverige. Substantiella skillnader mellan könen återfinns 
dock inte i materialet när det kommer till bortfall. I resultatredovisningarna 
kommer riksdagskandidaters svar, även om de inte utsett ett politiskt nätverk, 
att beaktas. Många gånger kommer därför deras svar särskiljas från modeller 
där de politiska nätverkens effekter mäts.  

De politiska nätverksmedlemmarna introduceras  
I undersökningen har riksdagskandidaterna haft möjlighet att utse ett maxantal 
på fem stycken personer i sitt politiska nätverk. Insamlingen av antalet utsedda 
nätverksmedlemmar visade att de uppkryssade riksdagskandidaterna utsett 
något fler nätverksmedlemmar (79) jämfört med de nedkryssade riksdags-
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kandidaterna (72). Anmärkningsvärt är att enbart fyra av de totalt 151 utsedda 
nätverksmedlemmarna har valt att inte delta i studien. Det ger en svars-
frekvens på 97 procent bland de politiska nätverksmedlemmarna. I studien 
ingick till slut 77 stycken nätverksmedlemmar tillhörande de uppkryssade kan-
didaterna, medan de nedkryssade riksdagskandidaterna utsett 70 stycken. Det 
medförde också att de uppkryssade kandidaterna i genomsnitt angav något fler 
nätverksmedlemmar per person, än de nedkryssade kandidaterna. Däremot 
finns det inga substantiella skillnader mellan om exempelvis manliga eller 
yngre kandidater utsåg fler nätverksmedlemmar. 

 
Tabell 5: Politiska nätverkens fördelning angående kön, bakgrund och ålder 
vid det aktuella riksdagsvalet (procent) 
  Uppkryssade 

kandidaters 
politiska 
nätverk 

Nedkryssade 
kandidaters 
politiska 
nätverk 

Totalt N 

Kön Man 57 43 100 97 
 Kvinna 44 56 100 50 
      
Ålder  18–35 år 75 25 100 44 
 36–60 år 53 47 100 53 
 61–66 år 40 60 100 50 
      
Bakgrund Svensk 

Utländsk 
49 
59 

51 
41 

100 
100 

125 
22 

 
I tabell 5 finns en övergripande deskriptiv redogörelse för de svarande 
nätverksmedlemmarnas fördelning avseende kön, ålder och bakgrund vid det 
aktuella riksdagsvalet. I det här kapitlet kommer inte någon djuplodad 
diskussion föras kring skillnader för de uppkryssade nätverksmedlemmarna i 
relation till de nedkryssade. Resonemang förs istället i respektive resultat-
kapitel utifrån teoretiska utgångspunkter. När alla nätverksmedlemmar räknas 
samman, kan det dock konstateras att det finns nästan dubbelt så många 
manliga nätverksmedlemmar, som kvinnliga. Det finns också en klar majoritet 
av personer som växt upp i Sverige i jämförelse med personer med utländsk 
bakgrund. Vad gäller ålder är det tämligen jämt fördelat mellan de tre olika 
ålderskategorierna, till skillnad från åldersspridningen hos riksdags-
kandidaterna.  

Alternativa tillvägagångssätt att undersöka politiska nätverk  
De politiska nätverken är utvalda av de enskilda riksdagskandidaterna. 
Tillvägagångssättet är valt utifrån att det annars inte hade varit möjligt att 
identifiera de politiska nätverken (Faugier & Sargeant 1997; Frank & Snijders 



72 
 

1994). Genom att fråga respondenterna om deras relation och engagemang blir 
det därför möjligt att nå ny kunskap om vilken betydelse riksdagskandidater-
nas politiska nätverk har, för kandidaternas möjlighet att nå riksdagen efter 
personvalets införande.  
Tillvägagångssättet har inspirerats av den så kallade snöbollsmetoden. 
Undantag har dock gjorts, då ”snöbollen” inte rullat vidare efter tillfrågandet 
av de politiska nätverksmedlemmarna (jfr Esaiasson et al 2017:190). Likväl 
kan metodologiska problem som finns kring snöbollsmetoden, även återfinnas 
i den här materialinsamlingen. 

Respondenter kan dra sig för att vilja namnge personer i sitt nätverk. 
Därför har riksdagskandidaterna i enkätutskickets följebrev uppmanats till att 
berätta om studien för de utvalda nätverksmedlemmarna innan nätverks-
medlemmarna själva nåddes av enkäten. Både Valdez och Kaplan (1999) samt 
Watters och Biernacki (1989) visar att sådana uppmaningar från viktiga 
gatekeepers (riksdagskandidaterna) till nätverksmedlemmarna ökar svars-
frekvensen hos nätverket och viljan att namnge nätverksmedlemmar från 
kandidaternas håll. Uppmaningar leder inte bara till att minska etiska problem 
vid utnämningen av det politiska nätverket hos riksdagskandidaterna. Det 
medför även att det redan innan enkäten har nått de politiska nätverken, har 
etablerats en tilltro mellan forskaren, studien och nätverksmedlemmar.26 Detta 
tillvägagångssätt kan också vara en av de bidragande anledningarna till varför 
svarsfrekvensen var nästintill hundraprocentig hos nätverksmedlemmarna i 
den här studien.  

Det finns emellertid andra tillvägagångssätt som övervägts för att 
införskaffa materialet till den här studien. Exempelvis har tillvägagångssätt så 
som position- och resursgenerator tidigare använts för att mäta en individs 
nätverk och dess storlek.27 Individerna, som i den här studien skulle 
representeras av riksdagskandidaterna, skulle med dessa två metoder få frågor 
liknande om de känner någon som skulle kunna hjälpa dem att nå riksdagen 
eller hur många personer en riksdagskandidat träffar under en begränsad pe-
riod (Fischer et al 1977; McCallister & Fischer 1978; Van Der Gaag, Snijders 
& Flap 2008). Dock har dessa metodval kritiserats för att sakna precision vid 
mätningar av exempelvis nätverkens olikheter, storlek och för att vara alltför 
kontextspecifika (Lin, Fu & Hsung 2001; Van der Gaag & Snijders 2005). 
Därtill fokuserar frågemetodernas utformning framförallt på individens sociala 
kapital, vilket visserligen skulle vara relevant för den här studien, men inte det 
enda av intresse. Dessutom skulle informationen om de politiska nätverkens 
förehavanden genom detta metodval vara sekundärkällor från riksdagskandi-
daterna snarare än primärdata från de politiska nätverksmedlemmarna själva.   

                                                        
26 För den uppmärksamme läsaren går det att finna uppenbara likheter mellan en lyckad 
materialinsamling via snöbollsurval och avhandlingens teoretiska ramverk.  
27 Killworth et al (1990) uppskattade exempelvis att den genomsnittlige invånaren i USA har 1700 
(±400) personer i sin bekantskapskrets.  



73 
 

Ett alternativt tillvägagångssätt är den så kallade namngeneratorn. Fråge-
ställningar och tillvägagångssätt vid det metodvalet hade byggt på att de 
enskilda riksdagskandidaterna skulle namnge personer som de till exempel 
diskuterar viktiga saker med (Burt 1984) eller umgås med i privata 
sammanhang (Campbell & Lee 1991). Efter att en namnlista på bekantskaps-
kretsen skapats, skulle frågor följas upp med information om de namngivna 
bekantskapernas bakgrund, relation till kandidaten etc. Det skulle göra det 
möjligt att vid materialbearbetningen omvandla svaren till nödvändiga 
variabler som mäter exempelvis nätverksstorlek och nätverksdensitet. Med det 
förfarandet är det aldrig det politiska nätverket själva som tillfrågas precis som 
vid positions- och resursgeneratorn. Det skapar förutom tolkningsföreträde, 
dessutom etiska problem då det politiska nätverket inte själva väljer att delta i 
undersökningen trots att de namnges. Den här studien har emellertid influerats 
av namngeneratorns förfarande. Dock skiljer sig användningssätten åt baserat 
på just etiska överväganden. I den här studien ges nätverksmedlemmarna 
möjlighet att själva välja om de vill delta i studien oberoende av riksdags-
kandidaten, och möjlighet att därigenom också själva svara på frågor om sina 
förehavanden under riksdagsvalet. Det metodvalet har gjorts på bekostnad av 
mer fördjupad kunskap som hade kunnat uppnås via exempelvis intervjuer 
med enbart riksdagskandidaterna om deras politiska nätverk. 28 Dessutom 
utgör svaren från de politiska nätverksmedlemmarna primära sådana istället 
för sekundära vid användningen av de andra snarlika metodvalen.   

Analytiska svårigheter med icke-slumpmässigt urval  
Att arbeta med statistisk bearbetning i relation till hypoteser brukar 
traditionsenligt involvera ett slumpmässigt urval av svarspersoner, vars svar 
generaliseras till populationen i sin helhet. Det är svårt att studera människors 
nätverk slumpmässigt då nätverk präglas av homosocialisering (Van Meter 
1990; Fowler et al 2011). Därför finns det analytiska svårigheter utifrån 
statistisk inferenslogik som präglar nätverksdata.29 Eftersom materialet i den 
här studien inte är slumpmässigt, kantas den statistiska bearbetningen av 
liknande problem som exempelvis självrekryterande internetpaneler eller 
oproportionerligt stort bortfall av någon svarsgrupp (jfr Martinsson & 
Andreasson 2013). Det som händer vid den statistiska bearbetningen av sådant 
insamlat material, är att sambanden riskerar att bli skevt estimerat eftersom 
                                                        
28 Dock har ett flertal av respondenterna hört av sig efter enkätutskicket för att prata med mig om vad 
de själva upplevde låg bakom det uppkomna resultatet. Dessa samtal har från mig som forskare varit 
mycket uppskattade. Den likväl anekdotiska bevisföring som kontakten innebar, kan tolkas som att 
respondenterna ägnat sig åt den metodeffekt som innebär att människor i efterhand ger större skattning 
i enkätsvar åt faktorer som de själva upplevde som anledning till resultatet. Ändå har kontakten mellan 
mig och respondenterna, på initiativ av respondenterna själva, lett till att vissa av deras upplevelser 
återges som citat här och var i avhandlingen. Användningen av citaten har godkänts av personerna till 
att användas i avhandlingen. Ingen vetenskaplig tolkning åläggs citaten i relation till de uppkomna 
resultaten 
29 Det finns dock motargument mot denna argumentation – se till exempel Hauser 1970; 1974 
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urvalet är skevt. Med det riskerar forskaren att dra felaktiga slutsatser av 
resultaten (Heckathorn 2002).  

Trots analystekniska svårigheter att använda materialet vid statistiska 
bearbetningar, görs det i den här undersökningen. Det baserar sig på att 
avhandlingen till sin utgångspunkt består av en totalpopulation. Det finns 
ingen vilja att göra en statistisk generalisering till en annan population än till 
de upp- och nedkryssade riksdagskandidaterna. Dock kan lärdomarna komma 
till nytta för att förstå de politiska nätverkens betydelse för vem som blir vald i 
flexibla listsystem.  

Signifikansprövning av en totalpopulation  
Det kan tyckas vara både olämpligt och onödigt att signifikanspröva en 
hypotes när materialet består av en totalpopulation. Signfikansprövning 
används för att forskningen på basis av ett urval respondenter, ska undvika att 
överskatta ett samband i urvalsgruppen, som inte återfinns i populationen i sin 
helhet. Om en undersökning sker på en totalpopulation behövs därför inte 
någon signifikansprövning. Informationen om totalpopulationen finns ju redan 
i materialet. Signifikansprövning hade därmed inte behövt användas för att 
verifiera studiens uppställda hypoteser gällande skillnader mellan de upp- och 
nedkryssade kandidaternas politiska nätverk. Deskriptiva metoder hade då 
räckt för att besvara hypoteserna alternativt studerat skilda effektstorlekar. 

Trots de rimliga argumenten mot att använda signifikansprövning, görs det 
likväl när det kommer till totalundersökningar. Cowger (1984) hävdar att det 
beror på slentrianmässigt och rutinbaserat beteende hos forskare. Det skapade 
en livlig debatt under 1980-talet där Cowger fick mothugg av exempelvis 
Rubin (1985).30 Rubin framförde argumentet att det är nödvändigt att signifi-
kanspröva en totalpopulation baserat på studiens annars begränsade 
möjligheter att teoretiskt förklara ett resultat. Rubin ansåg också att en total-
population vid studiens genomförande inte alltid kommer att vara en totalpo-
pulation. Rubins sista argument är framförallt relevant för den här studiens 
vidkommande. Bara det faktum att bortfallet består av 10 icke-svarande 
riksdagskandidater, gör att benämningen ”totalpopulation” kan te sig 
problematisk. Att signifikanspröva resultaten gör det möjligt att ta höjd för 
både bortfallet av antalet svarande, men också för slutsatsernas giltighet när 
antalet uppkryssade och nedkryssade riksdagskandidater ökar i framtida val.  

Även Teorell och Svensson (2007) argumenterar för att statistisk 
signifikansprövning är klokt att använda vid en totalpopulation. Även om det 
inte finns generaliseringssvårigheter mellan urval och population, finns det 
ändå andra faktorer som kan bero på slumpen. Framförallt kan slumpen spela 
in i totalpopulationer, om sambandet som uppvisas är svagt. Faktorer som kan 
anta formen av slump i en totalpopulation, är exempelvis olika typer av 

                                                        
30 Knapp (2017) sammanfattar alla inlägg som följde av den här diskussionen mellan Cowger och 
Rubin.  
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mätfel. Slump kan också utifrån Teorell och Svenssons argument vara 
idiosynkratiska faktorer, som förklarar utfallet i enskilda fall, men inte i övriga 
(Teorell & Svensson 2007:215ff). Genom att använda signifikansprövning i 
kombination med olika former av effektmått, kontrolleras helt enkelt 
resultaten i undersökningen för ”den process som har genererat ens data” 
(Teorell & Svensson 2007:215). 

De politiska nätverken som kontextegenskaper  
I den här studien kommer de politiska nätverkens egenskaper beaktas och 
hanteras som kontextuella egenskaper. I litteraturen om hur omgivningen 
påverkar politiskt deltagande, finns det en överlappande argumentation, men 
inte konsensus, om hur begreppet ”kontext” bör användas. Att undersöka 
sammansättningen av personer i ett politiskt nätverk, skulle utifrån Books & 
Prysbys (1991:62ff) definition kategoriseras som kompositionella faktorer 
(Weaver 2014). Kontextuella effekter inkluderar enligt Books & Prysby 
geografiska miljöer som finns oberoende av individerna, men som likväl 
påverkar människor i deras politiska deltagande (Books & Prysby 1991:62ff; 
Kübler & Bäck 2013; jfr Lazarfeld & Menzel 1972; Cox 1969). Sådana 
kontextuella faktorer skulle exempelvis vara bostadsområden, kommuner och 
länder. De kontextuella miljöeffekterna separeras från det som Books & 
Prysby (1991) definierar som kompositionella faktorer. Kompositionella 
faktorer inkluderar egenskaper på individnivå så som kön, utbildningsnivå 
eller etnicitet. Den kompositionella sammansättningen av människor gör att de 
kan dra nytta av varandras egenskaper, men givet distinktionen mellan 
komposition och kontext kan individernas egenskaper särskiljas från 
eventuella geografiska miljöeffekter (Baybeck & McClurg 2005).     

Även om den strikta definitionen av kontext har funnit empiriskt stöd, då 
geografisk kontext spelar roll för hur väljarna röstar (Johnston & Pattie 
2006b:63ff; Kübler & Bäck 2013; Weaver 2014; Baybeck & McClurg 2005), 
har den snäva synen på vad en kontext är, kritiserats. Flertalet forskare menar 
att om någon kontext påverkar individers politiska beteende, är det snarare den 
inverkan som deras nätverk har. Människors nätverk bestående av vänner, 
familj och bekanta är inte nödvändigtvis knutet till en viss geografisk plats – 
framförallt inte i dagens moderna samhälle när människor är mer mobila i sitt 
vardagliga liv (King 1996; Baybeck & Huckfeldt 2002). En bredare definition 
av kontextuella egenskaper introducerade Huckfeldt och Sprague 
(1993:286ff), när de argumenterade för att kontext bör betraktas som en social 
sfär bestående av människor som på något sätt influerar varandra. Den kon-
textuella effekten gav Johnston och Pattie (2006b:127) benämningen ”con-
versation-by-conversation effect”. Gemensamt för alla former av kontexter, 
oavsett om den är bunden till en geografisk plats eller inte, är att det sker en 
social interaktion mellan individerna i det som definieras som kontext 
(Huckfeldt & Sprague 1993:289).  
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Det är utifrån den vida definitionen av kontext som jag väljer att definiera de 
egenskaper som går att hänvisa till de politiska nätverken, som just 
kontextuella egenskaper. Det är inte att förringa att geografiska kontexter har 
en faktisk påverkan för kandidaters möjligheter att bli personvalda (Nielsen 
2007), även om dess påverkan för vem som blir vald, ligger utanför den här 
studiens huvudsyfte. 

För att studera den kontextuella effekt som de politiska nätverken förväntas 
ha, kommer nätverkens egenskaper att hanteras som oberoende variabler hos 
de enskilda riksdagskandidaterna. På så sätt hanteras nätverkens svar som 
individbaserad data för den riksdagskandidat som utnämnt det givna 
nätverket.31 Detta tillvägagångssätt kritiseras dock av Snjider och Bosker 
(2011:15) som kallar analystekniken att individualisera kontextuella variabler 
för ”the miraculous multiplication of the number of units”. De förespråkar 
istället användningen av flernivåanalys vid hanteringen av kontextuella 
faktorer. Även om kontextuella egenskaper vanligtvis brukar hanteras genom 
flernivåanalys, är den analystekniken utifrån den här studiens material inte 
möjlig att använda. Det beror på att de politiska nätverkens kontextuella 
egenskaper är unika från varandra, till skillnad från mer traditionell 
användning av kontextuella egenskaper där väljare kan bo på samma gata eller 
i samma kommun. Trots att de konkurrerande riksdagskandidaterna bor i 
samma valkrets och är aktiva i samma parti, har ingen av riksdagskandidaterna 
i studien namngett samma nätverksmedlemmar. Därmed är det inte möjligt att 
använda flernivåanalys utifrån att de politiska nätverkens unika egenskaper är 
separerat från andra riksdagskandidaters politiska nätverk.32  

Vad undersöks inte i studien?  
Som framgått av litteraturgenomgången, finns det i huvudsak tre övergripande 
faktorer som tillsammans påverkar väljarnas personkryss; listplacering, PVEA 
och kontextuella faktorer. Den här undersökningen lägger sitt fokus på det 

                                                        
31 Den genomsnittliga effekten av varje politiskt nätverks svar utgör värdet för de oberoende 
variablerna. Att välja den genomsnittliga effekten för nätverkens svar är inte det enda möjliga 
tillvägagångssättet för att undersöka nätverkens kvaliteter. Dock har medelvärdet bedömts som mer 
relevant att använda jämfört med andra univariata mått, utifrån den sociala nätverksteorin. Teorin 
poängterar att det inom samma nätverk finns enskilda personer som har mer betydelse och inflytande 
över resultatet än andra (”broker” eller ”bridge” inom nätverksteorin som i större nätverks-
sammansättningar mäts genom exempelvis degree centrality). Dessa skillnader mellan individer inom 
ett och samma nätverk kan vara av betydelse för slutresultatet och beaktas vid användningen av 
medelvärdet.    
32 Hade nätverksmedlemmar utsetts av såväl nedkryssade, som uppkryssade riksdagskandidater hade 
dock flernivåanalys varit lämpligt. Eftersom vare sig partipolitisk tillhörighet, valkrets eller riksdagsval 
redovisas i studien, är det inte heller möjligt att göra flernivåanalyser utifrån dessa tre faktorer. Att 
insamlingen av materialet visar att inga riksdagskandidater valt att namnge samma personer oberoende 
av varandra, är emellertid värt en fundering kring hur partiorganisationer internt fungerar på lokal och 
regional nivå. Uppenbarligen hjälper inte alla partimedlemmar de riksdagskandidater som står på 
valsedlarna. Inte heller gäller detta nätverksmedlemmar som är anställda av de lokala och regionala 
partiorganisationerna, som kapitel längre fram i boken kommer att visa.  
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kontextuella perspektivet, där studiens avgränsning av kandidater gör att 
listplacering som förklarande faktor är begränsad. Däremot kan PVEA – 
kandidaternas sociala attribut gentemot väljare som inte ingår i kandidatens 
nätverk, med stor sannolikhet spela en roll. Det är dock PVEAs 
förklaringsfaktorer som forskningen i Sverige huvudsakligen har om 
koncentrerat sig på i relation till vem som blir vald till ett parlament efter 
personvalsreformens införande (Berg & Oscarsson 2015), men försakat det 
kontextuella perspektivet.  

Som redogjorts i det teoretiska kapitlet undersöks inte väljarna i den här 
studien. Inte heller kommer det som Teorell och Svensson (2007:215ff) 
benämner idiosynkratiska faktorer att undersökas. Utifrån återberättelser av 
enskilda respondenter finns det sådana inslag, där exempelvis en politisk 
skandal under valrörelsen, föranlett att kandidaten inte nått riksdagen. På 
grund av etiska hänsyn kommer inte heller skillnader mellan politiska partier 
eller tidsepoker att göras. Det kommer att visas viss hänsyn avseende om 
exempelvis nomineringsprocessen inkluderade provval eller inte, men 
skillnader mellan olika partier kommer inte att beaktas empiriskt. Anledningen 
beror helt enkelt på att antalet respondenter inom varje parti är få. Eventuell 
redovisning av partitillhörighet, hade gjort det svårt att bibehålla konfi-
dentialitet för respondenterna. Samma argument kan användas för varför åren 
för riksdagsvalen inte heller inkluderas. Sammantaget väljer alltså studien att 
fokusera på kontextuella faktorer som förenar riksdagskandidaterna och deras 
politiska nätverk i kampen om en riksdagsplats över tid och rum.  

De idealtypiska riksdagskandidaterna presenteras  
Ett sätt att lättare ta till sig vilka riksdagskandidater som blir upp- och 
nedkryssade samt betydelsen av deras politiska nätverk, är att sammanfatta de 
empiriska resultaten och omsätta den nyvunna kunskapen till idealtypiska 
riksdagskandidater. Istället för att i traditionell mening sammanfatta varje 
empiriskt kapitel och dess resultat i löpande text, kommer varje empiriskt 
kapitel att avslutas med berättelser om fyra fiktiva, men idealtypiska, 
riksdagskandidater. De får därmed personifiera den nya kunskapen om 
riksdagskandidater och deras politiska nätverk i de nästkommande kapitlen. 
De fyra kandidaternas riksdagsöden kommer läsaren att få följa från dess att 
nomineringsprocessen inleds, till att valrörelsen avslutas på valdagen.  

Att använda idealtyper för att ange typiska fenomen bygger på Max 
Webers metodologiska argument att världen blir lättare att förstå utifrån 
hypotetiska konstruktioner. Idealtyper är en renodling av forskningens 
teoretiska argument och brukar vanligtvis ligga till analytisk grund för att testa 
likheter och avvikelser från de idealtypiska exemplen gentemot empirin. De 
idealtypiska fallen återfinns dock i regel aldrig i verkligheten (Weber 
1977:138ff; Gerth & Mills 1991:58–60; Eliaeson 1982:104ff). Idealtyper har 
till exempel använts på landnivå, för att förstå hur länders olika valsystem 
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främjar vissa idealtypiska parlamentskandidater och deras nätverk i strävan att 
nå politiska maktpositioner (Siavelis & Morgenstern 2008:20).  

Till skillnad från den traditionella användningen av idealtyper som 
analytiskt instrument för att placera in empiriska resultat, utformas i den här 
studien de idealtypiska riksdagskandidaterna istället på basis av de empiriska 
resultat som utkristalliserar sig i respektive kapitel. Således renodlas de 
teoretiska argumenten som ligger till grund för empirins resultat, som ett 
pedagogiskt grepp för att lättare förstå verklighetens riksdagskandidater och 
deras politiska nätverk utifrån hypotetiska kandidatkonstruktioner.  

Kritik har riktats mot Weber, då utformningen av idealtyper fokuserar 
alltför mycket på extrema fenomen. Därmed missar användningen av 
idealtyper hur olika förklaringsmekanismer tillsammans skapar de empiriska 
resultaten (Cruz 2017). För att inte simplifiera eller driva de idealtypiska 
riksdagskandidaterna till sin spets så pass att de brister i sin 
verklighetsförankring, har därför antalet kandidater utsetts till fyra stycken – 
två uppkryssade och två nedkryssade. Ändå är de fiktiva riksdagskandidaterna 
just fiktiva. De existerar inte i verkligheten. Istället har de utvecklats som 
beskrivande typexempel för hur de teoretiska komponenterna tillsammans är 
viktiga för att förstå vem som blir vald till riksdagen och var någonstans i 
processen som olika riksdagskandidater vinner alternativt förlorar sin plats i 
riksdagen.   

 
Figur 10: Valsedel 1 till riksdagen. Gunhild Nilsson och Victor Wahl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De två först idealtypiska riksdagskandidaterna som kommer att följas genom 
studiens gång, är den uppkryssade riksdagskandidaten Victor Wahl och den 
nedkryssade riksdagskandidaten Gunhild Nilsson. Victor Wahl är innan valet 
kommunalråd i kommunen Österort. Han placerades på icke-valbar plats i 
partiets nomineringsprocess. Den partiinterna konkurrenten på valsedeln, 
Gunhild Nilsson, jobbar till vardags som lärare i grannkommunen Västerort. 

VAL TILL RIKSDAGEN 
 

PARTIET X 
 

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat 
du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en 

eller någon annan kandidat än de som står nedan 

 
1. Gunhild Nilsson, 43, lärare, Västerort  

 
2. Victor Wahl, 54, kommunalråd, Österort 
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Gunhild placerades som förstanamn på Partiet X valsedel under 
nomineringsprocessen, men fick likväl efter valdagen se sin till synes ”givna” 
plats i riksdagen, gå till den uppkryssade Victor Wahl.   

De två andra idealtypiska riksdagskandidaterna illustreras på valsedeln i 
figur 11. Där blir den 29–årige lärarstudenten Hanna Pålsson från kommunen 
Norrstad uppkryssad till riksdagen på bekostnad av den redan befintliga 
riksdagsledamoten Börje Berlin från kommunen Sydstad. Hanna och Börjes 
parti har, till skillnad från Victor och Gunhilds, två mandat i riksdagen. Det 
medför att valsedelns toppnamn tillsammans med Hanna blir riksdags-
ledamöter efter valdagen. Kandidaten placerad på första plats blir dock 
riksdagsledamot tack vare sin valbara placering. Därför ingår inte denna 
person i urvalet av riksdagskandidater då hon inkluderas i kandidatgruppen 
partivalda kandidater (se kap. 1). 

Vilka teoretiska förklaringar som skiljer dessa fyra kandidater åt och vad 
som förenar dem i relation till deras politiska nätverk, kommer hädanefter att 
sammanfatta respektive empirikapitel från dess att nomineringsprocessen 
genomförs, till att valrörelsen avslutas.      

 
Figur 11: Valsedel 2 till riksdagen. Börje Berlin och Hanna Pålsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VAL TILL RIKSDAGEN 
 

PARTIET X 
 

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat 
du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en 

eller någon annan kandidat än de som står nedan 

 
1. NN 

2. Börje Berlin, 62, Riksdagsledamot, Sydstad 
 

3. Hanna Pålsson, 26, lärarstudent, Norrstad   
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Kapitel 5. Under nomineringsprocessen 

”Dina värsta fiender finns inom partiet” (Isberg 1999:175) 
 
Det här kapitlet studerar hur partiinterna nätverk och taktisk partiskicklighet 
påverkar utfallet av nomineringsprocesser för de utvalda kandidaterna. Det 
görs för att i slutet av kapitlet studera hur dessa faktorer påverkar vad som 
händer efter att nomineringsprocessen har genomförts. I kapitlet ingår enbart 
politiska nätverksmedlemmar som dels var medlemmar i samma parti som 
kandidaten, dels angett att de redan under nomineringsprocessen arbetade för 
att få kandidaten placerad på valbar plats på valsedeln. Därför kallas de för 
kandidaternas partiinterna nätverk (se appendix). 

Kapitlet inleds med att studera hur bakgrundsfaktorer påverkar vilken typ 
av partiinternt engagemang som respondenterna har. Partiengagemang i form 
av styrelseuppdrag i partiinterna föreningar antas teoretiskt skapa ett 
rekryterande nätverk av partiaktiva nätverksmedlemmar hos riksdags-
kandidaterna. Det rekryterande nätverket kan stödja kandidaterna i de 
partiinterna nomineringsprocesserna och kan antas ge fler röster på 
nomineringsstämman som beslutar om kandidaternas placering på valsedlarna. 
Partiengagemang i form av styrelseuppdrag i partiinterna föreningar, antas 
även skapa vad som definieras som taktisk partiskicklighet. Taktisk 
partiskicklighet inkluderar kunskaper om nomineringsprocessernas tillväga-
gångssätt. Begreppet inkluderar också kunskaper om institutionella och 
organisatoriska faktorer som påverkar nomineringsprocessen. En hög taktisk 
partiskicklighet hos riksdagskandidater och deras partiinterna nätverk, kan 
skapa större manövreringsutrymme för hur de bör navigera sig inom 
partiorganisationen för att hamna högt upp på valsedlarna. Som ett sista 
avsnitt i kapitlet studeras hur nomineringsprocessens utfall påverkar åsikter 
om nomineringsprocessens genomförande. Missnöjet över att exempelvis ha 
blivit placerad längre ner på valsedeln än önskat, kan nämligen bli en drivande 
motor för att initiera en personvalskampanj efter att nomineringsprocessen har 
genomförts.   
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Figur 12: Disposition och förväntat resultat under nomineringsprocessen 
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Nomineringsprocesser i Sverige 
Trots att nomineringsprocesser är viktiga inslag i partipolitiken, har 
forskningen på området historiskt lyst med sin frånvaro i Sverige. Olof 
Petersson konstaterade 1993 att ”kunskapen om beslutsfattande och 
medlemsdemokrati inom partierna… har stora luckor” (1993:125). Jan 
Teorell fyllde några år senare på med att ”kunskapsläget om i synnerhet 
interna beslutsprocesser i våra partier är bristande” (Teorell 1998:19). Den 
svenska forskningen har dock fått sig ett uppsving sedan de dystra yttrandena. 
Lenita Freidenvall studerar hur partierna arbetar i sina nomineringsprocesser 
för att öka kvinnorepresentationen på sina valsedlar (Freidenvall 2006). Just 
könsmässiga och andra organisatoriska regleringar har varit perspektiv som 
dominerat studierna kring nomineringsprocesser (Krook & Zetterberg 2014; 
Piscopo 2016; Dahlerup 2006; Caul 2001; Bille 2001).  

Ett växande perspektiv på nomineringsprocesser som forskningsområde, är 
hur partiorganisationer som väljarmaximerande aktörer premierar kandidater 
som i tidigare val har fått mycket personkryss. Kandidater som får mycket 
personkryss belönas med högre positioner i nästkommande nominerings-
processer (Crisp et al 2013). De får därmed större möjligheter att inom ramen 
för det flexibla listsystemet i Sverige, avancera karriärmässigt och få mer 
inflytelserika politiska poster tack vare sina personkryss (Folke et al 2015, 
2016a). Att som kandidat tillskansa sig personkryss blir således ett 
konkurrensmässigt vapen gentemot partiinterna konkurrenter i nästkommande 
nomineringsprocesser. 

Även om nomineringsprocesserna undersökts utifrån hur väljarnas 
personkryss påverkar partiernas kommande rangordning av kandidaterna, 
finns det mindre forskat på den motsatta riktningen; hur resultatet av de 
partiinterna nomineringsprocesserna påverkar väljarnas användning av 
personvalet. En av de främsta farhågorna som de politiska beslutsfattarna i 
Sverige hade vid införande av personvalsreformen, var att personvalet skulle 
öka de partiinterna spänningarna och blottlägga maktkamper inom parti-
organisationerna (Isberg 1999:175; SOU 2008:125; jfr Hazan & Rahat 
2010:143). Nomineringsprocesser är att betrakta som en av de viktigaste 
arenorna inom vilka partiinterna maktstrider förs (Gallagher 1988b; 
Chudnowski 1975; Epstein 1980; Seligman 1971:307). Maktstriderna har sin 
grund i att kandidaterna rangordnas på valsedlarna. Det är därför viktigt att 
som kandidat, hamna högt upp för att ha reella möjligheter att nå en plats i 
parlamentet. Kandidaterna är ofta representanter för olika partiinterna gruppe-
ringar så som en viss kommun i valkretsen eller företrädare för ungdomsför-
bunden (Narud et al 2002:189ff; Johansson 1995:136–145). De interna 
nomineringsprocesserna handlar följaktligen inte enbart om de enskilda riks-
dagskandidaterna. Det handlar också om informella strukturer och vilka 
partiinterna nätverk som kandidaterna ingår i och representerar i partiorgani-
sationen (jfr Bjarnegård & Kenny 2015; Widenstjerna 2013).  
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Institutionella och organisatoriska faktorer i 
nomineringsprocesser 
Hur partier organiserar sig har i den tidigare litteraturen haft förklaring till 
utfallet av nomineringsprocesserna (Bjarnegård & Zetterberg 2016; Cheng & 
Travits 2011; Pruysers & Cross 2014; Narud et al 2002). I Sverige har de 
politiska partiernas interna kulturer lyfts fram som viktiga för att förstå parti-
aktivas agerande (Barrling 2004:307). Partiernas skilda kulturer och synsätt på 
hur interndemokrati bör skötas, kan påverka hur nomineringsprocesser går till. 
Borgerliga partier och partier med mer individualistisk partikultur så som 
exempelvis Liberalerna (Barrling 2004:131ff), tenderar att använda sig av 
provval för att rangordna partiets kandidater till valsedlarna (Brändström 
1971:99ff; Johansson 1995:98–101). Vid provval ges generellt alla betalande 
partimedlemmar i en valkrets möjligheten att rösta på kandidater som de vill 
ska toppa partiets valsedel. Provvalet är dock i allmänhet enbart rådgivande. 
Partimedlemmarnas vilja vägs samman med faktorer så som ålders- och 
könsaspekter av en valberedning. Valberedningen presenterar därefter ett 
förslag på valsedelns utformning och rangordning till en nomineringsstämma. 
På nomineringsstämman fastställer sedan partimedlemmarna den slutgiltiga 
rangordningen för valsedeln (Freidenvall 2006:200ff; Johansson 1995:111–
135; jfr Brändström 1971; Widenstjerna 2013).  

Andra partier, ofta de som av Katarina Barrling (2004:299) definierats som 
innehavare av kollektivistiska partikulturer så som Socialdemokraterna, 
använder sig generellt av enbart en valberedning (Johansson 1995:99ff).33 Till 
valberedningen nominerar enskilda partimedlemmar och olika partiinterna 
föreningar kandidater de vill se på valsedeln till riksdagen. Valberedningen 
lämnar därefter ett förslag på rangordning till en nomineringsstämma. På 
nomineringsstämman beslutar partimedlemmar om den slutgiltiga valsedelns 
rangordning, i likhet med de partier som använder provval (Johansson 
1995:102–135).  

Även om det i själva nomineringsförfarandet finns varierande inslag av 
provval och makt hos valberedningen, finns det fler parametrar som har 
betydelse för utfallet av nomineringsprocesserna. Utöver att varje enskild 
riksdagskandidat måste ha partiinternt stöd för att bli placerade på valsedeln, 
är också kön, ålder, etnicitet samt geografisk spridning hos kandidaterna, 
faktorer som framförallt valberedningarna behöver förhålla sig till 
(Freidenvall 2006:235ff; Johansson 1995:111ff; Soininen & Etzler 2006; 
Narud et al 2002:189–194). Det är således inte enbart det partiinterna stödet 
för riksdagskandidaterna som påverkar nomineringsprocessernas utfall.  
                                                        
33 Det förekommer dock provval i lokala valkretsar även i Socialdemokraterna (t.ex. Örebro och 
Uppsala län). Även i delar av Vänsterpartiet (t.ex. Östergötlands län) används provval inför 
nomineringsprocesserna till riksdagen. Samtidigt förekommer hybridformer, där valberedning 
rangordnar förslag på valsedel till nomineringsstämman med undantag för toppkandidaterna. På 
valsedelns toppkandidater röstar istället nomineringsstämman utan vägledning från valberedningen 
(t.ex. Moderaterna i Kronoberg).  



85 
 

Att partiernas nomineringsprocesser skiljer sig mycket åt i Sverige baseras sig 
på att nomineringsprocesserna är lokala. Även om de centrala partiorganisat-
ionerna kan ha principer för hur nomineringsprocesser bör gå till, är det ändå 
de lokala och regionala partiorganisationerna som bestämmer utformningen av 
sina egna valsedlar. Inflytandet över valsedelns utformning till riksdagen visar 
Thomas Widenstjerna (2013), påverkas av hur de lokalt förankrade kommu-
nala partiföreningarna väljer att nominera ”sina” kandidater till den regionala 
partiorganisationen. I resultatet finns det också inslag av att personliga likheter 
mellan kandidaterna och de som nominerar kandidaterna spelar roll (Widen-
stjerna 2013). De lokala och regionala partiorganisationernas stora själv-
bestämmande gör att det är svårt att studera varje aktuell nomineringsprocess 
unika förutsättningar i den här studien. Istället ligger kapitlets fokus på att 
identifiera och förklara hur respondenternas förkunskaper om eventuella 
institutionella och organisatoriska faktorer, påverkar deras agerande under 
nomineringsprocessen. Därtill studeras också kandidaternas och deras partiin-
terna nätverks förankring och erfarenheter i partiorganisationen. 

Bakgrundsfaktorer och det partiinterna engagemanget  
Partimedlemmar kan utöver sitt ordinarie partimedlemskap, även vara 
medlemmar i partiinterna föreningar. De politiska partiernas partiföreningar 
organiseras utifrån sociala bakgrundsfaktorer.34 Det finns således antaganden 
som gör gällande att kön, ålder och etnicitet kan påverka det partiinterna 
engagemanget hos respondenterna.  

Det partiinterna engagemanget definieras utifrån tre olika faktorer; antalet 
år som partimedlem inklusive antalet medlemsår i ungdomsförbundet, antal 
medlemskap i partiföreningar samt antalet styrelseuppdrag i partiföreningarna. 
Även om riksdagskandidater måste ha fyllt 18 år på valdagen för att kunna 
kandidera till riksdagen, kan medlemsåren i ungdomsförbunden vara en viktig 
inskolning till hur moderpartiet fungerar. Medlemmar av ungdomsförbunden 
socialiseras in i moderpartiet precis som övriga partimedlemmar (Dahl 
2011:153–160). Det möjliggör för medlemmarna i ungdomsförbunden att 
utöka sina rekryterande nätverk inom partiorganisationen redan innan de har 
åldern inne att kandidera till riksdagen.  

Att vara medlem i en partiförening innebär inte per automatik att 
medlemmen också är aktiv i föreningen. Det går att vara medlemmar i ett 
flertal partiföreningar, men inte vara aktiv. Därmed är det nödvändigt att 
inkludera aktivitet i de partiinterna föreningarna i termer av styrelseuppdrag.  
 

                                                        
34 Framförallt sker den partiinterna organiseringen i så kallade sidoförbund. Ett sidoförbund i ett 
politiskt parti är en förening eller förbund som är mer eller mindre knutna till moderpartiet, så som 
ungdomsförbund och kvinnoförbund (Johansson 1995:136ff).  
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Att inneha ett styrelseuppdrag i en partiförening tolkas som ett mer fördjupat 
partiengagemang jämfört med att enbart vara medlem.35 Riksdagskandidaterna 
och deras partiinterna nätverksmedlemmar har därför angett i vilka 
partiföreningar de hade styrelseuppdrag i, vid tiden för det aktuella 
riksdagsvalet. De olika partiföreningarna har bestått av geografiska parti-
föreningar, så som partidistrikt, kommunföreningar och stadsdelsföreningar. 
Föreningarna har även bestått av ungdoms- eller studentförbund, etniska 
partiföreningar, kvinnoförbund samt sakpolitiska partiföreningar. Även 
nationella styrelseuppdrag har inkluderats i resultatet.36 

I tabell 6, studeras relationen mellan sociala bakgrundsfaktorer och det 
partiinterna engagemanget. Kvinnliga riksdagskandidater är överlag medlem-
mar i fler partiföreningar. Kvinnorna tenderar även att vara mer engagerade i 
sina partiföreningar då de innehar fler styrelseuppdrag jämfört med manliga 
riksdagskandidater. Resultatet beror sannolikt på att de kvinnliga responden-
terna är mer aktiva i partiernas kvinnoförbund. Föga förvånande har även 
äldre respondenter varit medlemmar i det politiska partiet under fler år. Å 
andra sidan är de yngre riksdagskandidaterna medlemmar i fler partiföreningar 
än de äldre. Gissningsvis är de utifrån sin yngre ålder, medlemmar i 
ungdomsförbunden.  

Partimedlemmar med utländsk bakgrund har diskuterats i litteraturen i 
relation till att de har svårare att bli nominerade till de svenska partiernas 
valsedlar (Soininen & Ezler 2006). I den här studien definieras utländsk 
bakgrund som personer som själva växt upp i ett annat land samt personer som 
har någon förälder som har växt upp i ett annat land. Resultaten i tabell 6 visar 
att partiaktiva nätverksmedlemmar med utländsk bakgrund, är medlemmar i 
fler partiföreningar jämfört med nätverksmedlemmar med svensk bakgrund. 
Samtidigt har nätverksmedlemmarna med svensk bakgrund fler partiinterna 
styrelseuppdrag än sina utländska motsvarigheter.   

Det finns utifrån tabellen skäl för att hävda att bakgrundsfaktorer för 
respondenterna spelar viss roll för det partiinterna engagemanget i just detta 
urval. Frågan är dock om det här partiengagemanget leder till ett större 
rekryterande nätverk inom partiorganisationen.  
  

                                                        
35 Det finns en diskussion kring om det är aktiva eller passiva föreningsmedlemskap som skapar 
politiskt deltagande. Mer om denna diskussion i kapitel 6, avsnitt det passiva och aktiva 
föreningsmedlemskapet. Till resonemanget om partiinterna aktiviteter är det viktigt att lyfta fram att det 
i vissa partier finns en uttalad vilja att sprida förtroendeuppdrag mellan partimedlemmarna (Barrling 
2004:202ff; Öhberg 2011:68).   
36 Sakpolitisk förening avser partiinterna föreningar som samlar medlemmar med gemensamt intresse i 
specifika sakfrågor så som exempelvis HBTQ-frågor eller religiösa partiföreningar. Med undantag från 
Ung Vänster och Vänsterns studentförbund är samtliga partiers studentförbund kollektivanslutna till 
respektive ungdomsförbund, varvid ungdoms- eller studentförbund har definierats som samma för-
ening. I vissa partier finns inte heller uttalade kvinnoförbund utan istället används jämställdhets- och 
mångfaldskommittéer. Medlemskap i dessa kommittéer har definierats som medlemskap i 
kvinnoförbund i den här sammanställningen.  
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Riksdagskandidaternas partiinterna förankring  
Att vara aktiv i partiinterna föreningar kan leda till ökade möjligheter att lära 
känna fler människor inom partiet i likhet med hur den teoretiska modellen 
argumenterat vad gäller föreningslivet utanför partiorganisationerna. Den 
modifierade versionen av CVM i den här studien pekar på att engagemang i 
partiinterna föreningar kan leda till uppmaningar och mer stöd för 
riksdagskandidaterna under nomineringsprocessen. Stödet från det partiinterna 
nätverket kan därmed underlätta för riksdagskandidaten att hamna på valbar 
plats i nomineringsprocessen. Visserligen finns det institutionella be-
gränsningar vad gäller exempelvis principen om varannan damernas, som 
hindrar att enbart tillgången till partiinterna nätverk påverkar det potentiella 
utfallet (jfr Freidenvall 2006; Wide 2006). Emellertid kan kandidater med mer 
engagemang i partiorganisationens föreningar, eller som har ett partiinternt 
nätverk som är aktiva i föreningarna, vinna komparativa fördelar jämfört med 
sina partiinterna konkurrenter under nomineringsprocessen. Genom sin större 
partiinterna förankring kan respondenterna antas lära känna fler röst-
berättigade partimedlemmar som kan stödja kandidatens kandidatur under 
nomineringsprocessen. Det antas i sin tur skapa större möjligheter att hamna 
på valbar plats på valsedeln. Det här avsnittet studerar om det här 
resonemanget stämmer. I tabell 7 utgörs den beroende variabeln av var riks-
dagskandidaterna placerades på valsedeln. Riksdagskandidater som har place-
rats på valbar plats, men sedan blev nedkryssade är kodade som 0. De 
uppkryssade riksdagskandidaterna som placerats på icke-valbar plats på 
valsedlarna har kodats som 1.  

Det teoretiska resonemanget antar att det kan finnas ett positivt samband 
mellan ett större partiinternt engagemang och att hamna högre upp på 
valsedeln. För de riksdagskandidater som placerades på valbar plats i 
nomineringsprocessen, men sedan blev nedkryssade, visar tabell 7 att så inte 
är fallet. De riksdagskandidater som hamnade högre upp på valsedlarna har 
inte ett större rekryterande nätverk inom partiorganisationerna jämfört med 
kandidaterna som placerades på icke-valbar plats. Även om resultatet inte är 
signifikanta, indikerar riktningen för koefficienterna i modellerna att det 
istället skulle vara precis tvärtom. Riksdagskandidater som har placerats 
längre ner på valsedlarna är mer aktiva i de partiinterna föreningarna. 

Det som huvudsakligen förklarar nomineringsprocessens utfall visar sig i 
modell 7 och 8 i tabell 7. I huvudsak är det riksdagskandidaternas ålder och 
den könsmässiga sammansättningen inom de politiska nätverken som enligt 
analysresultaten påverkar varför de senare mera nedkryssade kandidaterna 
placerades på valbar plats på valsedeln. Äldre riksdagskandidater och kandi-
dater som omgett sig av ett partiinternt nätverk bestående av fler kvinnor, 
placeras på valbara platser. 
  



89 
 

En tolkning utifrån de uppkomna resultaten i tabell 7 är att riksdagskandidater 
som placerats på icke-valbar plats i högre utsträckning kan vara engagerade i 
ungdomsförbunden eftersom åldern är lägre än för kandidater på valbar plats. 
För att studera om det är ungdomsförbundens riksdagskandidater som hamnar 
utanför de valbara platserna till riksdagen, är det nödvändigt att ta reda på var i 
partiorganisationerna respondenterna är aktiva någonstans. Eftersom forskarna 
bakom den teoretiska modellen använder sig av aktivt föreningsmedlemskap 
bland annat genom styrelseuppdrag (Verba et al 1995:377ff), kommer det 
även att göras fortsättningsvis i det här kapitlet. I figur 13 klargörs det i vilka 
partiinterna föreningar som respondenterna innehar styrelseuppdrag i, där även 
nationella styrelseuppdrag är inkluderade.  
 
Figur 13: Styrelseuppdrag inom partiorganisationen (procent) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kandidaterna på icke-valbar plats har i genomsnitt 2,41 styrelseposter per 
person jämfört med de valbara kandidaternas 1,53 styrelseuppdrag. Av figur 
13 framgår att nästan var fjärde uppkryssad riksdagskandidat hade 
styrelseuppdrag i sitt partis ungdomsförbund och i partiets kvinnoförbund. 
Styrelseengagemang i de geografiska partiföreningarna är dock i båda 
kandidatgrupperna det mest vanligt förekommande styrelseengagemanget. Att 
så är fallet är inte uppseendeväckande då alla partimedlemmar oavsett social 
bakgrund, har möjlighet att vara styrelseledamöter däri. Lenita Freidenvall 
(2006:200, 235) visar att partiinterna stridigheter i nomineringsprocesserna 
ofta står mellan kandidater som företräder olika geografiska platser i val-
kretsen. Samma tendenser finns även i våra nordiska grannländer (Narud et al 
2002:214–215). Det är även vanligt att kandidater inte enbart ses som sin 
kommuns representant, utan samtidigt förs fram som specifika ungdoms- eller 
kvinnokandidater på partiernas nomineringsstämmor (Freidenvall 2006:214ff).   
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Att de icke-valbara kandidaterna har flera attribut som de fyller vad avser 
exempelvis geografisk hemvist, kön och ålder, är inte en alltför långtgående 
slutsats av sammanställningen. Detta bekräftas också när de partiinterna nät-
verken besvarade varför de valde att stödja kandidaterna under nominerings-
processen. Att kandidaterna representerade en viss geografisk plats domine-
rade som anledning till varför de partiinterna nätverken valde att stödja 
kandidaterna under nomineringsprocessen. 32 procent av de partiinterna nät-
verksmedlemmarna stödde kandidaterna beroende på geografisk hemvist. Det 
ska jämföras med exempelvis 27 procent som valde att stötta kandidaterna 
utifrån att de var unga eller kvinnor. Däremot var det betydligt lägre stöd för 
kandidaterna på basis av deras ideologiska hemvist, eller för att de förtjänade 
en plats i riksdagen som tack för lång och trogen tjänst i partiet.   

Det partiinterna engagemanget hos kandidaterna avspeglar sig delvis i de 
partiinterna nätverkens engagemang. De partiinterna nätverken är inte lika 
aktiva i partiorganisationens föreningar som riksdagskandidaterna. De 
nätverksmedlemmar som stödjer icke-valbara kandidater hade i genomsnitt 
1,46 stycken partiinterna styrelseuppdrag. De interna nätverken som stödde 
valbara kandidater hade i genomsnitt 1,06 styrelseuppdrag inom parti-
organisationen. Att de icke-valbara nätverksmedlemmarna har fler styrelse-
uppdrag, beror huvudsakligen på att de är mer aktiva i ungdomsförbunden i 
jämförelse med sina partiinterna nätverkskombattanter. Å andra sidan är de 
valbara nätverken mer aktiva inom de geografiska partiföreningarna, men 
även i kvinnoförbunden. Att just de valbara kandidaternas nätverksmedlem-
mar är mer aktiva i kvinnoförbunden än de icke-valbara kandidaternas nätverk 
kan vara något överraskande då det är precis tvärtom hos riksdagskandida-
terna. Samtidigt är det också logiskt utifrån resultaten i tabell 7 modell 8, som 
visade att de valbara kandidaterna hade fler kvinnor i sina partiinterna nätverk.    

Huvudmedlemskap i partiorganisationerna 
Erlingsson et al (2012) konstaterar att många partimedlemmar ställer upp som 
kandidater på partiernas valsedlar trots att de egentligen inte vill kandidera. 
Det är tänkbart att liknande mönster även återfinns vad gäller att sitta i de 
partiinterna styrelserna. Utöver att styrelseposter kan vara ett sätt att bredda 
sitt rekryterande nätverk i partiet, kan partimedlemmar tänkas inneha 
styrelseuppdrag i partiföreningarna av ren lojalitet gentemot partiet eller för att 
det inte finns andra kandidater. För att studera i vilken del av parti-
organisationen som respondenterna har sin huvudsakliga lojalitet, har de 
angett vari de har sitt så kallade huvudmedlemskap. Huvudmedlemskap inom 
partiorganisationen åsyftar en partiintern förening som respondenterna själva 
anser sig framförallt representera. 37 
 
                                                        
37 Huvudmedlemskap är en term som förekommer i partiers stadgar i relation till exempelvis 
beräkningar av kongressmandat.  
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Figur 14: Huvudmedlemskap inom partiorganisationen (procent) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jämfört med föregående figur där styrelseposter undersöktes utan att beakta 
huvudmedlemskap, sker det i figur 14 intressanta förändringar i relation till 
den partiinterna representationen. Ungefär lika många respondenter som hade 
styrelseuppdrag i de geografiska partiföreningarna samt inom ungdoms-
förbunden, anser sig också ha sitt huvudmedlemskap i dessa två föreningar. 
Dock framgår en diskrepans vad avser att inneha styrelseuppdrag inom 
kvinnoförbundet och att ha sitt huvudmedlemskap däri. Att respondenter sitter 
i styrelsen för kvinnoförbundet, men anser sig ha sitt huvudmedlemskap i 
någon annan partiintern förening, blir tydligast för de icke-valbara riksdags-
kandidaterna. 28 procent av de icke-valbara riksdagskandidaterna hade 
styrelseuppdrag inom kvinnoförbunden. Ändå är det enbart tre procent som 
anser sig huvudsakligen företräda just kvinnoförbundet. Engagemanget i 
kvinnoförbunden tolkas utifrån resultatet som sekundärt även om kandidaterna 
innehar styrelseuppdrag i detta förbund. Istället är det två andra partiinterna 
föreningar som dominerar respondenternas huvudsakliga lojaliteter; de 
geografiska partiföreningarna och ungdomsförbunden.   

Att geografiska partiföreningar och ungdomsförbund är de två partiinterna 
föreningstyper vari de flesta respondenter är aktiva, visar sig även utifrån var 
riksdagskandidaterna och deras partiinterna nätverk har lärt känna varandra. I 
figur 15 har de partiinterna nätverken angett i vilka partiinterna föreningar 
som de en gång i tiden lärt känna riksdagskandidaten.38 Här framgår en 

                                                        
38 Partiinterna nätverk som angett att de lärt känna riksdagskandidaterna via andra forum så som 
exempelvis föreningslivet utanför partiet ingår ej i detta diagram. Mer heltäckande redovisning över 
relationerna mellan alla i de politiska nätverken och riksdagskandidaterna görs i kapitlet ”Inför 
valrörelsen”.  
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diskrepans mellan de partiinterna nätverken som placerades på valbara platser 
och de som placerades på icke-valbar plats. 63 procent av de som stödjer 
riksdagskandidater som senare blev uppkryssade på valdagen, lärde någon 
gång känna kandidaten via partiets ungdomsförbund. Motsvarande siffra bland 
de nedkryssade respondenterna är 24 procent. Det innebär inte att de icke-
valbara kandidaterna vid det aktuella riksdagsvalet nödvändigtvis såg sig som 
representanter för ungdomsförbundet. Det gjorde 23 procent (figur 14). 
Däremot visar sammanställningen att tidigare engagemang i ungdoms-
förbunden hänger samman med relationsskapande och möjligheterna att nå 
riksdagen tack vare personkryss. Att ungdomsförbunden är ett forum för 
socialt umgänge som skapar partiinterna relationer visar Svend Dahl 
(2011:165) också på. Dahl visar hur partimedlemmar som blivit för gamla för 
ungdomsförbunden successivt börjar intressera sig för förtroendeuppdrag. 
Förtroendeuppdragen blir ett sätt att bibehålla sitt politiska intresse efter att 
den sociala gemenskapen i ungdomsförbundet försvinner (Dahl 2011:165,185). 
Dock visar den här sammanställningen att den sociala gemenskap som 
grundas i ungdomsförbunden vidhålls för de respondenter som blir kvar inom 
partipolitiken. Även om de icke-valbara respondenterna inte nödvändigtvis 
identifierar sig som representanter för ungdomsförbunden, har de en gång varit 
aktiva däri. Flera av dem har dock avancerat vidare inom partiorganisationen 
till att istället se sig som exempelvis representanter för sina geografiska 
partiföreningar.39   
 
Figur 15: Partiinterna föreningar där kandidat och partiinterna nätverks-
medlemmar lärt känna varandra (procent) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                        
39 Kontroll har gjorts huruvida riksdagskandidater som identifierar sig som ungdomskandidater, valt ut 
fler politiska nätverksmedlemmar än övriga riksdagskandidater i det stora hela. Det hade i sådana fall 
funnits metodmässiga anledningar bakom resultatet. Sådana skillnader föreligger dock inte.   
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Riksdagskandidaternas rekryterande nätverk i partiorganisationen 
För att ytterligare belysa hur de rekryterande nätverken mellan de två 
kandidatgrupperna skiljer sig åt inom partiorganisationerna, görs i detta avsnitt 
en nätverksanalys. I nätverksanalysen studeras hur de rekryterande nätverken 
runt riksdagskandidaterna skiljer sig åt utifrån de partiinterna nätverkens 
styrelseaktiviteter.  

I litteraturen finns det en uppsjö av olika former av densitetsmått för att 
beräkna homosocialisering, konkurrens över marknadsandelar, mått av 
mångfald i det ekologiska systemet etc. I samhällsvetenskapen har framförallt 
det så kallade Herfindahl-Hirschman Index (HHI) använts bland annat för att 
beräkna social integrering av människor (Herfindahl 1964). Användningen av 
HHI lämpar sig dock bättre för användning av nätverk med en större mängd 
respondenter, jämfört med vad som återfinns i den här studien (Roberts 2014). 
Därför används istället Simpson’s index of diversity för att räkna ut 
kandidaternas rekryterande nätverk i partiorganisationen. Detta index var 
föregångaren till HHI, men har större möjligheter att upptäcka små skillnader 
mellan nätverk (Simpson 1949; Van der Gaag 2005:92ff)  

Det har konstaterats i avsnittet att riksdagskandidater primärt har sitt 
huvudmedlemskap i geografiska partiföreningar eller ungdomsförbunden. Att 
många av dem ändå har styrelseuppdrag i andra partiföreningar, kan också 
vara en av anledningarna till varför de samtidigt har utsett nätverks-
medlemmar som har styrelseuppdrag i andra partiföreningar. Därtill är det 
redan konstaterat att de icke-valbara kandidaterna har lärt känna flera av sina 
nätverksmedlemmar inom ramen för ungdomsförbunden. Även om många av 
riksdagskandidaterna inte längre identifierar sig som representanter för ung-
domsförbundet kan det finnas överlappande grupperingar inom partiet som 
stödjer riksdagskandidaterna. Därför har uträkningen i tabell 8 baserats på var 
riksdagskandidaterna har angett att de har sitt huvudmedlemskap. Därefter har 
kandidaternas rekryterande nätverk, mätt som deras partiinterna nätverks-
medlemmars styrelseuppdrag i partiorganisationen, räknats ut.  

Av tabell 8 framgår det att riksdagskandidater som placerats på icke-valbar 
plats under nomineringsprocessen, generellt har ett större rekryterande nätverk 
inom partiorganisationen jämfört med de valbara riksdagskandidaterna. Störst 
rekryterande partiinterna nätverk har de uppkryssade riksdagskandidaterna 
som angett att de har sitt huvudmedlemskap i de geografiska partiförening-
arna. Där är det 62 procents sannolikhet att två av deras interna nätverksmed-
lemmar har styrelseuppdrag i olika partiföreningar. Den siffran ska jämföras 
med 41 procent sannolikhet för de riksdagskandidater som också identifierar 
sig med en geografisk partiförening, men som blev nedkryssade. En av 
anledningarna till de större rekryterande nätverken för de uppkryssade 
kandidaterna, kan vara att de en gång i tiden var aktiva i ungdomsförbunden. 
Även om de själva inte längre är aktiva där genom styrelseuppdrag, umgås de 
fortfarande med partimedlemmar som är det.       
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Tabell 8: Huvudmedlemskap i partiföreningar för riksdagskandidater och styrelseuppdrag i 
partiföreningar för deras partiinterna nätverk (Simpson’s Index of Diversity) 
 Valbara kandidater, men 

nedkryssade 
Icke valbara kandidater, 
men uppkryssade 

Huvudmedlemskap i 
geografisk partiförening för 
riksdagskandidaterna 

 
0,41 

 
0,62 

 
Huvudmedlemskap i 
ungdomsförbund för 
riksdagskandidaterna 

0 0,49 

Kommentar: Siffrorna avläses i sannolikheter. 0 indikerar att det är 0 procent sannolikhet att två 
nätverksmedlemmar har styrelseuppdrag i olika partiföreningar. 1 indikerar att det föreligger 100 
procent sannolikhet att två nätverksmedlemmar har styrelseuppdrag i olika partiföreningar. Simpsons 
Index of Diversity beräknas enligt följande: D = ∑𝑛𝑛(𝑛𝑛−1)

𝑁𝑁(𝑁𝑁−1)
. N i ekvationen är sammanlagda partiinterna 

styrelseuppdrag som de partiinterna nätverken har för riksdagskandidaterna som angett 
huvudmedlemskap i geografisk förening alternativt ungdomsförbund. Litet n utgör uppdelning av 
styrelseuppdrag i de enskilda partiföreningarna.   
 
Uppkryssade kandidater som huvudsakligen ser sig som representanter för 
ungdomsförbundet, har även de ett större rekryterande nätverk inom 
partiorganisationen än de nedkryssade riksdagskandidaterna. För att bli 
uppkryssad i riksdagen hjälper det således inte att enbart ha partiinternt stöd 
av personer som är aktiva i kvinnoförbundet, ungdomsförbunden alternativt en 
geografisk partiförening. Förankring och länkar till olika delar av parti-
organisationen är således viktigt, även om det uppenbarligen inte gör att 
kandidaterna per automatik hamnar på valbar plats på valsedeln.   

Sammanfattningsvis kan det konstateras att riksdagskandidaterna som 
placerats högre upp på valsedlarna i nomineringsprocesserna bland de två 
urvalsgrupperna, inte har ett större rekryterande nätverk inom parti-
organisationen. Istället är det tvärtom. Det är de riksdagskandidater som har 
placerats längre ner på valsedlarna, men sedan blivit uppkryssade, som har fler 
styrelseuppdrag jämfört med de nedkryssade kandidaterna. De här uppkrys-
sade riksdagskandidaterna har också ett större rekryterande nätverk inom par-
tiet på basis av de partiinterna nätverkens styrelseuppdrag i partiföreningarna.    

Partiintern taktisk skicklighet i nomineringsprocessen 
En av utgångspunkterna i den teoretiska modellen är att föreningsaktivitet 
genererar ökad förtrogenhet att exempelvis organisera och leda olika former 
av möten (Verba et al 1995:309–317) Även inom partipolitiken har den 
organisatoriska färdigheten som genereras via partiintern föreningsaktivitet 
pekats ut som en viktig resurs för vidare avancemang inom parti-
organisationen. Personer som sitter i partiernas styrelser antas lära sig om 
partiinterna normer och kulturer. Det kan ge partimedlemmarna ökat manövre-
ringsutrymme att avancera i sina politiska karriärer (Niklasson 2005:146). 
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Birgitta Niklasson argumenterar för att de organisatoriska färdigheterna inom 
partierna omsätts till det som hon benämner som taktisk skicklighet. Thomas 
Widenstjerna (2013) applicerar Niklassons begrepp på partiernas nominerings-
processer. Widenstjerna definierar begreppet som information och råd från 
partiinterna nätverk om partiorganisatoriska kulturer. Den kunskapen hjälper 
presumtiva kandidater att inför och under nomineringsprocesserna orientera 
sig vad gäller partiernas normer och sociala koder. Taktisk partiskicklighet är 
således en kunskapsresurs som kan hjälpa kandidater att bli placerade högt 
upp på partiernas nomineringsprocesser. 

Taktisk partiskicklighet och det partiinterna engagemanget  
I detta avsnitt studeras om det partiinterna engagemanget påverkar den 
taktiska partiskickligheten hos riksdagskandidaterna och deras partiinterna 
nätverk. Det görs med utgångspunkt i Verba et als (1995) resonemang om att 
föreningsengagemang skapar organisatoriska kunskaper. Avstamp görs också i 
Niklassons (2005) samt Widenstjernas (2013) argument att partimedlemmar 
behöver taktisk partiskicklighet för att manövrera sig i partiernas normer och 
sociala koder. Ju mer engagerad i sitt politiska parti en person är, desto mer 
taktisk partiskicklighet kan också personen själv uppleva att vederbörande har. 
Ingår dessutom kandidaterna i ett partiinternt nätverk med mycket taktiskt 
partiskicklighet, visar Widenstjerna (2013) hur det blir en resurs för 
partimedlemmar att få ett förtroendeuppdrag.  

För att studera om det finns något samband mellan det partiinterna 
engagemanget i partiföreningar och den taktiska partiskickligheten bland 
respondenterna i den här avhandlingen, används ett additivt index. Det mäter 
sammanlagt tre former av taktisk partiskicklighet. Riksdagskandidaterna och 
deras partiinterna nätverk har fått värdera sina kunskaper avseende hur 
nomineringsprocesser till riksdagen går till i allmänhet. Därtill har de fått ta 
ställning till hur lätt det var att veta hur de skulle gå tillväga för att hamna på 
valsedeln till riksdagen. Det tredje måttet i indexet består av kunskaper om 
formella och informella principer avseende kvoteringsprinciper och normer 
som kan påverka valsedlarnas utformning (se appendix). Oberoende variabler 
som kan tänkas påverka den taktiska skickligheten hos partimedlemmar är, 
utöver styrelseposter i partiinterna föreningar, även antalet år som 
partimedlem och om respondenterna söker omval som riksdagsledamot i det 
aktuella riksdagsvalet. Det senare indikerar att vederbörande uppenbarligen 
varit lyckosam i en tidigare nomineringsprocess. I tabell 9 undersöks 
sambandet först utan kontroll för kandidaternas listplacering.  
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Tabell 9: Partierfarenhetens påverkan för taktisk partiskicklighet (OLS-regression) 
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
Partierfarenhet     
År som 
partimedlem, 
kandidat 

-0.050*** 
(0.169) 

-0.048*** 
(0.018) 

-0.447** 
(0.020) 

-0.039*  
(0.021) 

     
År som 
partimedlem, 
genomsnitt 
nätverk 

  0.015     
(0.030) 

0.012     
(0.021) 

     
Antal 
styrelseuppdrag 
partiföreningar, 
kandidat  

-0.183*  
(0.100) 

-0.198** 
(0.098) 

-0.204*  
(0.115) 

-0.210*  
(0.108) 

     
Styrelseuppdrag 
partiföreningar, 
genomsnitt 
nätverk 

  -0.321    
(0.231) 

-0.422*  
(0.218) 

     
Omval, kandidat  -0.301  

(0.399) 
 -0.761** 

(0.366) 
     
Intercept 3.470*** 

(0.598) 
3.418*** 
(0.599) 

5.034*** 
(1.283) 

5.272*** 
(1.232) 

R2 0.201 0.208 0.335 0.383 
Antal svarande 76 76 58 58 
Kommentar: Resultatet är kontrollerat för kön, ålder och bakgrund. Taktisk partiskicklighet mäts från 0 
(lite taktiskt partiskicklighet) – 10 (mycket partiskicklighet). För enskilda variabler i 
indexkonstruktionen – se appendix. Cronbachs alpha >0.7. Omval för det partiinterna nätverket 
utesluts på grund av multikollinearitet. Robusta standardfel inom parantes. Sign. ***p<0.01 **p<0.05 
*p<0.1 
 
Utan kontroll för kandidaternas placering i nomineringsprocessen, visar 
resultatet inte det förväntade mellan partiinternt engagemang och taktisk parti-
skicklighet. Snarare är det kandidater som har varit partimedlemmar i färre 
antal år och har färre styrelseuppdrag, som uppskattar att de har mer 
kunskaper om nomineringsprocessernas genomförande. Inte heller kandidater 
som söker omval, visar mer taktisk partiskicklighet. Kunskaper om nomine-
ringsprocessernas genomförande är därför inte något som är förbehållet 
kandidater som tidigare hamnat högt upp på riksdagens valsedel.  
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I nästa tabell studeras om den taktiska partiskickligheten påverkar utfallet av 
nomineringsprocesserna. Det har redan konstaterats att kandidaterna på valbar 
plats är mindre engagerade i partiinterna föreningar än de icke-valbar 
kandidaterna. Det kan därför vara det resultatet som visar sig i tabell 9 när 
listplacering inte beaktas.40   

Kommentar: Resultatet är kontrollerat för kön, ålder, bakgrund och partiengagemang. Taktisk 
partiskicklighet mäts från 0 (lite taktiskt partiskicklighet) – 10 (mycket partiskicklighet). För enskilda 
variabler i indexkonstruktionen – se appendix. Cronbachs alpha >0.7. Robusta standardfel inom 
parantes. Sign. *** p<0.01 ** p<0.05 *p<0.1  

När den taktiska partiskicklighetens påverkan för utfallet av 
nomineringsprocessen studeras, framkommer det skillnader som inte återfanns 
i tabell 9. Även om riktningen för resultatet visar att de icke-valbara 

40 Jag kommer fortsättningsvis att använda logistic regression models till skillnad från närliggande 
probit regression models. Därför anges logistiska regressionskoefficienter i studiens tabeller. De 
faktiska skillnaderna mellan de två tillvägagångssätten har dock visat sig vara mest av teoretisk 
karaktär och inte ha påverkan för de faktiska resultaten (Agresti 2007:99–121).     

Tabell 10: Den taktiska partiskicklighetens påverkan för att hamna på icke-
valbar plats på valsedeln (logistisk regression) 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 
Taktisk 
partiskicklighet 
Taktisk 
partiskicklighet, 
kandidat 

0.184 
(0.206) 

0.039 
(0.302) 

0.189 
(0.204) 

0.073 
(0.352) 

0.241 
(0.429) 

Taktisk 
partiskicklighet, 
genomsnitt 
nätverk 

-0.438*
(0.236)

-0.426**
(0.216)

-1.408**
(0.654)

Omval, kandidat 0.258 
(0.610) 

0.605 
(0.816) 

1.576* 
(0.936) 

Omval, 
genomsnitt 
nätverk 

-1.128
(1.132)

-2.956*
(1.692)

Stod på valsedeln 
till riksdagen, 
genomsnitt 
nätverk 

7.303*** 
(2.111) 

Intercept 1.887 
(1.342) 

5.689 
(3.679) 

1.923 
(1.332) 

5.316 
(3.723) 

12.480** 
(6.004) 

Pseudo R2 0.184 0.340 0.186 0.350 0.535 
Antal svarande 76 55 76 55 55 
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kandidaterna har något mer taktiskt partiskicklighet, är det här resultatet inte 
statistiskt signifikant. Det kan utifrån tolkningen av tabell 8, bero på att yngre 
riksdagskandidater med färre antal år som partimedlem, och äldre 
riksdagskandidater med färre styrelseuppdrag inom partiorganisationen, 
uppvisar mycket taktisk partiskicklighet. Deras kunskaper tar således ut 
varandra i resultatet.41 Istället är det mellan de två kandidatgruppernas 
partiinterna nätverksmedlemmar som den största skillnaden i taktisk 
partiskicklighet återfinns.  

Det partiinterna nätverket som stödjer de icke-valbara kandidaterna under 
nomineringsprocessen har i genomsnitt mindre kunskap om partiets normer 
och kulturer när det kommer till hur nomineringsprocesserna går till. Att det 
partiinterna nätverket runt de icke-valbara kandidaterna uppvisar mindre 
taktisk partiskicklighet, blir än mer intressant utifrån att kontroll har gjorts för 
om nätverksmedlemmarna själva stod på valsedeln till riksdagen.  

Trots att nätverksmedlemmarna till de icke-valbara riksdagskandidaterna 
uppvisar lägre taktisk partiskicklighet, återfinns de ändå i högre utsträckning 
själva som riksdagskandidater på partiets valsedel. De upplever alltså att de 
har sämre kunskaper om hur de skulle gå tillväga för att exempelvis hamna 
just på valsedeln till riksdagen, trots att de har större sannolikhet att själv vara 
riksdagskandidater. När den taktiska partiskickligheten hålls konstant vid sitt 
medelvärde, är det 14 procent högre sannolikhet att en partiintern 
nätverksmedlem som stödjer en icke-valbar kandidat under 
nomineringsprocessen, själv återfinns på riksdagens valsedel. Den högre 
sannolikheten till trots, uppfattar alltså nätverksmedlemmar till de valbara, 
men senare nedkryssade kandidaterna, att de ändå hade kunskap om hur de 
skulle gå tillväga för att hamna på valsedeln om de hade haft motivation till att 
kandidera. I figur 16 illustreras hur nätverksmedlemmarnas taktiska 
partiskicklighet är genomsnittligt lägre för de som själva står på valsedeln än 
för nätverksmedlemmar som inte står på riksdagens valsedel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
41 Kontroll för en eventuell interaktionseffekt har gjorts, men på grund av för få fall är det svårt att tyda 
resultaten.  
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Figur 16: Den taktiska partiskicklighetens påverkan för att stödja en icke-
valbar riksdagskandidat  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kommentar: Grafen baseras på de predicerade värdena i tabell 10 och dess femte modell. Det finns 
inga uppmätta värden mellan 0–3 och redovisas därför inte i grafen. (pr) står för sannolikheten att en 
senare uppkryssad riksdagskandidat, blir placerad på icke-valbar plats i nomineringsprocessen.  

 
Anledningen till varför de valbara kandidaternas partiinterna nätverk uppvisar 
mer taktisk partiskicklighet, går att finna i att dessa nätverksmedlemmar i 
högre utsträckning själva var kommunal- eller regionråd. 27 procent av de 
partiinterna nätverken till de valbara kandidaterna var vid tiden för 
riksdagsvalet kommunal- eller regionråd (figur 17). För riksdagskandidater på 
icke-valbar plats var motsvarande siffra 20 procent. Kommunal- och 
regionråden har därmed med största sannolikhet själva varit placerade högt 
upp på valsedlar vid tidigare kommun- eller regionval. 

Visserligen kandiderade 64 procent av både de valbara- och icke-valbara 
kandidaternas partiinterna nätverk till kommun- eller regionfullmäktige under 
det aktuella valet. Men med lärdom från riksdagens valsedel är det inte en 
garanti för att dessa kandidater har stor kunskap om hur de hamnade på dessa 
valsedlar.42 
 
 

                                                        
42 Fördjupning av taktisk partiskicklighet i relation till att vara kandidat i kommunal- eller regionvalen 
visar samma tendens som i riksdagsvalet. De icke-valbara partiinterna nätverken har lägre taktisk 
partiskicklighet än de valbara kandidaternas nätverk. Kontroll har även gjorts huruvida de valbara 
kandidaternas partiinterna nätverk själva satt i den valberedning som gav förslag på valsedelns 
utformning. Något sådant samband uppvisades dock ej, även om det fanns personer från båda 
kandidaternas partiinterna nätverk som även satt i valberedningen.  
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Figur 17: Partiinterna nätverksmedlemmar som var kommunal- eller regionråd 
vid tiden för riksdagsvalet (procent) 
 

 
Skillnaderna i taktisk partiskicklighet mellan de partiinterna nätverken kan 
istället förklaras med huruvida de har egna framskjutna politiska uppdrag på 
lokal nivå eller ej. Även om nomineringsprocesserna till valsedlarna för 
riksdag är skild från processerna till kommun och landsting, kan ändå 
processerna likna varandra. De partiinterna nätverksmedlemmar som var 
kommunalråd vid tiden för nomineringsprocessen uppvisar i genomsnitt en 
högre grad av taktiskt partiskicklighet (8,2) jämfört med nätverksmedlemmar 
som inte var kommunal- eller regionråd (7,6).   

Mot bakgrund av resultaten kan det ursprungliga resonemanget om att 
tidigare erfarenheter av nomineringsprocesser kan spela roll för den taktiska 
partiskickligheten, återigen aktualiseras vad avser de partiinterna nätverks-
medlemmarna. Att ha varit inblandad i tidigare nomineringsprocesser på 
kommunal- och regional nivå och varit lyckosam i dessa utifrån att ha blivit 
kommunal- eller regionråd, för det partiinterna nätverket förvärvade 
kunskaper om nomineringsprocesserna även till riksdagen.  

Taktisk partiskicklighet och de partiinterna nätverken  
De teoretiska antaganden som gjordes i inledningen av det här kapitlet, har i 
kapitlet visat sig inte stämma. Inledningsvis antogs kandidater som placerats 
på valbar plats i nomineringsprocesserna, dels ha ett större rekryterande 
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partiinternt nätverk som stödde dem under nomineringsprocessen, dels 
uppvisa mer taktisk partiskicklighet. Istället är det riksdagskandidaterna som 
placerades på icke-valbar plats, som hade ett större partiengagemang i termer 
av styrelseuppdrag inom partiorganisationen. Samma mönster återfinns bland 
deras partiinterna nätverk. Riksdagskandidater på icke-valbar plats har alltså 
under nomineringsprocessen haft ett större rekryterande nätverk inom 
partiorganisationerna jämfört med de valbara kandidaterna. De icke-valbara 
kandidaternas partiinterna nätverk bestod också i högre utsträckning av 
manliga nätverksmedlemmar, även om det mellan kandidaterna inte 
uppvisades skillnader mellan könen. Att bryta de manliga nätverken i 
partiernas nomineringsprocesser var ett av argumenten bakom införandet av 
varannan damernas på partiernas valsedlar (Törnqvist 2006; jfr Bjarnegård 
2013). Utan att dra för stora växlar utifrån enbart den här delstudien av 
nätverkens könstillhörighet, kan det ändå konstateras att personvalsreformen 
missgynnar riksdagskandidater som har ett bristande partiinternt nätverk, men 
likväl blivit placerade på valbar plats i nomineringsprocessen. Dessa 
kandidater får det svårt att nå riksdagen om det finns konkurrenter längre ner 
på valsedeln som har ett större partiinternt engagemang och har fler män i sina 
partiinterna nätverk.43  

Det är således inga politiska duvungar utan partierfarenhet som utmanar 
mer partierfarna riksdagskandidater om platsen i riksdagen. Visserligen finns 
det en grupp riksdagskandidater som identifierat sig själva som representanter 
för ungdomsförbunden. De är dock inte enbart aktiva i ungdomsförbunden, 
utan har förankring och engagemang även i andra delar av partiorganisationen. 
Samtidigt är tidigare engagemang i ungdomsförbunden bland de uppkryssade 
kandidaterna och deras partiinterna nätverk, ett vanligt forum vari de har lärt 
känna varandra. I takt med att kandidaterna blivit äldre har de ändrat sitt 
huvudmedlemskap till att snarare identifiera sig som representanter för sina 
geografiska partiföreningar. Det innebär inte att ungdomsförbundens 
medlemmar nödvändigtvis slutar att stödja de uppkryssades kandidatur under 
nomineringsprocessen.  

Att riksdagskandidaterna i den här studien inte är oerfarna inom partipoli-
tiken visas också i att det inte finns substantiella skillnader mellan 
kandidaterna utifrån deras taktiska partiskicklighet. Däremot uppvisar de icke-
valbara riksdagskandidaternas nätverk lägre kunskapsresurser kring hur nomi-
neringsprocessen till riksdagen gick till, även om de i högre utsträckning 
själva stod på valsedeln till riksdagen. Det uppkomna resultatet väcker 
funderingar kring hur taktisk partiskicklighet påverkar partiernas valsedelsut-
formning. Samtliga av de uppkryssade riksdagskandidaterna placerades vis-
serligen utanför valbar plats, men var ändå bland de tio främst rankade 
kandidaterna på valsedeln. De står således på vad Dan Brändström (1971:10) 

                                                        
43 Se fördjupat resonemang om homo- och heterosocialitet i kapitel 6, avsnitt ”homosocialitet i 
politiska nätverk”, då i relation till alla politiska nätverksmedlemmar i studien.  
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benämner som marginalplatser på valsedlarna. CVM antar att uppmaningar 
påverkar det politiska engagemanget. Det argumentet hänvisar Erlingsson et al 
(2012) till när de konstaterar att partimedlemmar rekryterar andra 
partimedlemmar till att stå på valsedlar. I ljuset av Erlingsson et als argument, 
är det tänkbart att de partiinterna nätverksmedlemmarna tillfrågats om att stå 
på partiernas valsedlar av exempelvis de icke-valbara kandidaterna. Att någon 
annan har rekryterat dessa partiinterna nätverksmedlemmar till att stå på val-
sedeln skulle då utgöra en förklaring till varför de själva inte riktigt vet hur de 
hamnade där. Därmed kan skillnader i taktisk partiskicklighet återfinnas 
mellan kandidater på valsedlarnas valbar- och marginalplatser (Brändström 
1971:10) i jämförelse med riksdagskandidater som befinner sig betydligt 
längre ner på valsedlarna utan realistisk vilja eller målsättning att nå 
riksdagen. Det är dock inget som undersöks vidare i den här studien.  

Nöjdhet över nomineringsprocessens genomförande 
 
”Nomineringsprocessen var genomkorrupt” (Nätverksmedlem till uppkryssad 
riksdagskandidat) 
 
Att i nomineringsprocessen placeras längre ner än vad kandidaten eller dennes 
omgivning ansett kandidaten vara förtjänt av, kan leda till missnöje över hur 
nomineringsprocessen har genomförts. Riksdagskandidater som bedriver 
personvalskampanjer har i tidigare forskning visat sig vara mer missnöjda med 
såväl utfallet av nomineringsprocessen, som själva processens genomförande 
(Öhberg 2015:95ff). Åsikter över hur riksdagskandidaten har hanteras av 
partiorganisationerna kan således kopplas till vad som händer efter 
nomineringsprocessen. Ett missnöje över att ha blivit placerad utanför valbar 
plats på valsedeln, antas föda en motivation att genomföra en personvals-
kampanj. Personvalskampanjen kan i sådana fall föras i syfte att omkullvälta 
rangordningen av valsedeln bestämd av partiorganisationen. För att undersöka 
om så är fallet, är det dock nödvändigt att först undersöka om det föreligger 
skillnader i inställningen till nomineringsprocessernas genomförande mellan 
respondenterna. De valbara riksdagskandidaterna och deras partiinterna 
nätverk som har gått vinnande ur nomineringsprocesserna, förväntas vara mer 
nöjda över nomineringsprocessens genomförande.   

Respondenternas åsikter kring nomineringsprocessens genomförande 
kommer i det här avsnittet att mätas utifrån olika delar av nominerings-
processen. Ett nöjdhetsindex används, som består av påståenden om nomine-
ringsprocessens öppenhet, om nomineringsprocessen lockade till sig duktiga 
kandidater och om eventuella bestämmelser vad avsåg exempelvis social- och 
geografisk representation efterföljdes på den fastställda valsedeln. De här tre 
påståendena har slagits samman med åsikter kring om nomineringsprocessen 
kantats av oegentligheter och om valberedningen hade för mycket makt på 
bekostnad av partimedlemmarna (se appendix).  
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I tabell 11 studeras hur nomineringsprocessens utfall påverkar nöjdheten med 
nomineringsprocessens genomförande. Resultatet kontrolleras utöver kön, 
ålder och utländsk bakgrund, även för partiengagemang och taktiskt parti-
skicklighet. Resultatet kontrolleras också för om de lokala nominerings-
processerna inkluderat provval eller ej innan valsedelns fastställande.  

Givet de initiala resultaten i tabell 11 verkar det inte finnas substantiella 
skillnader utifrån kandidaternas placering som förklarar inställningen till no-
mineringsprocessens genomförande. Istället är det partiinterna engagemanget 
och den taktiska partiskickligheten som påverkar inställningen till nomine-
ringsprocessernas genomförande. Vid kontroll för riksdagskandidaternas 
placering på valsedeln, är riksdagskandidater som besitter mindre taktisk par-
tiskicklighet, mer nöjda med nomineringsprocessernas genomförande.  

Tolkningen av resultatet i tabell 11 och dess modeller gör gällande att det 
finns ett samband mellan förståelse om hur nomineringsprocesser i allmänhet 
brukar gå till, och nöjdheten av hur den aktuella nomineringsprocessen gick 
till. Riksdagskandidater som uppskattar att de har bra insikt i hur 
nomineringsprocesser brukar gå till i partiet, är mer missnöjda med just den 
aktuella nomineringsprocessen. Att ha förkunskaper om hur nominerings-
processer brukar gå till, visar sig alltså bli en grogrund för att skapa missnöje 
inom ramen för den aktuella nomineringsprocessen där kandidaterna senare 
blev upp- och nedkryssade. Att anse sig besitta mer kunskap om nominerings-
processer i allmänhet blir en bidragande anledning att uttrycka missnöje över 
vad som verkar vara en mer konfliktartad nomineringsprocess än vad riks-
dagskandidaterna är vana vid sedan tidigare.  
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Skilda uttryck för missnöje över nomineringsprocessen 
Riksdagskandidater med mer taktisk partiskicklighet uppvisar ett större 
missnöje över hur den aktuella nomineringsprocessen genomfördes även vid 
kontroll för deras placering på valsedeln. Samma fenomen återfanns inte bland 
de partiinterna nätverken. För att studera om det finns missnöje gentemot 
specifika delar av den aktuella nomineringsprocessen, kommer resonemanget 
om missnöje i nomineringsprocesserna i detta avsnitt att fördjupas. Eftersom 
det i tabell 11 uppvisades skillnader mellan kandidaterna å ena sidan, och 
deras partiinterna nätverk å andra sidan, kommer grupperna att i denna 
fördjupning undersökas oberoende av varandra.  

Det är sedan tidigare känt att flera av de interna nätverksmedlemmarna 
själva stod på valsedeln och var riksdagskandidater i det aktuella valet. Därför 
kan nätverksmedlemmarnas eventuella missnöje över genomförandet vara 
knutet till deras besvikelse över sin egen placering oberoende av riksdags-
kandidaten de valde att stödja. Av den anledningen förs detta in som en 
kontrollvariabel i nästkommande tabeller.  

Vid uppdelning av nöjdhetsindexet, utkristalliseras ett mönster av missnöje 
hos de icke-valbara riksdagskandidaterna och deras partiinterna nätverks-
medlemmar. Missnöjet tar sig dock olika uttryck mellan riksdagskandidater 
och de partiinterna nätverken. Av tabell 12 framgår hur de partiinterna 
nätverken till de icke-valbara kandidaterna uttrycker sitt missnöje mot nomi-
neringsprocessen i sin helhet. De anser att nomineringsprocessen präglades av 
oegentligheter. Oegentligheter som uttryck för missnöje, återfinns även bland 
nätverksmedlemmar som uppvisar mer taktisk partiskicklighet oberoende av 
vilka riksdagskandidater de stödjer. 

De icke-valbara riksdagskandidaterna riktar istället sitt missnöje mot 
valberedningen. Det framgår av tabell 13. Även nätverksmedlemmar med mer 
taktisk partiskicklighet väljer att kritisera valberedningen. Valberedningarnas 
funktion i nomineringsprocessen är att ge förslag på valsedlarnas rangordning 
till nomineringsmötet. På nomineringsmötet beslutar därefter partimedlemmar 
om valsedelns slutgiltiga rangordning. Jan Johansson visar dock att 
valberedningens rådgivande förslag likväl har stort inflytande på hur den 
slutgiltiga valsedeln ser ut (Johansson 1999:309ff). Visserligen anordnar vissa 
partiorganisationer provval bland sina medlemmar. Provval används för att 
partimedlemmarna ska ge tydliga riktlinjer till valberedningen om hur rang-
ordningen av kandidaterna på valsedeln bör se ut (Johansson 1995:98ff; Hazan 
& Rahat 2006). Men även vid kontroll för om det anordnas provval eller ej, 
kvarstår kritiken mot valberedningen bland den här studiens respondenter.  
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Att partiorganisationer väljer att använda sig av valberedningar kan utifrån 
Robert Michels (1911(1962) argumentation ses som en nödvändig utveckling 
för att demokratiska, men komplext uppbyggda politiska organisationer ska 
fungera effektivt. Michels argumenterade för att politiska partiers effektivitet 
upprätthålls av att den demokratiska makten delegeras från partimedlemmarna 
till en mindre grupp av individer i partiorganisationen. Den här mindre 
gruppen individer får genom delegation, också mer att säga till om än den 
vanliga partimedlemmen. En sådan mindre grupp som tilldelats makt är val-
beredningen. Detta perspektiv har även Obler (1974) haft när han likställt 
partiernas valberedningar i nomineringsprocesser med det som Michels 
definierar som oligarker. Det är mot den här mindre gruppen som de icke-
valbara riksdagskandidaterna och taktiskt partiskickliga nätverksmedlemmar 
väljer att rikta sitt främsta missnöje mot, efter att nomineringsprocessen har 
genomförts. Det skiljer sig från de icke-valbara kandidaternas nätverks-
medlemmar som istället riktar kritik mot nomineringsprocessen i sin helhet.  

De fiktiva riksdagskandidaterna sammanfattar resultatet 
Kapitlets resultat sammanfattas utifrån de fyra idealtypiska 
riksdagskandidaterna som presenterades i metodkapitlet. Deras partipolitiska 
bakgrunder, deras agerande under nomineringsprocessen och vilka som ingår i 
deras partiinterna nätverk i relation till det här kapitlets resultat kommer att 
genomsyra framställningen. De fiktivt underliggande konfliktdimensionerna 
av nomineringsprocesserna är inspirerat av respondenternas egna svar på vad 
som hände under nomineringsprocessen. Dessa konversationer mellan mig 
som forskare och respondenterna har därefter satts i relation till tidigare forsk-
ning om vad som tenderar att orsaka partiinterna stridigheter under nomine-
ringsprocesser i allmänhet.  

Börje Berlin och Hanna Pålsson  
Riksdagskandidaten Börje Berlin, 62 år, är inför den stundande nominerings-
processen redan ledamot av Sveriges riksdag. Han ställer inför det här valet 
upp för omval ytterligare en mandatperiod. Eftersom han spenderar 
veckodagarna i riksdagen, har Börje sällan tid att vara aktiv i den lokala 
partiorganisationen. Numera är han enbart ledamot i den regionala parti-
styrelsen i egenskap av riksdagsledamot. Hans partiinterna nätverk består av 
dels kommunalrådet från Börjes hemkommun Sydstad, dels den kvinnliga 
riksdagsledamoten som står placerad som förstanamn på valsedeln. Därtill har 
Börje upplevt att han inför och under nomineringsprocessen fått bra stöd från 
en av partiets politiska tjänstemän, som han utser till att ingå i sitt partiinterna 
nätverk. Börje identifierar sig egentligen som hela valkretsens representant, 
men fyller i enkäten som att han har sitt huvudsakliga medlemskap i Sydstads 
partiförening.  

Riksdagskandidaten Hanna Pålsson, 26 år gammal, är till vardags student. 
Hanna har sedan tidiga tonåren varit aktiv i ungdomsförbundet. I takt med att 
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hon har blivit äldre, har hennes partiinterna engagemang förändrats från att 
enbart vara aktiv i ungdomsförbundet, till att också vara ledamot i 
hemkommunen Norrstads partiförening. Därtill är Hanna ledamot i 
kvinnoförbundets styrelse. Hanna är dock fortfarande kvar i ungdoms-
förbundets styrelse även om hon inte längre är dess lokala ordförande. Hon 
sitter kvar i den lokala ungdomsstyrelsen eftersom hon även sitter i ungdoms-
förbundets nationella styrelse. När Hanna ska välja var någonstans hon har sitt 
huvudmedlemskap, står hon i valet och kvalet om hon ska kryssa i att hon är 
representant för Norrstads partiförening, eller om hon är representant för 
ungdomsförbundet. Både Norrstads partiförening och det regionala ungdoms-
förbundet valde att nominera henne till riksdagens valsedel. Det gjorde även 
kvinnoförbundet, men Hanna ser sig inte som en huvudsaklig representant för 
just den föreningen i partiet. Hannas stora partiengagemang visar sig i vilka 
som ingår i hennes partiinterna nätverk. En av nätverksmedlemmarna är 
Hannas arvtagare som ordförande för ungdomsförbundet i valkretsen. Hanna 
har också en person i sitt nätverk som hon för flera år sedan lärde känna i 
ungdomsförbundet. Den här personen sitter idag tillsammans med Hanna i 
Norrstads lokala partistyrelse. Därtill har Hanna även utsett ordförande för det 
lokala kvinnoförbundet i sitt partiinterna nätverk. Till slut väljer Hanna att 
kryssa i att hon har sitt huvudmedlemskap i ungdomsförbundet trots sin 
tudelade lojalitet. Alla tre av Hannas partiinterna nätverksmedlemmar står 
själva på valsedeln till riksdagen. Den kunskap de har fått om hur de skulle gå 
tillväga för att själva bli riksdagskandidater, kan de ha förvärvat genom att 
prata med Hanna. Hanna har flera gånger under sina år i ungdomsförbundet, 
varit med på partiets nomineringsstämmor och upplever att hon har goda 
kunskaper om hur hon skulle göra för att bli nominerad till valsedeln.  

I Börje och Hannas regionala partiorganisation genomförs så kallade 
provval bland partiets medlemmar. Provvalsresultatet resulterade i att den 
kvinnliga riksdagsledamoten som ingår i Börjes partiinterna nätverk, fick flest 
röster av valkretsens partimedlemmar. Hanna hamnade dock på andra plats, 
följt av Börje på tredje. Partiets valberedning valde i sitt förslag till 
nomineringsstämman att placera den kvinnliga riksdagsledamoten högst upp 
på valsedeln. Valberedningen har att beakta principen om varannan damernas. 
Dessutom är det kutym att riksdagsledamöter som vill kandidera om, placeras 
på valbar plats på valsedlarna. Därför tilldelas Börje andraplatsen på 
valsedeln, provvalsresultatet till trots.  

Valberedningens förslag till valsedel gör Hanna och hennes partiinterna 
nätverk upprörda. Hanna kritiserar valberedningens makt, medan hennes parti-
interna nätverk tycker att det finns oegentligheter i hur nomineringsprocessen 
har genomförts. Missnöjet kan även ha framförts på nomineringsstämman, där 
Hannas nätverk pläderat för att provvalsresultatet ska beaktas även om det 
innebär ett avsteg från principen om varannan damernas. Börje och hans 
partiinterna nätverk tar dessa antagna inlägg med ro och anser att det är 
trevligt med lite ”ungdomlig entusiasm” på nomineringsstämman och är 



112 
 

överlag nöjda med hur nomineringsprocessen genomfördes. Trots Hanna och 
hennes partiinterna nätverks antagna protester, beslutar nomineringsstämman 
att anta valberedningens förslag och välja Börje till valbar plats på riksdagens 
valsedel.   

Gunhild Nilsson och Victor Wahl  
Gunhild Nilsson, 43 år, är ordförande för sitt partis regionala kvinnoförbund. 
Till vardags arbetar Gunhild som lärare i Västerorts kommun. Västerort är den 
största staden i valkretsen. Hon har egentligen inte haft några planer på att bli 
riksdagsledamot. Hon fick dock en förfrågan från Västerorts kommunalråd, 
som tyckte att det var dags för Gunhild att kandidera. Trots viss tvekan, 
tackade Gunhild ja till kandidaturen. Hon har trots allt varit aktiv i partiet 
under en lång tid. Gunhild väljer att utse kommunalrådet som en del av sitt 
partiinterna nätverk tillsammans med en ledamot från Västerorts partiförening, 
som även hon uppmanade Gunhild att kandidera till riksdagen. Partiets enda 
riksdagsmandat har tidigare tillhört en riksdagsledamot från just Västerort, 
men denna ledamot har inför stundande nomineringsprocess meddelat att 
vederbörande inte ställer upp för omval. Därför väljer Västerorts partiförening 
att nominera Gunhild som deras nya kandidat till riksdagens valsedel. 

I grannkommunen Österort är Victor Wahl kommunalråd och sitter i 
Österorts partiförening. Eftersom Västerort varit innehavare av partiets enda 
mandat i riksdagen den senaste mandatperioden, tycker Österorts partiförening 
att det vore lägligt om även den östra delen av valkretsen fick ha en 
representant i riksdagen. Personen som lyfter fram Victors riksdagskandidatur 
till valberedningen, är ordförande för Österorts partiförening och är sedan 
ungdomsförbundets dagar vän med Victor. Denna ordförande utser Victor till 
att ingå i sitt partiinterna nätverk. Ordförande är likt Victor kommunpolitiker 
på heltid.   

I Gunhilds och Victors parti anordnas det inte provval. Istället lanserar 
valberedningen ett förslag till den stundande nomineringsstämman. I 
valberedningens förslag är Gunhild placerad på valbar plats. Valberedningen 
anser att Västerort som största orten i valkretsen bör ha en representant i 
riksdagen. Även om Gunhild och hennes partiinterna nätverk är nöjda över att 
Västerort verkar få behålla mandatet i riksdagen, är de ändå väl medvetna om 
att Victor Wahl och hans partiinterna nätverk från Österort är missnöjda över 
nomineringsprocessens utfall. Gunhild är kritisk till nomineringsprocessens 
genomförande då hon inte var riktigt förberedd på att någon skulle utmana 
henne om den valbara placeringen på nomineringsstämman. Det är nämligen 
inget som brukar tillhöra vanligheterna under partiets nomineringsprocesser. 
Men då Gunhild vet att Victor är ett omtyckt kommunalråd, tar hon inte sin 
plats i riksdagen för given, bara för att hon står som förstanamn på valsedeln.  
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Kapitel 6. Inför valrörelsen 

”Jag själv är egentligen skeptisk mot personval, men det var så många som sa 
att jag ändå skulle satsa på riksdagen” (Uppkryssad riksdagskandidat)  
 
Det här kapitlets första avsnitt syftar till att förklara om uppmaningar från det 
politiska nätverket att genomföra en personvalskampanj också påverkar 
kandidaternas beslut att genomföra en sådan kampanj. Att bli uppmanad till att 
delta i politiken antas vara en bidragande orsak till att människor får ökad 
motivation att gå från politiskt intresse till faktiskt deltagande (Verba et al 
1995:156–157). I kapitlets andra avsnitt kommer ljuset också att riktas mot 
respondenternas engagemang i föreningslivet utanför partipolitiken.   

Den första delen av kapitlet tar avstamp i att det finns mer missnöje över 
nomineringsprocessens genomförande hos kandidater och partiinterna nätverk 
som placerats på valsedelns icke-valbar plats. I figur 18 illustreras hur 
missnöjet över nomineringsprocessen förväntas ha en mobiliserande inverkan 
på kandidaternas politiska nätverk. Respondenter som är missnöjda över 
nomineringsprocessen, antas få ökad motivation till att rekrytera ytterligare 
nya medlemmar till det politiska nätverket efter att nomineringsprocessen har 
genomförts. Det studeras i det här kapitlet genom att inkludera de politiska 
nätverksmedlemmar som angivit att de anslöt sig till riksdagskandidatens 
målsättning att nå riksdagen först efter att nomineringsprocessen hade 
avslutats. Tillsammans antas de politiska nätverken uppmana riksdags-
kandidaterna att genomföra en personvalskampanj. Mer uppmaningar att 
genomföra en sådan kampanj kan leda till att sannolikheten att genomföra en 
personvalskampanj ökar. Även om det inte är nödvändigt att genomföra en 
personvalskampanj för att få personkryss under en valrörelse, är det dock givet 
att en sådan valkampanj i någon mån anordnas för att uppmana väljarna att 
kryssa på kandidaten.  
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Figur 18: Disposition och förväntade resultat i kapitlets först del, inför valrörelsen 
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Missnöje skapar rekrytering till det politiska nätverket 
Rekrytering är en av de viktigaste byggstenarna i uppkomsten av politiskt 
deltagande. Den vanligaste anledningen till varför personer omsätter sitt 
politiska intresse till faktiskt deltagande, är att de blir uppmanade av någon att 
göra så (Verba et al 1995:156–157; Hooghe et al 2004; Anoll & Michelson 
2016). Människor blir helt enkelt rekryterade till politiken av redan politiskt 
aktiva personer (Verba et al 1995:156–157). Partimedlemmar som får upp-
maningar att kandidera till ett politiskt uppdrag har fyra gånger större 
sannolikhet att i slutänden kandidera till uppdraget än partimedlemmar som 
inte får samma uppmaning (Lawless & Fox 2005:100). Resultatet återspeglar 
sig även bland Sveriges förtroendevalda. Hälften av Sveriges förtroendevalda 
anger att de utan uppmaningar från sin omgivning, inte hade kandiderat till 
uppdraget eller valt att fortsätta sitt politiska engagemang (Karlsson 
2001:146).  

Verba, Schlozman och Brady visar att det är lättare att rekrytera personer 
till politiken om uppmaningar till deltagandet har sin grund i politiska 
sakfrågor: ”deep feelings about an issue can function as an independent force 
in stimulating participation”(Verba et al 1995:415). Missnöje över politiska 
beslut eller missnöje med sittande regering ökar exempelvis deltagandet i 
politiska aktioner (Dalton 2014:74ff). Missnöjet skapar ett högre politiskt 
deltagande då det skapar en ökad motivation att protestera mot det som 
missnöjet bottnar i. När viljan till politiskt deltagande ökar, blir det helt enkelt 
lättare att omsätta det politiska intresset till praktisk handling (Verba et al 
1995:334ff; Jenkins & Andolina 2016).  

Missnöje över de genomförda nomineringsprocesserna kan ses som en 
politisk sakfråga i termer av att vilja påverka vem som blir riksdagsledamot. 
På samma sätt som annat politiskt missnöje är en katalysator för ökad 
motivation och rekrytering av nya medlemmar, kan detta även gälla 
rekrytering av personer till riksdagskandidaternas politiska nätverk. De icke-
valbara riksdagskandidaterna och deras partiinterna nätverk var missnöjda 
över nomineringsprocessens genomförande. Detta missnöje kan utgöra en 
motiverande grund för att rekrytera fler personer till det politiska nätverket 
efter att nomineringsprocessen har genomförts. Att rekrytera personer till det 
politiska nätverket kan även leda till att uppmaningar att genomföra en 
personvalskampanj framförs av de icke-valbara kandidaternas nätverk för att 
därigenom omkullkasta nomineringsprocessens fastställda valsedel. Det är 
lättare att vara nöjd med nomineringsprocessens genomförande om resultatet 
överensstämmer med de initiala ambitionerna att nå valbar plats. Att vara nöjd 
över nomineringsprocessen kan också leda till att de valbara respondenter slår 
sig till ro och inte rekryterar ytterligare medlemmar till det politiska nätverket 
efter nomineringsprocessens avslut, då motivation saknas. Därmed riskerar 
uppmaningar att genomföra en personvalskampanj att likaså utebli.  
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Samtidigt återfinns inte enbart missnöje över nomineringsprocesserna bland 
de uppkryssade respondenterna. Även bland vissa av de senare nedkryssade 
kandidaterna och deras partiinterna nätverk finns det missnöje om än inte lika 
omfattande. De nedkryssade och uppkryssade riksdagskandidaterna har varit 
involverade i samma nomineringsprocesser. Det gör att det visserligen finns 
två olika versioner av vad som hände under nomineringsprocessen, men båda 
versionernas anhängare kan likväl uppvisa samstämmigt missnöje. Även för 
de nedkryssade riksdagskandidaterna kan en osäkerhet infinna sig huruvida de 
kommer att utmanas av sina partiinterna konkurrenter längre ner på valsedeln 
om platsen i riksdagen. Osäkerheten kan skapa ökad rekrytering av ytterligare 
förstärkning till det politiska nätverket efter nomineringsprocessen även om 
kandidaterna har hamnat på valbar plats.  

I tabell 14 studeras om missnöjet över nomineringsprocessen eller 
kandidatens slutgiltiga placering på valsedeln förklarar att nya medlemmar till 
det politiska nätverket rekryteras efter nomineringsprocessens genomförande. 
Den beroende variabeln består av en procentuell anslutningsgrad för de 
politiska nätverksmedlemmarna som anslöt sig till kandidatens målsättning att 
nå riksdagen först efter att nomineringsprocessen avslutats. I tabellen 
tillkommer utbildningsnivå som en kontrollvariabel till skillnad från i första 
empirikapitlet. Det är nämligen en faktor som kan påverka en persons 
möjligheter att rekrytera nya personer till sitt nätverk (Berinsky & Lenz; 
Campbell 2009; Kam & Palmer 2008).44 

Av tabellens resultat framgår att missnöje över nomineringsprocessens 
genomförande påverkar rekryteringen av nya medlemmar till det politiska 
nätverket. Modell 2 visar hur riksdagskandidaternas placering på icke-valbar 
plats i nomineringsprocessen förklarar tillströmningen av nya nätverks-
medlemmar till deras politiska nätverk. En deskriptiv analys visar att 36 
procent av det totala antalet politiska nätverksmedlemmar till uppkryssade 
kandidater anslöt sig till kandidaternas strävan om att nå riksdagen först efter 
den genomförda nomineringsprocessen. Det ska jämföras mot 15 procent av 
de nedkryssade nätverksmedlemmarna.45 Den skillnaden får genomslag i mod-
ell 2 och förklaras av just kandidaternas placering på valsedeln. 

 

                                                        
44 Till diskussionen om utbildning och rekrytering kan Huckfeldt och Spragues argument om att 
politiskt aktiva medlemmar tenderar att rekrytera nya medlemmar som redan varit politiskt aktiva i 
andra sammanhang, läggas till (Huckfeldt & Sprague 1987:198). Det finns en diskussion om hur högre 
utbildning som oberoende variabel bör hanteras i relation till politiskt deltagande. Det finns de som 
betraktar det som en individuell faktor som skapas inom en människas nätverk (Klofstad 2011) 
alternativt en proxyvariabel som förklarar exempelvis uppväxtvillkor och sociala positioner (Kam & 
Palmer 2008). Jag betraktar högre utbildning i den här studien som en proxyvariabel, där högre 
utbildning kan göra det lättare att rekrytera personer med resurser till det politiska nätverket (jfr Verba 
et al 1995:433–437).  
45 Totalt var 20 procent av de uppkryssade politiska nätverksmedlemmar inte medlemmar i kandidatens 
parti. Motsvarande siffra för de nedkryssade kandidaternas nätverk var 9 procent Det är således inte 
enbart andra partimedlemmar som återfinns i kandidaternas politiska nätverk. 
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Tabell 14: Missnöje påverkar rekrytering av nya politiska nätverksmedlemmar efter 
nomineringsprocessens genomförande (OLS-regression) 
     
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
Nöjdhetsindex     
Nöjd över nomineringsprocessens 
genomförande, kandidat 
 

 
-0.614 
(3.885) 

 
-1.487 
(3.539) 

 
-0.547 
(3.739) 
 
 

 
0.208 
(3.633) 

Nöjd över nomineringsprocessens 
genomförande, genomsnitt 
partiinterna nätverket  
 
 
Icke valbar plats på valsedeln  

  
 
 
 
 
24.744** 
(7.650) 

-7.986** 
(3.141) 

-6.538* 
(3.269) 
 
 
 
14.678 
(9.871) 
 

Högskoleutbildning, kandidat 
 

9.300 
(10.027) 

16.916* 
(9.461) 

7.546 
(10.620) 

10.479 
(10.662) 

Högskoleutbildning, genomsnitt 
politiskt nätverk 

  13.590 
(9.555) 

11.879 
(9.715) 

Intercept 47.100 
(33.725) 

-1.628 
(30.908) 

55.716 
(34.355) 

23.502 
(39.829) 

R2 0.077 0.180 0.289 0.323 
Antal svarande 59 59 51 51 

Kommentar: Resultatet är även kontrollerat för ålder, kön och bakgrund. Den beroende variabel mäter 
den procentuella anslutningsgraden (0 – 100) för varje enskild riksdagskandidats politiska nätverk efter 
att nomineringsprocessen avslutats – se även appendix för nöjdhetsindex. Robusta standardfel inom 
parantes. Sign. ***p<0.01 **p<0.05 *p<0.1  

 
Modell 2 indikerar att kandidater som studerat vid universitet och högskola, 
rekryterar fler medlemmar till sitt politiska nätverk efter att nominerings-
processen har avslutats. 

När det partiinterna nätverkets missnöjesgrad tillkommer i modell 4 
försvinner placeringens effekt i modell 2. I modell 4 framgår det istället hur de 
partiinterna nätverkens missnöje över nomineringsprocessens genomförande, 
framkallar ytterligare rekrytering av nätverksmedlemmar för att hjälpa kandi-
daten att nå riksdagen. Missnöje hos det partiinterna nätverket över nomi-
neringsprocessens genomförande är således en drivande mekanism bakom ny-
rekryteringen till det politiska nätverket. Det är sagt med visst förbehåll, då det 
finns ett bortfall mellan de olika modellerna.  
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Ändå tolkas resultatet som att upplevd ”fuffens” under nomineringsprocessen 
från de partiinterna nätverken, blir startskott för att ytterligare personer 
rekryteras till kandidaternas politiska nätverk efter nomineringsprocessens 
genomförande.46  

Uppmaningarnas dynamik i ett politiskt nätverk 
En av de största utmaningar som studier av uppmaningar möter, avser 
svårigheterna att kartlägga och förstå den dynamiska process som sker mellan 
människor i ett nätverk (Fowler et al 2011). Den analytiska utmaningen ligger 
i att kartlägga den kausala riktningen för hur uppmaningar till politiskt 
deltagande sker i ett politiskt nätverk. Vid exempelvis dörrknackningar är det 
lätt att identifiera att det är partianhängaren som ringer på dörrklockan och 
uppmanar personen som öppnar dörren att delta i politiken. Uppmaningar går 
från partianhängare till personen i hushållet. När uppmaningar sker inom ett 
nätverk av bekanta är det betydligt svårare att avgöra vem som uppmanar vem, 
då det sker mer subtilt och ömsesidigt (Zuckerman 2005:22–24). Trots 
svårigheterna kommer den potentiella ömsesidigheten att stå i fokus i detta 
avsnitt. Riksdagskandidaterna som blev uppkryssade antas ha blivit upp-
manade och också uppmanat sitt politiska nätverk att genomföra och hjälpa till 
att genomföra en personvalskampanj. Om både riksdagskandidaten och dess 
politiska nätverk uppmanar varandra att hjälpa till, kan det leda till att 
riksdagskandidaten väljer att genomföra en personvalskampanj.   

I figur 19 redovisas bland annat hur de politiska nätverksmedlemmarna 
som har uppmanats att hjälpa till i riksdagskandidatens målsättning att nå 
riksdagen. Det är alltså de enskilda nätverksmedlemmarna som har svarat 
huruvida de har fått uppmaningar att hjälpa till att genomföra exempelvis en 
personvalskampanj. Att en person anser sig ha uppmanat en annan person, 
innebär inte per automatik att den upplevelsen också delas av personen som 
uppmaningen riktat sig till. Eftersom det är själva upplevelsen av att bli 
tillfrågad som har tilltänkt effekt på viljan och motivationen att engagera sig 
(Verba et al 1995:154–157) är det också den upplevelsen av att ha blivit 
uppmanad som är relevant att undersöka.  

På frågan huruvida de politiska nätverken har uppmanats att engagera sig i 
riksdagskandidatens öde, råder det inte väsentliga skillnader mellan de två 
grupperingarna. 75 procent av de politiska nätverken upplever att riksdags-
kandidaten själv har tillfrågat dem att hjälpa till. De uppkryssade nätverks-
medlemmar upplever dock att de generellt får mer uppmaningar från andra 
delar av sin omgivning. 
                                                        
46 Jämförelser i missnöjesgrad mellan enskilda konkurrenter på samma valsedel och deras partiinterna 
nätverk har gjorts. Även om missnöjet inte alltid är ömsesidigt från såväl nedkryssade, som upp-
kryssade på samma valsedel, finns det ett flertal nomineringsprocesser som gemensamt präglas av 
betydligt mer missnöje än andra. Vidare studier av dessa enskilda nomineringsprocesser görs inte i den 
här studien, men ger grund för fallstudier av dessa nomineringsprocesser längre fram för att öka 
förståelsen av partiinterna konflikter som grund för missnöjet.     
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Figur 19: Riksdagskandidaterna uppmanas till att genomföra en 
personvalskampanj. De politiska nätverken uppmanas att hjälpa till med 
kandidatens målsättning att nå riksdagen genom att exempelvis hjälpa till i en 
personvalskampanj (procent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar: De ursprungliga variablerna mäts från 0 (”Uppmanades i liten utsträckning”) − 10 
(”Uppmanades i stor utsträckning). De som svarat 6 eller högre på enkätfrågan redovisas i figur 19. 
Frågorna har till riksdagskandidaterna ställts som ”i vilken utsträckning blev du uppmanad att 
genomföra en personvalskampanj till riksdagen av nedanstående aktörer?”. Det är således inte enbart 
det utvalda politiska nätverkets medlemmar som ingår i denna bedömning utan även personer som inte 
valts ut som tillräckligt centrala för att ingå i det politiska nätverket runt riksdagskandidaten. 
 
Det är enbart uppmaningar från partiorganisationen som de nedkryssade 
nätverksmedlemmarna får något mer uppmaningar från. Att det finns skillnad i 
partiorganisationernas agerande är inte nödvändigtvis förvånande även om 
skillnaderna är små. Det är fler av de nedkryssade kandidaternas 
nätverksmedlemmar som är medlemmar i partiet. Dessutom upplever kandi-
dater som generellt placerat sig högre upp på valsedlarna, att de får mer stöd 
från partiorganisationerna jämfört med kandidater placerade längre ner 
(Öhberg 2015:95).  

När riksdagskandidaterna besvarat i vilken utsträckning de har uppmanats 
att genomföra en personvalskampanj uppvisar figur 19 att de uppkryssade 
kandidaterna uppmanas mer än de nedkryssade. Nästintill alla uppkryssade 
riksdagskandidater angav att de uppmanats av både partimedlemmar och av 
icke-partimedlemmar att genomföra en personvalskampanj. Detta bekräftas 
också av deras politiska nätverk. 64 procent av de uppkryssade 
nätverksmedlemmarna angav själva att de uttryckligen uppmanat riksdags-
kandidaten att genomföra en personvalskampanj till skillnad från de ned-
kryssade nätverken där 33 procent hade uppmanat kandidaten till detta. Enbart 
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genom den deskriptiva statistiken noteras det alltså att uppkryssade riksdags-
kandidater har fått mer uppmaningar från sin omgivning att genomföra en 
personvalskampanj jämfört med nedkryssade riksdagskandidater.   

Uppmaningar att genomföra en personvalskampanj 
Patrik Öhberg (2015:95) visar hur kandidater som genomför 
personvalskampanjer överlag tenderar att vara missnöjda med nominerings-
processens genomförande. Dock har inte hänsyn tagits till uppmaningar som 
uppenbarligen förekommer mellan de personvalskampanjande kandidaterna 
och deras omgivning.  

Tabell 15 undersöker respondenternas inställning till nominerings-
processen och hur den påverkar graden av uppmaningar som ges från 
riksdagskandidatens omgivning till riksdagskandidaten att genomföra en 
personvalskampanj. Graden av uppmaningar som utgör den beroende varia-
beln, består av en sammanslagning av variablerna som redovisades för riks-
dagskandidaterna i figur 19.  

 
Tabell 15: Missnöje över nomineringsprocessens genomförande påverkar uppmaningar att 
genomföra en personvalskampanj (OLS-regression) 
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
Nöjdhetsindex     
Nöjd med 
nomineringsprocessen, 
riksdagskandidat 

-0.381 
(0.257) 

-0.078 
(0.214) 

-0.187 
(0.326) 

-0.041 
(0.302) 

     
Nöjd med 
nomineringsprocessen, 
genomsnitt nätverk 

  -0.387* 
(0.195) 

-0.181 
(0.148) 

     
Icke-valbar plats på 
valsedeln 

 3.170*** 
(0.544) 

 2.706*** 
(0.569) 

     
Intercept 10.602*** 

(1.945) 
4.486** 
(1.923) 

13.478*** 
(3.707) 

8.482* 
(3.156) 

R2 0.095 0.319 0.300 0.500 
Antal svarande 75 75 52 52 
Kommentar: Resultatet är kontollerat för ålder, kön, bakgrund och utbildning. Den beroende variabeln 
består av variablerna som redovisas i figur 19 – se även appendix för nöjdhetsindex. Cronbachs alpha 
>0.7. Robusta standardfel inom parantes. Sign. ***p<0.01 **p<0.05 *p<0.1 
 
Det som huvudsakligen förklarar uppmaningar att genomföra en 
personvalskampanj gentemot riksdagskandidaterna, är deras placering i 
nomineringsprocessen. Det framgår av både modell 2 och 4. I modell 3, när 
placeringen i nomineringsprocessen inte inkluderas, framgår visserligen att det 
politiska nätverkets missnöje framkallar uppmaningar till att kandidaten borde 
genomföra en personvalskampanj. Men även om det finns uppmaningar från 
den missnöjda omgivningen, är det framförallt kandidatens icke-valbara 
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placering i nomineringsprocessen som förklarar förekomsten av uppmaningar 
att genomföra en personvalskampanj.  

Personvalskampanjernas tveeggade svärd  
Även om uppmaningar förekommer från omgivningen gentemot 
riksdagskandidaterna att de borde genomföra en personvalskampanj, är det 
inte nödvändigtvis så att kandidaterna väljer att genomföra en sådan 
valkampanj. När personvalssystemets konsekvenser utvärderades under 2015 
konstaterades att antalet genomförda personvalskampanjer successivt ökar 
över tid. Trots det prioriteras fortfarande partivalet framför kandidat-
preferenser hos de svenska väljarna (Berg & Oscarsson 2015:7). Väljarnas 
skepticism gentemot personval återspeglar sig i att det var färre antal väljare 
som i riksdagsvalet 2014 valde att lämna ett personkryss på valsedlarna 
jämfört med när personvalsreformen introducerades 1998 (Berg & Oscarsson 
2015:65). Trots det genomförde fler riksdagskandidater en personvalskampanj 
2014 än tidigare (Öhberg 2015:91). Att det sker fler personvalskampanj över 
tid, kan givetvis bero på en ökad medvetenhet om reformens förekomst i 
valsystemet. Det kan också bero på svårigheterna att definiera vad som 
kategoriseras som en personvalskampanj (Gidlund 2004:55). Är exempelvis 
nutida möjligheter att profilera sig som riksdagskandidat via sociala medier 
utan att uppmana väljare att personkryssa på kandidaten, att definiera som en 
personvalskampanj? Eller handlar innebörden av en personvalskampanj att 
kandidaten aktivt uppmanar väljare att personkryssa på vederbörande? Eller är 
det som Karlsen och Skogerbø (2013) hävdar, att personvalskampanjer som 
sker på lokal nivå i partidominerade valsystem inte alls är att betrakta som 
personvalskampanjer eftersom det ofta handlar om anpassningar till nationella 
kampanjstrategier? Karlsen och Skogerbøs argument håller visserligen inte 
Zittel & Gschwend (2008) eller Whiteley och Seyd (2003) med om, men sätter 
ändå fingret på svårigheterna att definiera vad som är en 
personvalskampanj. 47   

I Sverige finns det en omtvistad inställning till personvalskampanjer. 
Politiker och väljare som placerar sig som politiskt vänster, är generellt mer 
negativa till personval som fenomen (Berg & Oscarsson 2015:41). 
Vänsterpartiet sträcker sig så långt som att skriva i sina interna riktlinjer att 
partiets medlemmar och partiorganisationer ”uppmanas… att avstå från 
personvalskampanjer som har till syfte att ändra den av partiet beslutade 
rangordningen av kandidater” (Personval – riktlinjer för Vänsterpartiet 
2014:4). Även om andra partier inte har lika hårda skrivningar i sina riktlinjer, 
                                                        
47 I det här kapitlet utgår definitionen av personvalskampanj från riksdagskandidaternas egna svar om 
de har bedrivit en personvalskampanj eller inte, utan att fördjupa definitionen. I nästkommande kapitel 
kommer dock aktiviteter under valrörelsen oberoende av kandidaternas genomförande av en 
personvalskampanj att jämföras. Det gör det möjligt att beakta hur personrelaterade valrörelse-
aktiviteter påverkar deltagandet i valrörelsen oavsett om respondenterna själva definierar aktiviteterna 
som en del av en personvalskampanj eller ej.   
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är ändå personvalsmöjligheten en reform som utsätter partiorganisationerna 
för partiinterna spänningar. Personvalskampanjer kan också ses som ett sätt att 
stärka och maximera antalet röster till partiet i sin helhet (McDermott 2009; 
Stone et al 2010; Tavits 2010). Det perspektivet tar Socialdemokraterna fasta 
på, när de i sin kandidatförsäkran inför riksdagsvalet 2018 betonar att 
”personvalskampanjer ska drivas på ett sätt som stärker partiet” (Social-
demokraternas kandidatförsäkran 2018).  

Trots att det kan vara partiinternt kontroversiellt att bedriva en 
personvalskampanj, angav majoriteten av riksdagskandidaterna i den här 
studien att de genomfört någon form av sådan kampanj. 56 procent av de 
uppkryssade riksdagskandidaterna genomförde en utpräglad personvals-
kampanj jämfört med 18 procent bland de nedkryssade riksdagskandidaterna.  

Den stora skillnaden finns bland de som valde att inte genomföra en 
personvalskampanj alls. 37 procent av de nedkryssade riksdagskandidaterna 
valde att inte genomföra en personvalskampanj. Motsvarande siffra bland de 
uppkryssade var fem procent. Men likväl valde en stor majoritet av riksdags-
kandidaterna i studien att genomföra någon form av personvalskampanj 
oavsett sin placering på valsedeln.  

 
Figur 20: Genomförde riksdagskandidaten en personvalskampanj? (procent) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skepticismen gentemot personvalskampanjer i partiorganisationerna beror inte 
enbart på att det bygger in en partiintern spänning, utan också för att person-
valskampanjer kan vara ett uttryck för högre politiska karriärsambitioner 
(Öhberg 2011:132). Kandidater som generellt genomför personvalskampanjer 
till riksdagen, visar tydligare ambitioner att klättra ytterligare på karriärstegen 
och bli exempelvis ministrar jämfört med de icke-personvalskampanjande 
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kandidaterna (Öhberg 2015:98). Indikation på liknande ambitionsmönster 
återfinns även bland den här studiens respondenter. 70 procent av de 
personvalskampanjande riksdagskandidaterna ansåg att personvalet skulle öka 
deras politiska karriärmöjligheter att avancera efter att de eventuellt nått 
riksdagen. Motsvarande siffra bland de icke-personvalskampanjande kandi-
daterna var 56 procent. Respondenternas skilda karriärambitioner efter 
eventuellt inträde i riksdagen studeras dock inte vidare i den här studien.  

Det är ändå tänkbart att skillnader i personlig karriärsambitioner mellan 
riksdagskandidater i det långa loppet blir ”det som skiljer vinnare från 
förlorare” (Öhberg 2011:11) för vilka som klättrar vidare på den politiska 
karriärstegen till andra politiska uppdrag än riksdagsledamöter.48   

Riksdagskandidaterna genomför en personvalskampanj  
Mellan respondenter där det förekommer uppmaningar att genomföra en 
personvalskampanj, antas det finnas mer motivation att omsätta ord 
(uppmaningar) till handling (genomförande av personvalskampanj). Om 
uppmaningar finns både från riksdagskandidaten till nätverket och från 
nätverket till riksdagskandidaten, skulle det teoretiskt tala för att kandidaterna 
också löper större sannolikhet att genomföra en personvalskampanj.  

Samtidigt kan också avsaknaden av uppmaningar från riksdagskandidaten 
till det politiska nätverket ha en motiverande effekt på nätverket att uppmana 
kandidaten till att genomföra en personvalskampanj. Människors nätverk har 
generellt påvisats ha en övertalningsförmåga om det finns skilda politiska 
åsikter inom nätverket (Sinclair 2012:137). Där det förekommer skilda åsikter 
i politiska sakfrågor, förekommer det mer politiska diskussioner och upp-
maningar till politiskt deltagande (Sokhey & McClurg 2012; Sinclair 
2012:120ff; Zuckerman 2005:21ff; jfr Huckfeldt et al 2004). Det skulle kunna 
innebära att riksdagskandidater som inte själva uppmanar sitt politiska nätverk 
att hjälpa till i en personvalskampanj och där riksdagskandidater är skeptiska 
gentemot personvalskampanjer, uppmanas mer av sitt politiska nätverk. Det 
finns således två potentiella utfall avseende riksdagskandidatens eget 
beteende. Sannolikheten att genomföra en personvalskampanj kan påverkas 
både positivt och negativt av att riksdagskandidaten själv uppmanar sitt 
politiska nätverk att hjälpa till att nå riksdagen. Men att uppmaningar från 
omgivningen runt riksdagskandidaten antas påverka kandidatens beslut att 
genomföra en personvalskampanj positivt, är dock entydigt.  

 
 
 
 

                                                        
48 Respondenternas svar på frågan kan givetvis ha varit influerat av att respondenterna reflekterat över 
hur deras egna politiska karriär påverkats av personvalsreformen i efterhand. Därför vidareutvecklas 
inte resonemanget om karriärambitioner vidare även om det kan definieras som en motiverande faktor 
till att kandidera i riksdagsvalet från första början.   
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Tabell 16: Faktorer som påverkar om riksdagskandidaten genomförde en 
personvalskampanj (logistisk regression)  
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 
      
Uppmaningar  
Uppmaningar från 
omgivande nätverk 
till kandidaten  
 
Uppmaningar från 
kandidaten till det 
politiska nätverket 
 
Inställning till 
personvalssystemet 

 
0.564*** 
(0.156) 
 
 
 
 

 
0.441** 
(0.197) 

 
0.676** 
(0.255) 
 
 
 
-1.049 
(1.320) 
 
 
 
 
 

 
0.973* 
(0.557) 
 
 
 
1.754 
(2.083) 
 
 
 
 
 
 

 
0.975* 
(0.581) 
 
 
 
1.987 
(2.073) 

Positivt inställd till 
personvalssystemet, 
kandidat 

  
 

0.468 
(0.329) 

 
 

-0.222 
(0.418) 

-0.411 
(0.586) 

      
Positivt inställd till 
personvalssystemet, 
genomsnitt nätverk 

  
 

  
 

-0.065 
(0.650) 

-0.221 
(0.557) 

      
Icke-valbar plats   0.424 

(1.075) 
  1.965 

(1.372) 
      
Intercept 1.530 

(1.834) 
0.433 
(2.016) 

3.597 
(4.872) 

11.443 
(7.455) 

16.239 
(10.745) 

Pseudo R2 0.333 0.359 0.394 0.509 0.537 
Antal svarande 76 76 60 59 59 
Kommentar: Resultatet är kontrollerat för kön, ålder, bakgrund och utbildning. Beroende variabel 0 
(genomförde ingen personvalskampanj)  – 1 (genomförde en personvalskampanj). Inställning till 
personvalssystemet mäts från 1 (inget personvalsinslag borde förekomma) – 4 (personvalsinslagen 
borde utökas). Uppmaningar från riksdagskandidat till nätverksmedlemmar 0 (ej uppmanat) – 1 
(uppmanat). ”Uppmaningar från omgivning” består av ett index från figur 19. Cronbachs alpha >0.7. 
Robusta standardfel inom parantes. Sign. ***p<0.01 **p<0.05 *p<0.1  
 
En viktig aspekt i att förklara vad som påverkar beslutet att genomföra en 
personvalskampanj, är den generella inställningen till personval. Om kandi-
daterna och nätverksmedlemmarna har en initial skeptisk inställning till 
personvalet kan de vara mindre benägna att såväl uppmana till, som att 
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genomföra en personvalskampanj. Därför används respondenternas generella 
inställning till personvalssystemet som en kontrollvariabel.49  

Tolkningen av resultatet i tabell 16 är att det politiska nätverket och den 
övriga omgivningens uppmaningar till riksdagskandidaten att genomföra en 
personvalskampanj, har en positiv inverkan på kandidatens beslut att också 
genomföra en sådan. Således uppmanas riksdagskandidater som bedriver en 
personvalskampanj, mer av sin omgivning jämfört med de kandidater som inte 
bedriver en personvalskampanj. Vad gäller riksdagskandidaternas egna 
uppmaningar gentemot det politiska nätverket att hjälpa till, föreligger det 
inget säkert resultat. Indikationerna i modell 4 och 5 är i sådana fall att även 
riksdagskandidaterna själva uppmanar sitt politiska nätverk att delta i en 
personvalskampanj. Dock är huvudförklaringen till valet att genomföra en 
personvalskampanj knutet till att riksdagskandidaterna själva uppmanas till att 
genomföra en personvalskampanj även om de kan ha en något skeptisk in-
ställning till personvalssystemet i sin helhet.  
 
Figur 21: Sannolikhet att genomföra en personvalskampanj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kommentar: Grafen baseras på de predicerade värdena i modell 5, tabell 16. Som ses i figur 19 utifrån 
vilken den oberoende variabeln är baserad på, är det dock ovanligt att riksdagskandidater inte alls 
uppmuntras av omgivningen att genomföra en personvalskampanj. (pr) står för sannolikheten att en 
genomföra en personvalskampanj. Konfidensintervall 95 procent   

                                                        
49 En annan syn på orsakskedjan hade varit att genomförandet av en personvalskampanj därefter 
påverkat inställningen till själva personvalsreformen när respondenterna sett faktiska för- och 
nackdelar med reformens införande. Det studeras dock inte vidare i den här studien.   
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Att inte genomföra en personvalskampanj  
Det är uppenbart att det finns en positiv effekt av att som riksdagskandidat få 
uppmaningar att genomföra en personvalskampanj och beslutet att också 
bedriva en sådan. Dock finns det personer i de politiska nätverken som valde 
att inte uppmana riksdagskandidaterna att genomföra en personvalskampanj. 
De bakomliggande orsakerna till detta beror i huvudsak på två faktorer; att de 
politiska nätverksmedlemmarna var emot personvalsreformen (26 procent) 
samt att de inte trodde att det behövdes några uppmaningar (23 procent). 
Motstånd samt okunskap om nödvändigheten att bedriva en personvals-
kampanj, är således de huvudsakliga anledningarna till uteblivna uppmaningar 
från det politiska nätverket.  

Att inte tro att det behövs någon personvalskampanj för att nå riksdagen, 
kan kopplas samman med missnöjet över nomineringsprocessens genom-
förande och dess påverkan av uppmaningar. Även om missnöjet är större 
bland politiska nätverk till de uppkryssade kandidaterna, förekommer det även 
missnöje bland vissa nätverk runt de nedkryssade kandidaterna. Visserligen är 
det placeringen i nomineringsprocesserna som förklarar det politiska 
nätverkets uppmaningar att genomföra en personvalskampanj (tabell 16, 
modell 4). Det finns ändå vissa tecken på att missnöje över nominerings-
processen, leder till mer uppmaningar (tabell 16, modell 3). Om det inte finns 
missnöje över nomineringsprocessens genomförande, kan det bidra till en 
bristande motivation och kunskap om att exempelvis valbara kandidaters 
framtida plats i riksdagen är hotade av andra kandidater på valsedeln. Bristen 
på motivation och okunskap om personvalets praktiska konsekvenser medför 
att uppmaningar uteblir, eftersom det politiska nätverket inte tror att det 
behövs. Detta reflekteras också i riksdagskandidaternas svar på varför de inte 
valde att genomföra en personvalskampanj. 53 procent av kandidaterna som 
inte genomförde en personvalskampanj trodde inte att det behövdes eftersom 
de redan stod på valbar plats. 39 procent angav att de av princip inte ville 
genomföra en personvalskampanj. 

De fiktiva riksdagskandidaterna sammanfattar resultatet 

Börje Berlin och Hanna Pålsson 
Efter att valsedelns rangordning fastställdes under nomineringsprocessen, har 
den omkandiderande riksdagsledamoten Börje Berlin inte tänkt nämnvärt på 
den kritik som antas ha blivit framfört på nomineringsstämman av Hanna 
Pålsson och hennes partiinterna nätverk. Visserligen fick Börje färre röster i 
provvalet än vad Hanna fick. Börje är dock av principen att provval och 
personvalskampanjer är något som gynnar politiska karriärister och någon 
sådan är han inte. Partiets politiska tjänsteman som ingår i Börjes nätverk 
uppmanar Börje till att, trots Börjes motstånd, ändå genomföra en personvals-
kampanj. Börje tycker dock att en sådan kampanj är onödig att bedriva 
eftersom han redan står på valbar plats.  
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Hanna Pålsson är i sin tur i full gång med att planera sin personvalskampanj 
tillsammans med sitt nätverk. Efter att hon blev placerad på icke-valbar plats i 
nomineringsprocessen, uppmanas hon av sin omgivning att genomföra en 
personvalskampanj och Hanna behöver inte mycket övertalning för att besluta 
att göra så. Till Hannas politiska nätverk tillkommer efter nominerings-
processens genomförande, ytterligare två personer som hon lärt känna via sitt 
engagemang i Studentkåren. Dessa är inte aktiva i Hannas politiska parti, men 
är likväl stora anhängare av Hanna som riksdagskandidat och erbjuder sig att 
hjälpa till med att genomföra personvalskampanjen.  

Gunhild Nilsson och Victor Wahl 
I valkretsen där läraren Gunhilds hemkommun Västerort och kommunalrådet 
Victor Wahls hemkommun Österort ligger, har nomineringsprocessens utfall 
kommit lokalbefolkningen till känna. Gunhild som står placerad på valbar 
plats uppmanas av sin omgivning att genomföra en personvalskampanj. 
Gunhild är väl medveten om att det inte går att slå sig till ro enbart för att hon 
har hamnat på valbar plats. Framförallt inte när hon utifrån striderna under 
nomineringsprocessen, vet att Victor Wahl och hans politiska nätverk är 
missnöjda över hans icke-valbara placering på valsedeln. Därför väljer 
Gunhild att genomföra en personvalskampanj. I sambandet med beslutet att 
genomföra personvalskampanjen, ansluter sig ombudsmannen för Västerorts 
partiförening till Gunhilds politiska nätverk. Ombudsmannen har varit på-
drivande i Gunhilds beslut att genomföra personvalskampanjen, trots att 
sådana kampanjer kan te sig som kontroversiella i partiet.  

När det för Victor Wahls omgivning stod klart att han kandiderade till 
riksdagen, men placerats på icke-valbar plats, uppmanas även han av sin 
omgivning att genomföra en personvalskampanj. Inte minst uppmanas Victor 
av personer som inte själva är partimedlemmar. Även om Victor uppskattar 
alla uppmaningar, tvekar han inför om han ändå ska satsa på att komma in i 
riksdagen. Han övertygas dock av personer i sin närhet. Några av dessa 
personer väljer att engagera sig mer än andra för att hjälpa honom att nå 
riksdagen och Victor väljer att inkludera dessa personer som medlemmar i sitt 
politiska nätverk.  
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Föreningsengagemang och politiskt deltagande 
”Föreningslivet är också en viktig kanal för den som vill profilera sig. En 
duktig och populär ledare i fotbollsklubben, kyrkan, facket eller 
invandrarföreningen får ett förtroende som även kan vara viktigt i politiken” 
(SSU 2002:35) 

 
En av de mest väletablerade slutsatserna i forskningen om politiskt deltagande 
lyder att föreningsmedlemmar är mer aktiva i politiken jämfört med 
medborgare som inte deltar i föreningslivet (Almond & Verba 1963:245ff, 
Verba et al 1995:377ff; Putnam 1993:171ff; Teorell 2003; McClurg 2003; 
Teorell et al 2007).  

Inom den statsvetenskapliga forskningen har argumentet om 
föreningslivets positiva inverkan för det politiska deltagandet en lång historia. 
Idéerna går tillbaka till Alexis De Tocquevilles studier om hur förenings-
engagemang konstaterades vara ”…the mother of every other technique” när 
det kom till att skapa en demokratisk anda i USA under 1800-talet 
(Tocqueville 1840 (1988:523). I likhet med Tocqueville, hävdar mer moderna 
klassiker av exempelvis Putnam (1993) och Coleman (1990) att just 
föreningsengagemang är en pådrivande faktor för att politiskt deltagande ska 
uppstå. De teoretiska argumenten som läggs fram av Verba, Schlozman och 
Brady (1995:139ff) handlar om att föreningsengagemang bland annat skapar 
ett större rekryterande nätverk runt de föreningsaktiva individerna. Personer 
som är aktiva i föreningslivet lär helt enkelt känna många människor. Det 
rekryterande nätverket som skapas inom föreningslivet leder till att det 
därigenom finns fler personer som kan uppmana och motivera politiskt 
passiva föreningsmedlemmar till att delta i politiken (Verba et al 
1995:139ff).50  

Det finns samtidigt forskning som argumenterar att det kausala sambandet 
mellan föreningar och politiskt deltagande generellt inte stämmer (Van Der 
Meer 2016; Van der Meer & Van Ingen 2009; Uslaner 2002:215ff). 
Exempelvis hävdar Perrin och Weir (2000) med stöd av Eliasoph (1998:47ff, 
Sobierah och White (2004) samt Coffé och Geys (2007) att föreningarnas 
olika typer av verksamheter rekryterar medlemmar till politiken i varierad ut-
sträckning. Trots kritiken, tar det här avsnittet avstamp i CVMs argumentation 
om att rekryterande nätverk skapas av föreningslivet utanför partierna.  

Det finns anledning att tro att föreningsengagemang har en bärande roll i 
att förklara varför vissa riksdagskandidater blir uppkryssade i riksdagen, 
medan andra blir nedkryssade. Föreningsengagemang kan gynna och förstärka 
omgivningens uppmaningar till kandidaterna att genomföra en personvals-
kampanj. Men föreningsengagemang kan också skapa bättre medborgerliga 

                                                        
50 För teoretisk diskussion om föreningsengagemang, politiskt deltagande i relation till det sociala 
kapitalets två olika perspektiv – se kap. 3, avsnitt föreningsaktiviteter och den sociala nätverksteorin.  
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färdigheter i relation till deltagandet i valrörelsen – något som kommer att 
studeras i nästa kapitel. Det är dock inte bara dessa två teoretiska komponenter 
som antas bli påverkade av föreningsengagemanget. Som kommer att visas i 
slutet av det här avsnittet, skapar de uppkryssade respondenternas förenings-
engagemang fler så kallade svaga länkar. Granovetters (1973) resonemang om 
svaga länkar, används till att förstå hur personkryssande väljare antas bli 
sammanlänkade med riksdagskandidaterna via de politiska nätverkens 
föreningsengagemang. Därtill studeras även de politiska nätverkens 
könsmässiga sammansättning i detta avsnitt. 
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Figur 22: Disposition och förväntat resultat i kapitlets andra del, inför valrörelsen  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

Kön 
Ålder 

Etnicitet 

Tid 
Pengar 

Medborgerliga 
färdigheter 

Politisk 
självtilltro 

År som partimedlem 
Partiinterna uppdrag 

Omval 

Taktisk partiskicklighet 
 

Utfall av 
nomineringsprocessen 

Missnöje över 
nomineringsprocessen 

 

M
obiliserar rekryterande 

nätverk 
H

ögskoleutbildning 

U
ppm

anar till 
personvalskam

panj 

G
enom

för 
personvalskam

panj 

 
Inställning till personval 

 

Föreningsengagemang 
 

Nätverksdensitet 
Homo- och 

heterosocialisering 

Uppkryssad eller 
nedkryssad 

riksdagskandidat 

Aktivitet i 
valrörelsen 



131 
 

Att vara medlem i en förening  
Under 2014 var 78 procent av Sveriges befolkning över 16 år, medlemmar i 
minst en förening. Utöver medlemskap i fack- eller företagarorganisationer, 
dominerade medlemskap i idrotts- och friluftsföreningar (Det civila samhället 
2016:1). I jämförelse med den genomsnittlige medborgaren är respondenterna 
i den här studien betydligt mer engagerade i föreningslivet även utanför 
partipolitiken. Samtliga riksdagskandidater är utöver sitt partimedlemskap 
också medlemmar i minst en annan förening. Även bland de politiska 
nätverksmedlemmarna råder det febril föreningsaktivitet. 98 procent är utöver 
eventuellt partimedlemskap, medlemmar i minst en förening. Dock är det inte 
jämförelser mellan respondenterna och väljare som är intressant i det här 
avsnittet. Istället syftar det här avsnittet till att studera skillnader i 
föreningsengagemang mellan de två kandidatgrupperna och deras politiska 
nätverk.  

Utifrån ett antal specificerade föreningstyper, har respondenterna fått ange 
vilka specifika föreningar de var medlemmar i vid tiden för det aktuella 
riksdagsvalet. I figur 23 redovisas några av de vanligast förekommande 
föreningstyperna i enkätsvaren.51 En respondent kan dock ha varit medlem i 
flera föreningar inom respektive föreningskategori. Figuren redovisar således 
enbart hur många procent som innehaft minst ett medlemskap i 
föreningstypen.52  

I figur 23 redovisas riksdagskandidaternas föreningsmedlemskap i sex 
olika typer av föreningar. Det är vanligast att vara medlem i Svenska Kyrkan 
bland de nedkryssade kandidaterna. 68 procent av dessa var medlemmar i en 
svenskkyrklig församling vid tiden för deras riksdagsval, jämfört med 33 
procent bland de uppkryssade riksdagskandidaterna. Samtidigt är 20 procent 
av de uppkryssade riksdagskandidaterna medlemmar i ett frikyrkligt samfund, 
jämfört med 5 procent bland de nedkryssade. Bland de uppkryssade 
kandidaterna var 72 procent medlemmar i minst en välgörenhetsförening. 
Motsvarande siffra bland de nedkryssade kandidaterna var 47 procent.  
 
 
                                                        
51 Även medlemskap i följande föreningstyper har uppmätts: facklig organisation, företagar- eller 
arbetsgivarorganisation, lantbruksorganisation, annan religiös församling, nationell- eller etnisk 
förening, utbildnings- eller alumniförening, nykterhetsförening, boendeförening, föräldra- eller 
skolförening, kultur- eller musikförening, ungdoms- eller pensionärsförening, ordenssällskap och övrig 
hobbyförening. 
52 Begreppet förening i relation till det mångtydiga och ibland omstridda begreppet civilsamhället är 
värt att nämna. Framförallt då just relationen mellan partiorganisationer och civilsamhället i 
partidominerade valsystem berörs i den tidigare forskningen. I den svenska användningen av 
civilsamhälle har huvudsakligen inbegripit ideella organisationer, men ibland även civilt engagemang 
som inte är knutet till formella strukturer. Den här avhandlingen fokuserar på aktiviteter i föreningar 
och inte civilt engagemang utanför föreningarnas ramar. Ingen empirisk skillnad görs för huruvida 
föreningarna varit ideella eller ekonomiska alternativt föreningarnas inriktningar. För bättre 
sammanställningar av forskning om civilsamhället som begrepp se Svedberg & Trägårdh (2006), 
Wijkström & af Malmborg (2005) och Trägårdh (1999).     
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Figur 23: Föreningsmedlemskap bland respondenterna (procent) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liknande tendenser finns även vad gäller medlemskap i idrottsföreningar och 
sakpolitiska föreningar. Sakpolitiska föreningstyper inkluderar föreningar som 
inte är knutna till politiska partier, men som uttryckligen sysslar med 
opinionsbildning kring enskilda politiska frågor. 

Den genomsnittlige riksdagskandidaten är medlem i något fler föreningar 
än den politiska nätverksmedlemmen. Riksdagskandidaterna är i genomsnitt 
medlemmar i fem föreningar, medan de politiska nätverken är medlemmar i 
fyra. När uppdelningen för var de politiska nätverken innehar sitt medlemskap 
någonstans, återfinns emellertid samma tendenser som bland riksdags-
kandidaterna.  

Det passiva och aktiva föreningsmedlemskapet 
I forskningen om föreningsmedlemskap och politiskt deltagande finns det en 
ibland undanskymd diskussion kring om det finns skillnader mellan aktivt och 
passivt föreningsmedlemskap i relation till politiskt deltagande och 
rekryterande nätverk.  

Den stora förespråkaren för att det är aktivt föreningsmedlemskap som 
genererar politiskt deltagande, är Robert Putnam. I relation till de tudelade 
diskussionerna om det sociala kapitalet, hävdar Putnam att det är när 
människor träffas fysiskt som föreningsengagemangets positiva effekter för 
det politiska deltagandet skapas (Putnam 1993:175). Samtidigt visar Jan 
Teorell (2003) utifrån James Colemans argumentation (1990:302) och 
Granovetters svaga länkar (1973), att det snarare är antalet förenings-
medlemskap oavsett aktivitetsgrad som länkar samman människor. Dessa 
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länkar skapar därefter ökat politiskt deltagande bland svenska väljare (Teorell 
2003). Almond och Verba hävdar i sin tur att passiva föreningsmedlemmar har 
ett högre politiskt deltagande jämfört med personer som inte alls är 
medlemmar. De menar dock att det beror på att passiva föreningsmedlemmar 
har en högre tillit till politiken. Att passivt medlemskap därför leder till 
politiskt deltagande beror snarare på inneboende resurser hos de passiva 
medlemmarna, snarare än föreningsmedlemskapet i sig. Den positiva effekten 
av att få ett större rekryterande nätverk som föreningsaktiviteter bidrar med, 
uteblir dock för de passiva föreningsmedlemmarna (Almond & Verba 
1963:260).  

I CVM-modellen använder sig Verba, Schlozman och Brady av aktivt 
föreningsmedlemskap när de visar hur samspelet mellan uppmaningar, 
rekryterande nätverk och resurser tillsammans skapar politiskt deltagande på 
väljarnivå (Verba et al 1995:377ff). I likhet med Verba, Schlozman och 
Brady, är det aktivt föreningsmedlemskap som kommer att användas häri för 
att studera hur föreningsengagemang påverkar möjligheterna att bli 
riksdagsledamot.53  

Föreningsaktivitet och sannolikheten att bli riksdagsledamot 
Personvalskampanjande riksdagskandidater uppmanas av sitt politiska nätverk 
att genomföra en sådan kampanj. Det teoretiska ramverket CVM gör gällande 
att uppmaningar kan ha sitt ursprung i föreningsaktivitet. Personer som är mer 
aktiva i föreningslivet antas uppmana varandra och därmed skapa mer 
motivation till politiskt deltagande. I tabell 17 studeras sambandet mellan 
föreningsaktivitet hos respondenterna och sannolikheten att genomföra en 
personvalskampanj. Som kontrollvariabel används i modell 4 omgivningens 
uppmaningar gentemot riksdagskandidaterna att genomföra en personvals-
kampanj.   

Som framgår av tabellens fjärde modell, har både kandidaternas 
föreningsaktivitet och deras omgivnings uppmaningar positiv inverkan på 
kandidaternas beslut att genomföra en personvalskampanj. Utan hänsyn till 
om kandidaterna blev uppkryssade eller nedkryssade, är de kandidater som 
valde att genomföra en personvalskampanj själva aktiva i fler föreningar 
utanför partiorganisationen. 

                                                        
53 Samtliga av de kommande resultaten har även kontrollerats för antalet föreningsmedlemskap. Flera 
av resultaten har vid kontroll för passivt och aktivt föreningsmedlemskap, lidit av multikollinearitet. 
Det visar föga förvånande på en överlappning mellan passivt och aktivt föreningsmedlemskap. Därför 
har de redovisade resultaten enbart studerats genom föreningsaktivitet. Föreningsaktivitet består av en 
sammanslagning av tre variabler; huruvida personerna har deltagit i föreningsverksamheten minst en 
gång i månaden under året innan valet, har ett styrelseuppdrag i föreningen och/eller har jobbat ideellt i 
föreningen under det senaste året innan riksdagsvalet. Fokus i studien har varit för om respondenterna 
deltagit i föreningsverksamheten överhuvudtaget antingen arvoderat eller ideellt. Vid tidigare studier 
om relationen mellan föreningar och valdeltagande i Sverige har föreningarnas storlekar studerats 
(Lundåsen 2004). Det görs dock inte häri, utan ses som ett framtida forskningsprojekt i relation till 
väljarnas användning av personvalsmöjligheten.  
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Tabell 17: Föreningsengagemang påverkar sannolikheten att genomföra en 
personvalskampanj (logistisk regression) 
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
Föreningsengagemang     
Antal aktiva 
föreningsmedlemskap, 
riksdagskandidat 

0.915*** 
(0.238) 

0.848** 
(0.268) 

1.137** 
(0.398) 

1.930** 
(0.683) 

     
Uppkryssad 
riksdagskandidat 

 1.622* 
(0.979) 

4.386* 
(1.591) 

3.947 
(2.792) 

     
Antal aktiva 
föreningsmedlemskap, 
genomsnitt nätverk 

  -1.258* 
(0.710) 

-2.192** 
(0.956) 

 
Uppmaningar 

    

Uppmaningar från 
omgivningen att 
genomföra en 
personvalskampanj, 
kandidat 

    
0.946*** 
(0.279) 

     
Intercept 3.062** 

(1.336) 
1.927 
(1.941) 

8.206 
(5.163) 

9.861 
(6.372) 

Pseudo R2 0.284 0.332 0.491 0.630 
Antal svarande 77 77 62 62 
Kommentar: Resultatet är kontrollerat för ålder, kön, bakgrund och utbildning. Den beroende variabeln 
har kodats som 0 (ingen personvalskampanj) – 1 (genomförde en personvalskampanj).”Antal aktiva 
föreningsmedlemskap” består av antalet föreningar där respondenten har deltagit minst en gång i 
månaden, hade ett styrelseuppdrag i föreningen och/eller har jobbat ideellt för föreningen under det 
senaste året innan riksdagsvalet. För övriga indexkonstruktionen– se appendix. Cronbachs alpha >0.7. 
Robusta standardfel inom parantes. Sign. ***p<0.01 **p<0.05 *p<0.1  
 
De politiska nätverkens genomsnittliga föreningsaktivitet verkar å andra sidan 
ha en motsatt effekt. Personvalskampanjande riksdagskandidater tolkas utifrån 
modell 3 och 4, ha färre föreningsaktiva nätverksmedlemmar i sitt politiska 
nätverk.  

I nästa tabell händer det dock något med resultatet. När den beroende 
variabeln består i om riksdagskandidaterna blev uppkryssade i riksdagen eller 
inte, tolkas resultatet som att det istället är de politiska nätverkens 
föreningsaktivitet och omgivningens uppmaningar, som förklarar vilka 
riksdagskandidater som når riksdagen tack vare personvalssystemet. Det är 
alltså inte enbart föreningsaktiviteter utanför partiorganisationen som spelar 
roll för möjligheten att bli riksdagsledamot, utan även omgivningens upp-
maningar till att bli det. Riksdagskandidater som genomförde en personvals-
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kampanj var själva aktiva i fler föreningar jämfört med kandidater som inte 
genomförde någon sådan kampanj. För att bli invald i riksdagen tack vare 
personvalet och inte förlora riksdagsplatsen efter nomineringsprocessens 
genomförande, är det gynnsamt att ha ett politiskt nätverk som är aktiva i 
föreningslivet.  
 
Figur 24: Sannolikhet att bli uppkryssad i riksdagen, att bli uppmuntrad att 
genomföra personvalskampanj och det politiska nätverkets genomsnittliga 
aktiva föreningsmedlemskap  
 

 
Kommentar: Grafen baseras på de predicerade värdena i modell 6 i tabell 18. (pr) står för sannolikheten 
att bli uppkryssad i riksdagen. Sannolikheten att bli uppkryssad i riksdagen stiger ytterligare ju fler 
unika föreningar det politiska nätverket är aktivt i, men illustreras i grafen enbart med 1–3 föreningar. 
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Att lära känna sitt politiska nätverk 
Föreningsaktiviteter hos det politiska nätverket har konstaterats vara en 
grogrund för att öka möjligheterna att bli uppkryssad ledamot i riksdagen. 
Utifrån den här studiens argumentation kan det förstås genom att förenings-
aktiviteterna skapar fler svaga länkar i de uppkryssade kandidaternas politiska 
nätverk. De svaga länkarna som uppstår i föreningslivet, antas skapa kon-
kurrensmässiga fördelar vad gäller att informera och uppmana fler 
föreningsaktiva väljare att personkryssa på den specifika riksdagskandidaten. 
Dock är det inte inom föreningslivet som de politiska nätverken och 
riksdagskandidaterna primärt har lärt känna varandra. Istället är det framförallt 
inom partiorganisationerna som deras bekantskap uppstod från första början.  
 
Figur 25: Hur lärde respondenterna känna varandra? (procent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det stora dominerande forumet där riksdagskandidaterna och 
nätverksmedlemmarna har lärt känna varandra är inom någon del av 
partiorganisationen. 61 procent av de nedkryssade riksdagskandidaterna lärde 
känna sina nätverksmedlemmar via en partiintern förening, medan mot-
svarande siffra var 53 procent bland de uppkryssade (se kap. 5, figur 15). Av 
figur 25 framgår att den näst vanligaste kontexten som länkat samman 
riksdagskandidaterna och nätverken dock är via föreningslivet utanför partiet. 
25 procent av de uppkryssade nätverksmedlemmar har lärt känna 
riksdagskandidaten på det sättet jämfört med 17 procent bland de nedkryssade. 
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Mest vanligt förekommande är att riksdagskandidaterna och nätverken lärt 
känna varandra inom ramen för en idrotts- eller välgörenhetsförening. Bland 
de uppkryssade respondenterna är det också relativt vanligt att vänskaps-
relationerna har sitt ursprung i en frikyrkoförsamling.   

Att relationer inom de politiska nätverken etableras i välgörenhets-
organisationer eller kyrkliga sammanhang ligger väl i linje med den diskuss-
ion som finns inom föreningsforskningen. Kyrkliga församlingar hade i Verba 
et als studie (1995:494ff) en gynnsam effekt på det politiska deltagandet då 
kyrkor ofta engagerade sig i specifika sakpolitiska frågor. Även välgörenhets-
föreningarna har studerats i Sverige utifrån Rotarymedlemskapets inverkan på 
människors nätverkskonstellationer (Farkas 2012). I den här avhandlingen förs 
inga vidare sådana jämförelser mellan olika typer av föreningar. Det är istället 
skillnader mellan aktiviteter i antalet föreningar som är av intresse även om 
skillnader mellan olika typer av föreningar givetvis är intressanta att studera i 
framtiden.  

Styrkan i de politiska nätverkens svaga länkar  
Människor som har fler svaga länkar i sitt nätverk har större möjligheter att 
sprida information till fler människor. Fler svaga länkar ger därför större 
möjligheter att uppnå ett önskat mål vad gäller exempelvis att göra karriär i 
arbetslivet (Granovetter 1973; Granovetter 1974; Burt 1992:13ff; Ioannides & 
Loury 2004; Lin 2005). I den här studien operationaliseras de svaga länkarna 
som nätverksdensitet. Nätverksdensitet används i den här studien som ett mått 
på hur stor andel av nätverksmedlemmarna och riksdagskandidaterna som är 
aktiva i samma förening.  

Det förväntade resultatet lyder att uppkryssade riksdagskandidater antas ha 
lägre nätverksdensitet inom sina respektive politiska nätverk. Den lägre 
nätverksdensiteten skulle visa att de uppkryssade kandidater då har tillgång till 
fler svaga länkar. Det ger därmed de uppkryssade kandidaterna ökade 
möjligheter att genom sitt politiska nätverk, sprida information och uppmana 
föreningsaktiva väljare att personkryssa på kandidaten. Det beror på att fler i 
det politiska nätverket då kan agera nätverksbro gentemot nya strukturella hål 
med fler unika och potentiella väljare. Genom sina positioner som 
nätverksbroar, kan de politiska nätverken kunna uppmana fler unika 
föreningsaktiva väljare att personkryssa på kandidaten.   

Operationaliseringen av nätverksdensitet och nätverkets relationer i termer 
av svaga länkar, görs utifrån respondenternas binära nätverk. Ett binärt 
nätverk är ett nätverk där två olika enheter möts (Wasserman & Faust 
1994:30ff; De Nooy et al 2011:118ff; Davis et al 1942). Häri är det 
riksdagskandidaterna, det politiska nätverket och deras sammanlänkning med 
varandra via gemensamt föreningsengagemang, som utgör de binära 
nätverken. Det är utifrån denna varierande grad av sammanlänkning som 
nätverksdensiteten beräknas.   
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Den lägsta nätverksdensiteten som ett politiskt nätverk kan uppvisa är 0. Det 
innebär att ingen av vare sig riksdagskandidaten eller nätverksmedlemmarna 
var aktiva i samma förening vid tiden för riksdagsvalet. Den högsta siffran för 
nätverksdensitet som kan uppvisas är 1. Det innebär att samtliga i nätverket 
inklusive riksdagskandidaten, är aktiva i samma förening. Även har de fåtal 
fall där en respondent inte varit aktiv i någon förening alls, kalkylerats som 1. 
Det intressanta i kalkyleringen av nätverksdensiteten är att ta reda på om de 
uppkryssade riksdagskandidaterna har lägre nätverksdensitet än de 
nedkryssade kandidaterna inom sitt politiska nätverk. Det är utifrån den här 
studiens teoretiska resonemang fördelaktigt att vara aktiva i flera unika 
föreningar jämfört med att vara aktiva i samma förening inom nätverket 
alternativt att inte vara aktiv i någon förening alls. Därför har till synes två 
olika alternativ likväl kategoriserats som 1. Det är utifrån den teoretiska 
argumentationen bättre att vara aktiv i en förening tillsammans inom nätverket 
än att inte vara aktiv i någon förening överhuvudtaget. Skillnaden däremellan 
kontrolleras dock för i antalet aktiva föreningsmedlemskap snarare än 
nätverksdensiteten. I tabell 19 har nätverksdensiteten för varje riksdags-
kandidats politiska nätverk beräknats och inkluderats som en oberoende 
variabel. 54  
                                                        
54 Nätverksdensiteten kan fluktuera mellan 0–1. Nätverksdensitet beräknas enligt följande: Antalet 
potentiella länkar i ett nätverk beräknas enligt formeln n(n-1)/2 i varje enskilt politiskt nätverk 
inklusive riksdagskandidaten. Antalet faktiska länkar inom nätverket divideras därefter med antalet 
potentiella länkar och blir då resultatet för nätverkets densitet, som varierar mellan 0–1. De faktiska 
länkarna har beräknats om respondenterna har angett att de var aktiva medlemmar i samma förening 
vid tiden för riksdagsvalet. Det har då kategoriserats som en faktisk länk. Ingen skillnad har gjorts i 
kalkyleringen utifrån om de angett samma föreningsaktivitet i fler föreningar än en. Respondenterna 
har således inte angett huruvida de känner varandra eller inte, vilket annars är det mest vanligt 
förekommande sättet att operationalisera nätverksdensitet. Nätverksdensiteten beräknas häri istället 
utifrån engagemang i föreningslivet. Det kan riktas kritik mot detta sätt att hantera måttet eftersom det 
är möjligt, till och med troligt, att nätverksmedlemmarna känner eller känner till varandra oberoende av 
riksdagskandidaten (jfr Granovetters (1973) resonemang om the forbidden triad). Då är de svaga 
länkarna inte svaga eller frånvarande utan tämligen starka utifrån Granovetters argumentation. Det 
påverkar därmed den här studiens teoretiska argumentation. Dock fråntar inte den invändningen att 
föreningsengagemang uppenbarligen har en påverkan för möjligheterna att bli vald till riksdagen i det 
här materialet. Undersökningen om nätverksdensitet försöker snarare vidareutveckla varför förenings-
engagemang är viktigt för att förstå vilka som når riksdagen i relation till väljarna. Att inkludera 
riksdagskandidaten i densitetsberäkningen görs utifrån att gemensamt föreningsengagemang mellan 
kandidat och politiskt nätverk leder till högre grad av social integration och därmed högre 
nätverksdensitet. Det torde då leda till att den antagna betydelsen av det politiska nätverkets roll som 
nätverksbro, inte är lika viktig som om de inte var aktiva i samma förening. Samma resonemang 
föreligger för de kandidater eller nätverksmedlemmar som inte var aktiva i någon förening över 
huvudtaget. Det torde innebära att de har sämre förutsättningar att agera nätverksbro. 
Riksdagskandidater som är aktiva i föreningar där även det politiska nätverket är aktivt, kan själva 
uppmana föreningens väljare att personkryssa på vederbörande oberoende av sitt politiska nätverk. 
Även andra former av mått på svaga länkar utifrån antalet år som nätverken känt riksdagskandidaten 
samt hur ofta de umgåtts med kandidaten såväl privat som professionellt har studerats. Detta uppvisar 
dock inga entydiga resultat. Även beräkningar med mått på social integration så som degree centrality i 
de politiska nätverken har gjorts. Då nätverken är små, är det dock svårt att uppvisa variationer mellan 
nätverken, varvid enbart nätverksdensitet redovisas.   
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Tabell 19: Nätverksdensitet, föreningsengagemang och uppmaningars påverkan för att bli 
uppkryssad till riksdagen (logistisk regression) 
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
Nätverkssammansättning      
Nätverksdensitet -0.719 

(0.733) 
-0.658 
(0.747) 

-1.079 
(0.972) 

-5.038** 
(2.317) 

     
Föreningsengagemang     
Föreningsaktivitet, kandidat  0.454** 

(0.218) 
0.497** 
(0.227) 

0.728* 
(0.412) 

     
Föreningsaktivitet, genomsnitt 
politiskt nätverk 

  1.206*** 
(0.329) 

3.951** 
(1.466) 

     
Uppmaningar     
Uppmaningar från 
omgivningen att genomföra en 
personvalskampanj 

   2.209** 
(0.746) 

     
Intercept 2.935 0.781 -0.201 -11.848* 
 (2.591) (3.115) (3.427) (5.950) 
Pseudo R2 0.225 0.305 0.424 0.704 
Antal svarande 58 58 58 57 
Kommentar: Resultatet är kontrollerat för ålder, kön, bakgrund och utbildning. För enskilda variabler i 
indexkonstruktionerna föreningsaktivitet och uppmaningar – se appendix. Cronbachs alpha >0.7. 
Robusta standardfel inom parantes. Sign. ***p<0.01**p<0.05 *p<0.1  
 
De uppkryssade riksdagskandidaterna har lägre nätverksdensitet i sina 
politiska nätverk jämfört med de nedkryssade riksdagskandidaterna. Det 
innebär med andra ord att de uppkryssade kandidaterna och deras 
nätverksmedlemmar är aktiva i fler unika föreningar jämfört med de ned-
kryssade respondenterna. De uppkryssade riksdagskandidaterna har utifrån 
den här studiens sätt att resonera, fler svaga länkar i sina politiska nätverk, 
vilket har operationaliserats som lägre nätverksdensitet. Detta illustreras också 
av att de uppkryssade kandidaterna och deras politiska nätverk på det hela 
taget är aktiva i fler föreningar än de nedkryssade kandidaterna och deras 
politiska nätverk. Samtidigt blir detta signifikant först när uppmaningar förs in 
som kontrollvariabel. Det tolkas som att även kandidater med hög 
nätverksdensitet får relativt mycket uppmaningar från sin omgivning att 
genomföra en personvalskampanj (se figur 19).  
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Figur 26: Sannolikhet att bli uppkryssad i riksdagen utifrån nätverksdensitet, 
föreningsengagemang och uppmaningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Kommentar: Samtliga grafer baseras på de predicerade värdena i modell 4, tabell 19. (pr) står för 
sannolikheten att bli uppkryssad i riksdagen. Konfidensintervall 95 procent.  
 
Även de uppkryssade riksdagskandidaternas egna föreningsaktiviteter har en 
påverkan för deras möjligheter att nå riksdagen. Det är inte enbart det politiska 
nätverkets intermediära förtroende gentemot väljarna som kan förklara varför 
riksdagskandidaterna nådde eller inte nådde riksdagen. Även 
riksdagskandidaternas direkta relation till föreningsaktiva väljare, har därmed 
en positiv påverkan för möjligheterna att bli vald till riksdagen tack vare 
personvalet. Utifrån det konstaterandet finns det i den här studiens empiriska 
stöd för SSUs påstående som inledde det här avsnittet (SSU 2002:35). För den 
riksdagskandidat som placeras utanför valbar plats, men vill ta sig in i 
riksdagen tack vare personvalet, är föreningsaktivitet i exempelvis fotbolls-
klubben eller den lokala frikyrkan ett sätt att få ett förtroende av väljarna i 
termer av ett personkryss. Föreningsengagemanget blir en konkurrensmässig 
fördel gentemot kandidater på samma valsedel, som placeras högre upp i 
nomineringsprocessen, men som inte är lika aktiva i föreningslivet. Dock är 
det även viktigt att som riksdagskandidat omge sig av ett politiskt nätverk som 
också är aktiva i föreningslivet. För att tydliggöra att nätverkens samman-
sättning påverkar möjligheterna att bli riksdagsledamot, redovisas i figur 27 
värden för de politiska nätverken där alla var aktiva i samma förening (1 i 
nätverksdensitet) och de politiska nätverk där ingen var aktiv i samma 
förening (0 i nätverksdensitet). 
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Figur 27: Sannolikhet att bli uppkryssad i riksdagen nätverksdensitet samt det 
politiska nätverkets genomsnittliga aktiva föreningsmedlemskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Kommentar: Samtliga grafer baseras på de predicerade värdena i modell 4, tabell 19. (pr) står för 
sannolikheten att bli uppkryssad i riksdagen. Konfidensintervall 90 procent 

Homosocialitet i politiska nätverk 
Att diskutera nätverkssammansättning och föreningsengagemang i relation till 
att bli vald till riksdagen, utan att ta hänsyn till könsaspekter, är att utelämna 
en stor del av den tidigare forskningens argumentation. En av de tydligaste 
tendenserna som påträffats om människors nätverk i politiken, är det som 
kallas homo- och heterosocialitet.  

Politiker tenderar att rekrytera nya personer till politiska uppdrag som 
påminner om dem själva vad avser kön (Folke & Rickne 2016b; Baxter & 
Wright 2000a; 2000b; Widenstjerna 2013). Homosocialisering är en av huvud-
anledningarna till varför män fortsätter att vara överrepresenterade på 
förtroendevalda poster i politiken. Politiskt aktiva män tenderar att rekrytera 
och inkludera andra män i politiken (Hunt & Pendley 1972). Män tenderar 
också att inneha fler maktpositioner inom politiska partier och i politiska 
församlingar än kvinnor. Lawless och Fox (2005, 2010) kopplar resultatet till 
att män är mer intresserade av politiska uppdrag än kvinnor. Eftersom redan 
förtroendevalda män i hög utsträckning rekryterar andra män till nya uppdrag, 
kvarstår den manliga överrepresentationen på politiska poster även när 
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partiorganisationerna försöker bryta männens överrepresentation (Folke & 
Rickne 2016b).55  

Eftersom män inom politiken gynnas av homosocialt beteende, råder det 
motsatta för kvinnor. Kvinnor gynnas av att ha många män i sitt politiska 
nätverk. På så sätt har kvinnor som innehar maktpositioner i politiken, ett mer 
heterosocialt nätverk som förklarar kvinnornas politiska framgång (Bjarnegård 
2013:175). Att kvinnor som nått politiska maktpositioner omger sig med fler 
män, har huvudsakligen tre förklaringar i litteraturen. Beroende på den 
övergripande obalansen mellan könen i politiken, är det mer sannolikt att 
kvinnor som rekryteras till förtroendeuppdrag rekryteras av just män (Edling, 
Farkas & Rydgren 2012). Den mansdominerande politiska kontexten leder 
också till att kvinnor i maktpositioner i sitt vardagliga arbete helt enkelt umgås 
med fler män än kvinnor (Edling, Farkas & Rydgren 2012). En tredje faktor 
handlar om den tidigare forskningens antaganden att män och kvinnor, för att 
ta sig fram i sina respektive karriärer, använder olika strategier. Kvinnor väljer 
aktivt att umgås med män, medan männen omedvetet föredrar homosociala 
sammanhang (Ibarra 1992). För att undersöka om det finns homo- och 
heterosocialitet även inom riksdagskandidaterna och deras politiska nätverk 
används Simpsons Index of Diversity för beräkningar av detta.  
 
Tabell 20: Homo- och heterosocialitet i de politiska nätverken (Simpsons Index of 
Diversity 
 Nedkryssade kandidater Uppkryssade kandidater 
Manliga kandidater 0.51 

 
0.39 

 
 
Kvinnliga kandidater 0.53 0.45 
Tabellkommentar: 0 visar att det föreligger 0 procent sannolikhet att det förekommer kvinnor i det 
politiska nätverket oberoende av riksdagskandidatens kön. 1 visar att det förekommer 100 procent 
sannolikhet att det förekommer kvinnor i de politiska nätverken oberoende av riksdagskandidatens kön. 
Simpsons Index har beräknats utifrån följande ekvation: D = ∑𝑛𝑛(𝑛𝑛−1)

𝑁𝑁(𝑁𝑁−1)
. N i ekvationen är samtliga 

politiska nätverksmedlemmar. Litet n utgör uppdelning av nätverksmedlemmarna utifrån deras kön.   
 
Av uträkningarna i tabell 20 kan det konstateras att riksdagskandidater som 
har blivit uppkryssade har större sannolikhet att inkludera män i sina politiska 
nätverk jämfört med de nedkryssade riksdagskandidaterna. I likhet med den 
tidigare forskningen om nätverksbygge utifrån kön, är det de manliga 
uppkryssade kandidaterna som i högst utsträckning har valt ut andra män i sitt 
politiska nätverk. De uppkryssade manliga kandidaterna är således mer 
homosociala än övriga kandidater. De uppkryssade kvinnliga riksdags-
kandidaterna är å andra sidan mer heterosociala, då även de inkluderar fler 
                                                        
55 Det finns studier som visar att män i diskussioner tar mer plats och själva anser och anses vara mer 
kompententa. Det kan påverka rekryteringsmöjligheter även inom politiken (jfr Eagly 1987; Karpowitz 
& Mendelberg 2014).   
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män i sina politiska nätverk. Resultatet i den här studien visar i samma 
riktning som den tidigare forskningen om politiska nätverk och möjligheterna 
att få politiska uppdrag. De som lyckas bli uppkryssade till riksdagen 
inkluderar fler män i sina politiska nätverk.56 Varför så är fallet kopplas i den 
här studien till skillnader i föreningslivet.  

Kvinnor och män i föreningslivet  
Att de politiska nätverkens sammansättning i termer av nätverksdensitet 
påverkar sannolikheten att bli uppkryssad i riksdagen har redan konstaterats. 
De teoretiska förklaringarna till detta utgår ifrån att det rekryterande nätverket 
expanderar genom föreningsaktiviteter och får fler svaga länkar som gör det 
möjligt att nå ut med uppmaningar och information till fler väljare att rösta på 
kandidaten. Burt (1992:18ff) modifierade Granovetters ursprungliga 
resonemang om svaga länkar. Burt menar att de svaga länkarna öppnar upp 
fler strukturella hål i ett nätverk och sammanlänkar personer (riksdagskandidat 
och väljare) genom nätverksbroar (politiskt nätverk).  

En av anledningarna till varför kvinnor överlag uppvisar större svårigheter 
än män att klättra upp på karriärstegen handlar om att kvinnor är sämre på att 
utnyttja strukturella hål och agera nätverksbroar jämfört med män (Moore & 
White 2000; Palgi & Moore 2004). Det i sin tur resulterar i att män är bättre på 
att bygga upp informella nätverk genom socialisation i icke-formella kontexter 
så som i föreningslivet (Domhoff 1967:54ff; Edling, Farkas & Rydgren 2012).  

Att män har varit bättre på att utnyttja uppkomsten av strukturella hål, 
använda intermediärt förtroende och bygga ut sina nätverk med än fler svaga 
länkar, kan även återspegla sig i den här studien. Det finns fler män i de 
uppkryssades politiska nätverk samtidigt som dessa nätverksmedlemmar även 
är mer aktiva i föreningslivet. Om män är bättre på att etablera svaga länkar 
via föreningsengagemang, borde det även visa sig i riksdagskandidaternas 
nätverksdensitet uppdelat på kandidaternas kön. I tabell 21 har den 
genomsnittliga nätverksdensiteten delats upp på kandidaternas kön samt om de 
blev uppkryssade eller nedkryssade.57  
 
 
 
 

                                                        
56 Det konstaterades i förra kapitlet att även de partiinterna nätverken under nomineringsprocessen för 
de senare uppkryssade kandidaterna, dominerades av i huvudsak män. I den här uträkningen ingår dock 
alla i de politiska nätverken.   
57 Kontroll har gjorts huruvida de partiinterna nätverkens gemensamma föreningsaktiviteter med 
riksdagskandidaterna kan ha påverkat nomineringsprocessernas utfall i relation till den här 
argumentationen. Partiinterna nätverk som skapats och frodas i föreningslivet utanför partiet, skulle 
kunna påverka den partiinterna nomineringsprocessen. Något sådant samband uppvisas dock inte. 
Tolkningen är därför att det i huvudsak är de nätverksmedlemmar som aktiveras först efter 
nomineringsprocessens genomförande som är mest aktiva i föreningslivet utanför partiorganisationen.    
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Tabell 21: Genomsnittlig nätverksdensitet inom de politiska nätverken uppdelat på kön, 
inklusive riksdagskandidaten           
 Nedkryssade kandidater Uppkryssade kandidater 
Manliga kandidater 0.61 

 
0.51 

 
 
Kvinnliga kandidater 0.73 0.60 
   
   
Genomsnitt, totalt 0.67 0.56 
 
De manligt uppkryssade kandidaterna har lägst nätverksdensitet i sina 
politiska nätverk. Högst är nätverksdensiteten bland de nedkryssade 
kvinnorna. De uppkryssade kvinnorna och de nedkryssade männen har i mångt 
och mycket samma nätverksdensitet. Störst är skillnaderna i nätverksdensitet 
mellan de uppkryssade manliga riksdagskandidaterna och de nedkryssade 
kvinnliga riksdagskandidaterna. Det är också dessa två kandidatgrupper som 
är mest homosociala.   

Tolkningen av tabellens resultat bidrar till en fördjupning kring skillnader 
mellan män och kvinnor i studien. Männen som blir uppkryssade i riksdagen 
har fler i sitt politiska nätverk som agerar nätverksbroar ut i unika strukturella 
hål till väljarna jämfört med de uppkryssade kvinnorna. De uppkryssade 
kvinnorna har istället mer socialt integrerade politiska nätverk. En av 
förklaringarna kan återfinnas i att uppkryssade kvinnor och deras politiska 
nätverk i högre utsträckning lärt känna varandra genom partiorganisationen 
och inte föreningslivet.   

68 procent av de uppkryssade kvinnliga riksdagskandidaterna har lärt 
känna sitt politiska nätverk inom partiorganisationen jämfört med 47 procent 
av de uppkryssade männen (figur 28). Istället är det vanligare att de 
uppkryssade manliga kandidaterna har lärt känna sitt politiska nätverk inom 
föreningslivet och då primärt inom idrotts- och välgörenhetsföreningar 
alternativt frikyrkoförsamlingar. Samma tendens återfinns även bland de 
nedkryssade riksdagskandidaterna. Ingen av de kvinnliga nedkryssade 
kandidaterna har lärt känna sina politiska nätverksmedlemmar i föreningslivet. 
Bland de nedkryssade männen är det något mer vanligt förekommande. En 
möjlig förklaring till resultatet är att det finns en interaktionseffekt mellan kön 
och föreningsengagemang. Dock är antalet fall alltför få för att en sådan 
interaktionseffekt kunnat uppvisas i det här kapitlets regressioner.58  
                                                        
58 I takt med att totalpopulationen av upp- och nedkryssade riksdagskandidater ökar vid framtida val, är 
det dock möjligt att fylla på antalet respondenter för att undersöka den här antagna interaktionseffekten 
närmare. Det kan också göras i relation till Ibarras (1992) argumentation för skillnader mellan spontana 
och strategiska nätverk, men även för om kandidaternas ålder har en påverkan för resultatet där 
exempelvis ungdomskandidater har mer partiinterna nätverk, medan äldre kandidater har fler 
nätverkslänkar ut i föreningslivet.  
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Figur 28: Riksdagskandidaterna och de politiska nätverken lärde känna 
varandra uppdelat på kön (procent) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

De fiktiva riksdagskandidaterna sammanfattar resultatet 

Börje Berlin och Hanna Pålsson 
Den valbara, men senare mera nedkryssade riksdagskandidaten Börje Berlin, 
är medlem i fem föreningar utanför sitt partipolitiska engagemang. Han har 
sedan länge gått ur Svenska Kyrkan, men betalar in sin medlemsavgift till tre 
av hemkommunens lokala idrottsföreningar, en naturskyddsförening och den 
lokala byföreningen. Tyvärr har han sedan han blev riksdagsledamot inte haft 
tid att delta i föreningarnas verksamheter i den utsträckning som han själv 
önskat. Han försöker dock prioritera att gå på den lokala fotbollsklubbens 
aktiviteter på helgerna och har således ett aktivt föreningsmedlemskap. Börje 
är trots allt styrelseledamot i klubben. Inom ramen för fotbollsklubben får 
Börje också möjlighet att umgås med två av sina tre utsedda 
nätverksmedlemmar. Hemkommunens kommunalråd och den lokala 
partiföreningens politiska tjänsteman – båda män – brukar tillsammans med 
Börje gå på matcherna. Den politiska tjänstemannen är därtill själv 
styrelseledamot i fotbollsklubben. Det var faktiskt via fotbollsklubben som 
han och Börje lärde känna varandra från första början, då deras söner spelade i 
samma lag. Vänskapen dessa emellan kan ibland leda till att de pratar mer 
med varandra snarare än med andra föreningsaktiva medlemmar under 
fotbollsmatcherna. Eftersom Börje inte genomför en personvalskampanj, 
skulle det kunna vara så att han och hans politiska nätverk pratar om partiets 
politik och uppmanar föreningsmedlemmarna att rösta på partiet, när initiativ 
till politiska samtal sker inom ramen för fotbollsföreningen.  
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Börjes tredje nätverksmedlem är den kvinnliga riksdagsledamoten som står 
placerad på valsedelns första plats. Hon bor i grannkommunen. Även om hon 
givetvis känner till de båda andra nätverksmedlemmarna i Börjes politiska 
nätverk då de alla är aktiva i partiet, är hon inte aktiv i samma fotbollsförening 
som dem. Hon hejar inte ens på det laget. Hon är istället supporter av sin egen 
kommuns lokala fotbollsförening. Tyvärr hinner hon aldrig gå på dessa mat-
cher eftersom hon likt Börje är i riksdagen på vardagarna. Istället prioriterar 
hon sitt föreningsengagemang i en lokal djurförening, där hon är ordförande. 
Detta föreningsmedlemskap sänker Börjes nätverksdensitet i undersökningen. 
Dock kan det göras invändningar om hennes aktiva föreningsmedlemskap i 
djurföreningen faktiskt rekryterar personkryss till Börje. Det skulle kunna vara 
så att hennes egen kandidatur till riksdagen gör att djurföreningens medlem-
mar kanske snarare väljer att rösta på henne. Det är ju hon som förenings-
medlemmarna har en direkt länk till i sitt rekryterande nätverk.  

Börjes konkurrent på valsedel, Hanna Pålsson, är aktiv i studentkåren på 
sitt lärosäte. Utöver sina många styrelseuppdrag i partiorganisationen och 
engagemang i studentkåren, hinner Hanna inte med så mycket mer. Dygnet 
består ju trots allt bara av 24 timmar. Hannas politiska nätverk består av tre 
män och två kvinnor. Båda kvinnorna är aktiva inom partiorganisationen. Den 
ena är den lokala kvinnoförbundsordföranden, som inte är aktiv i förenings-
livet utöver sitt partipolitiska engagemang. Det är inte heller ungdoms-
förbundets kvinnliga ordförande. Två av männen, som Hanna lärt känna via 
sitt engagemang i studentkåren, valde att ansluta sig till Hannas politiska 
nätverk efter att nomineringsprocessen avslutades. Den tredje mannen är 
Hannas vän från ungdomsförbundets dagar som stödde hennes kandidatur 
redan under nomineringsprocessen. Den mannen har aldrig träffat Hannas 
bekanta från studentkåren. Han är inte student utan är huvudsakligen aktiv i en 
välgörenhetsförening, där han ofta antas diskutera politik med övriga 
föreningsmedlemmar. Inte minst kanske de pratar om att han själv är parti-
politiskt engagerad och står på riksdagens valsedel. Istället för att uppmana 
föreningens medlemmar att rösta på honom, skulle det kunna vara så att han 
istället uppmanar medlemmarna att kryssa på hans gode vän Hanna. Hon fick 
ju trots allt ett bättre provvalsresultat än Börje Berlin, men placerades utanför 
valbar plats i nomineringsprocessen.  

Gunhild Nilsson och Victor Wahl 
Gunhild Nilsson som står på valbar plats, men senare blir nedkryssad av 
Victor Wahl, har enbart kvinnor i sitt politiska nätverk. Hennes politiska 
nätverk är således mer homosocialt än Hannas politiska nätverk redogjort för 
ovan. Redan under nomineringsprocessen fick Gunhild hjälp av sin 
hemkommuns kommunalråd och en annan kvinna som är styrelseledamot i 
Gunhilds lokala partiförening. Därtill anslöt sig även den kvinnliga ombuds-
mannen till Gunhilds målsättning att nå riksdagen efter att nominerings-
processen avslutats.  
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Gunhild är aktiv kyrkopolitiker i Svenska Kyrkan. Förutom styrelseuppdrag, 
går hon regelbundet på kyrkans aktiviteter. Därtill är Gunhild aktiv i en före-
ning vars verksamhetssyfte är att lyfta upp frågan om kvinnors utsatta situat-
ion i krigszoner på den politiska agendan. De övriga kvinnorna i Gunhilds 
politiska nätverk är även de aktiva i den sakpolitiska intresseföreningen. Alla 
sitter faktiskt i styrelsen ihop, även om de lärt känna varandra genom 
partiorganisationen. Trots att Gunhild och hennes politiska nätverk har 
uppmanat föreningsmedlemmarna att personkryssa på Gunhild, blev hon 
nedkryssad. Gunhild tror att det kan bero på att det inte är så många unika 
väljare som deltar på dessa föreningsaktiviteter. Hon och det politiska 
nätverket är ju aktiva i samma sakpolitiska förening och det gör att de inte kan 
sprida information om hennes personvalskampanj till så många väljare 
eftersom de träffar samma personer hela tiden i föreningen. Eftersom varje 
väljare enbart har ett personkryss att dela ut på valsedeln, kan det bli svårt för 
Gunhild att få så många personkryss som krävs för att nå upp till procent-
spärren även om hon är aktiv i föreningslivet.  

Kommunalrådet Victor Wahl är aktiv i tre föreningar utanför partipolitiken 
till skillnad från Gunhilds två aktiva medlemskap. En annan skillnad 
kandidaterna emellan, är att Gunhild enbart hade kvinnor i sitt politiska 
nätverk, medan Victor har inkludera enbart män. Victors politiska nätverk är 
således mer homosocialt jämfört med Börje Berlins nätverk i den andra 
idealtypiska berättelsen. En av männen i Victors politiska nätverk stöttade 
Victors kamp för att nå riksdagen redan under nomineringsprocessen och är 
tillvardags också han förtroendevald i kommunen. De två lärde känna 
varandra via ungdomsförbundet för 20-tal år sedan, men vänskapen har hållit i 
sig. Den här mannen är aktiv i den lokala hockeyklubben, där medlemmarna 
vet om att han är politiskt aktiv. När de fått reda på att kommunens 
kommunalråd riskerar att inte komma in i riksdagen, kan det vara så att samtal 
har inletts mellan mannen och hockeyklubbens medlemmar om varför det blev 
så. Mannen i Victors nätverk kan då berätta om missnöjet över nominerings-
processens genomförande och uppmana föreningsmedlemmarna att person-
kryssa på kommunalrådet Victor.  

Victor själv deltar så ofta han kan i aktiviteter som den lokala 
frikyrkoförsamlingen anordnar. I denna församling har han lärt känna två av 
församlingens styrelseledamöter. När de får reda på att Victor riskerar att inte 
nå riksdagen, beslutar de sig för att uppmana honom till att genomföra en 
personvalskampanj. De ansluter till Victors politiska nätverk och kanske 
uppmanar de samtidigt övriga församlingsmedlemmar att engagera sig i 
Victors riksdagsframtid genom personvalsmöjligheten. 

Till Victors politiska nätverk tillkommer även efter nomineringsprocessens 
genomförande, en pensionerad kommunchef. Den före detta kommunchefen är 
inte alls politiskt aktiv, men lärde känna Victor genom sitt arbete i kommunen. 
Eftersom kommunchefen inte längre arbetar i kommunsektorn, tar han kontakt 
med Victor när nyheten blir känd att Victor riskerar att inte bli vald till 
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riksdagen. Kommunchefen börjar därefter engagera sig i Victors 
riksdagsframtid. Kommunchefen har nämligen alltid tyckt att Victor var en 
mycket kompetent politiker även om de främst har haft en professionell 
relation. Kommunchefen är utöver sitt engagemang i styrelsen för en 
välgörenhetsförening, även ordförande i kommunens stolthet – innebandy-
föreningen. Victor har således en låg nätverksdensitet i sitt politiska nätverk 
även om hans gemensamma kyrkliga engagemang med två av nätverks-
medlemmarna höjer densiteten något. Den lägre nätverksdensiteten jämfört 
med Gunhilds, kan möjliggöra för Victor och hans politiska nätverk att sprida 
information om Victors vilja att nå riksdagen och uppmana fler unika 
föreningsmedlemmar att personkryssa på honom än vad Gunhild och hennes 
politiska nätverk kan.         
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Kapitel 7. Under valrörelsen 

Detta kapitel fokuserar på respondenternas deltagande under valrörelsens sista 
månad. Kapitlet fokuserar på resursskillnader när det kommer till att kunna 
delta i valrörelsen samt om deltagandet i valrörelsen påverkar vem som 
slutligen når riksdagen.  

Det teoretiska ramverket identifierar tre olika resurskomponenter som 
möjliggör deltagande i politiken; tid, pengar och medborgerliga färdigheter. 
Alla människor har 24 timmar per dygn och deltagandet i valrörelsen kräver 
tid. Att knacka dörr, stå i valstugan eller för den delen sätta upp affischer för 
en personvalskampanjande riksdagskandidat kräver att människor avsätter tid 
för dessa politiska aktiviteter.  

Det politiska engagemanget kan också kräva ekonomiska resurser. Inte 
minst har just pengarnas roll i politiken lyfts fram som central i de förarbeten 
som föregick införandet av personvalsreformen i Sverige. Privatekonomiska 
resurser skulle inte bli en utslagsgivande faktor för vilka kandidater som blev 
personvalda (SOU 1999:136). Offentliga utredningar har visat att ekonomiska 
resurser inte heller har blivit det. De flesta personvalskampanjer till riksdagen 
bekostas av partiorganisationerna (Gidlund 2004:54ff). Som kommer att 
konstateras i det här kapitlet, är så även fallet i den här studien.  

Partiorganisationerna betalar i hög utsträckning för de kostnader som 
uppstår under valrörelsen för de upp- och nedkryssade riksdagskandidaterna. 
Däremot uppvisas det differenser utifrån om det är de regionala- och centrala 
partiorganisationerna eller de partiinterna sidoorganisationerna som betalar för 
kalaset.  

Den tredje resurskomponenten som undersöks i kapitlet är medborgerliga 
färdigheter. Verba, Schlozman och Brady definierar medborgerliga färdigheter 
som ”the communications and organizational abilities, that allow citizens to 
use time and money effectively in political life” (Verba et al 1995:304). 
Medborgerliga färdigheter är helt enkelt förmågor att exempelvis skriva 
insändare, prata inför publik eller att organisera ett politiskt möte. Tätt 
sammankopplat med medborgerliga färdigheter finns också den politiska 
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självtilltron när det kommer till att människor utövar sina medborgerliga 
färdigheter i syfte att påverka politiken.  

Alla dessa resurser antas bli påverkade av huruvida respondenterna har 
studerat på högskolan eller inte. Just universitets- och högskoleutbildning har i 
den ursprungliga teoretiska modellen på väljarnivå haft en bärande roll till att 
förklara skillnader i politiskt deltagande. Förutom att högre utbildning ofta 
leder till arbeten med höga inkomster, utvecklas också personers 
medborgerliga färdigheter på högskolan. Dock är det inte enbart politisk 
självtilltro och utbildning som antas påverka medborgerliga färdigheter. De 
medborgerliga färdigheterna påverkas även av föreningsaktivitet. Väljare som 
besitter mer medborgerliga färdigheter, övar upp och tillämpar dessa i 
föreningslivet (Verba et al 1995:304ff). Dessa kunskaper antas senare göra 
föreningsaktiva väljare mer förtrogna att göra det samma i politiken. Därför 
antas även motsvarande samband föreligga för föreningsaktiva respondenter 
och deras aktivitet under valrörelsen i den här studien.   
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Figur 29: Disposition av kapitlet och förväntat resultat under valrörelsen  
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Tid att delta i valrörelsen 
Alla människor har 24 timmar per dygn för att kombinera familjeliv, yrkesliv 
och politiskt engagemang. Sett till mängden timmar på ett dygn som en person 
kan lägga på att vara aktiv under valrörelsens sista skälvande månad borde 
personer som inte förvärvsarbetar ha mer tidsresurser till att vara aktiv i valrö-
relsen. Att ha ett arbete reducerar den fritid som en person kan lägga på sitt 
politiska engagemang (Verba et al 1995:293). Verba, Brady och Schlozman 
konstaterar även att ha barn hemmavarande, påverkar tiden som en förälder 
kan lägga på sitt politiska engagemang (Verba et al 1995:294).   

En nödvändig utgångspunkt för att upptäcka tidsmässiga variationer mellan 
redan politiskt aktiva människor, är att ta fasta på teorier och studier om 
politikens professionalisering. De politiska partierna har sedan demokratins 
införande förändrats i sin struktur och innebörd. Partier som tidigare var 
folkrörelse- och masspartier är inte det på samma sätt idag. Utifrån Katz & 
Mairs argumentation har partiernas (och kandidaternas) roll som representan-
ter för civilsamhället minskat, som en konsekvens av färre antal partimed-
lemmar (Katz & Mair 1995; Mair 1994; Hagevi 2014). Även har minskningen 
av partimedlemmar lett till att partierna får mindre inkomster från 
medlemsavgifter. För att fortsätta upprätthålla partiernas verksamheter har 
kostnaderna för det partistöd som ges till politiska partier, ökat. Partistödet 
bekostar i sin tur den ökade professionaliseringen av partiorganisationernas 
arbete (Borchert 2003; Hagevi 2003; Hagevi 2014). Panebianco (1988:262ff) 
intresserar sig för hur professionaliseringen av partiorganisationerna förändrar 
partiernas relation till väljarna. Han introducerade beteckningen elektoral-
professionella partier för att beskriva hur partiorganisationernas kommuni-
kation med väljarna idag kräver allt mer expertkunskaper och ökar behovet av 
politiska tjänstemän. Anställda politiska tjänstemän har ersatt det arbete som 
tidigare genomfördes av ideellt arbetande partimedlemmar. Både Panebianco 
samt Katz och Mair betonar hur traditionellt partiarbete i allt större ut-
sträckning utförs av professionaliserade politiker och politiska tjänstemän 
(Panebianco 1988:262ff; Katz & Mair 1995). Detta är också något som 
konstaterats vara ett faktiskt inslag i dagens svenska partisystem (Garsten et al 
2015:228–252; Hagevi 2014). Visserligen framförs argumentet att kommuni-
kationen med väljarna sker från den centrala partiorganisationen, medan de 
lokala partiorganisationerna som står i centrum för den här studien snarare 
vänder sig till redan övertygade väljare (Panebianco 1988:262ff; Katz & Mair 
1995). Dock finns det anledning att tro att spåren av politikens 
professionalisering även återfinns bland respondenterna häri. Därför används 
måttet för tid utifrån vilka personer i den här studien som hade möjlighet att 
arbeta heltid med politik under valrörelsen. I den ursprungliga versionen av 
CVM argumenteras för att ett arbete reducerar den fritid som en person kan 
lägga på sitt politiska engagemang. På samma sätt kan ett arbete inom 
partiorganisationen som politisk tjänsteman eller förtroendevald, skapa ökade 
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möjligheter att delta i valrörelsen till skillnad från personer som inte har 
politik som yrke (jfr Weber 1917(1977).  

 
Figur 30: Respondenternas sysselsättning inför valrörelsen (procent) 

 
I figur 30 redogörs för vilken huvudsaklig sysselsättning riksdagskandidaterna 
och de politiska nätverken hade innan valrörelsens sista månad inleddes. Innan 
valrörelsen nådde sin absolut mest intensiva period, var likväl en stor andel av 
respondenterna på något sätt försörjda av politiken. Sammanlagt 65 procent av 
alla riksdagskandidaterna angav att de innan valrörelsen arbetade med att vara 
förtroendevald på riks- eller lokalnivå alternativt att de var anställda som 
politiska tjänstemän. I vissa fall var de deltidsarbetande utanför parti-
organisationerna eftersom de inte arbetade 100 procent med politik, men 
politiken svarade ändå för deras primära inkomstkälla. Det finns inga större 
skillnader mellan de två grupperingarna av riksdagskandidater när det kommer 
till att ha politik som sitt arbete. Det finns dock en viss differens över vart 
inom partiorganisationerna kandidaterna återfanns. De uppkryssade riksdags-
kandidaterna arbetade i högre utsträckning som politiska tjänstemän eller 
kommunal- och regionråd,59 medan 36 procent av de nedkryssade riksdags-
kandidaterna redan satt i riksdagen eller regeringen inför det aktuella valet.  

Bland de politiska nätverken var det något vanligare att arbeta utanför 
partiorganisationen än bland kandidaterna. Sammanlagt arbetade likväl 59 
procent av de politiska nätverksmedlemmarna huvudsakligen inom parti-
organisationen. Bland de nedkryssade politiska nätverken återfanns framförallt 
kommunal- eller regionråd, vilket konstaterades redan under kapitlet om 

                                                        
59 Till denna kategori återfinns även personer som angett att de var förtroendevalda inom kommun-eller 
regionpolitik utan att inneha titeln som kommunal- och regionråd. 
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nomineringsprocesserna. Utifrån sammanställningen är det tydligt att 
politikens professionalisering genomsyrar även detta material.  

Tid är pengar i valrörelsen 
Trots att majoriteten av respondenterna redan arbetade heltid med politik 
innan valrörelsen, finns det ändå ett tydligt mönster som stärker argumentet att 
tid är en nödvändig resurs för att kunna nå riksdagen. Av de 
riksdagskandidater som inte arbetade med politik på heltid, men som senare 
blev uppkryssade, angav 86 procent att de under valrörelsens sista månad 
begärde tjänstledigt från sina ordinarie arbeten. Tjänstledighet uttogs för att 
kunna ägna sig helhjärtat åt att delta i valrörelsen. Motsvarande siffra bland de 
nedkryssade riksdagskandidaterna var 18 procent. Enbart två personer inom de 
politiska nätverken begärde tjänstledigt under valrörelsen. Att vara ledig från 
ett arbete utanför politiken är således något som primärt återfinns bland 
riksdagskandidaterna. 

Att begära tjänstledigt från ett arbete som står för individernas 
huvudsakliga inkomst, kan sammanfattas i den klassiska klichén att tid är 
pengar. Att begära tjänstledigt är att försaka en del av sin vardagliga inkomst. 
Därmed blir pengar som resurskomponent aktualiserad. Pengar blir ett medel 
för att skapa mer tidsmässiga resurser till att vara aktiv i valrörelsen. I tabell 
22 studeras om riksdagskandidaternas sammanlagda hushållsinkomst påverkar 
sannolikheten att som riksdagskandidat begära tjänstledigt för att ägna sig åt 
valrörelsen på heltid.60  
 
Tabell 22: Hushållsinkomstens påverkan för att begära tjänstledigt under valrörelsen 
(logistisk regression) 
 Modell 1 Modell 2 
Pengar som resurs   
Hushållets inkomst -0.092 

(0.108) 
0.013 
(0.124) 

   
Bakgrundsfaktor   
Ålder  -0.059** 

(0.026) 
   
Intercept 0.082 

(0.544) 
2.223* 
(1.223) 

Pseudo R2 0.008 0.09 
Antal svarande 75 74 
Kommentar: Modell 2 är kontrollerat även för kön, etnicitet och utbildning. Beroende variabel består 
av om riksdagskandidaterna begärde tjänstledigt (1) eller inte (0) under valrörelsen. Robusta 
standardfel inom parantes. Sign. ***p<0.01**p<0.05 *p<0.1  
 

                                                        
60 Det politiska nätverket är inte inkluderat i dessa regressioner då antalet nätverksmedlemmar som 
begärde tjänstledigt är allt för få för att kunna skapa hållbara resultat.  
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I tabell 22 framkommer att det inte är riksdagskandidaternas 
hushållsinkomster som förklarar vilka som begär tjänstledigt under 
valrörelsen. Av modell 2 framgår det att yngre riksdagskandidater har högre 
sannolikhet att begära tjänstledigt för att kunna lägga all sin tid till att delta i 
valrörelsen. Inkomstmässiga skillnader mellan riksdagskandidaterna blir 
således i det här materialet inte en utslagsgivande förklaring för vem som har 
möjlighet att begära tjänstledigt under valrörelsen. 61 
 
Figur 31: Riksdagskandidaternas ålder och dess betydelse för sannolikheten att 
begära tjänstledigt under valrörelsen  

Kommentar: Grafen baseras på de predicerade värdena i modell 2, tabell 22. (pr) står för sannolikheten 
att begära tjänstledigt under valrörelsen. Konfidensintervall 95 procent 

Valrörelsens kostnader 
Pengarnas roll för att bekosta personvalskampanjer är något som vid 
personvalsreformens införande fick en central plats i utredningsarbetet. Att 
bedriva en personvalskampanj kan medföra ett ökat behov av personlig 
valfinansiering. En personlig valfinansiering kan leda till att parlaments-
ledamöter i gengäld företräder de finansiella aktörernas åsikter i parlaments-

                                                        
61 Det kan säkert finnas inkomstmässiga beslut bakom möjlighet till att begära tjänstledigt på lägre 
nivåer. Men på riksnivå för de som till syvende och sist faktiskt nådde riksdagen, fanns det inga tydliga 
samband i det här materialet. Genomgående i det här kapitlet har även inkomsterna för de politiska 
nätverken studerats. Det finns inga resultat som visar att skillnader i inkomster har en påverkan för vem 
som når riksdagen.  
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arbetet (Masket 2011:190; Cohen et al 2008; Dominguez 2005). Det skulle i 
sin tur enligt Gidlund (2004:91ff) föranleda ökad risk för korruption.   

Finansiering av politisk verksamhet är något som i sig är ett känsligt ämne. 
Det finns ett intresse från myndigheter att motverka olagliga 
finansieringsformer. Partiorganisationer vill antagligen inte heller att externa 
aktörers finansiering av enskilda kandidaters personvalskampanjer ska kunna 
ifrågasätta partiernas anseende. Även om skräckhistorierna som målades upp 
inför personvalets införande i Sverige inte har inträffat, är den tidigare 
forskningen på ämnet överens om svårigheterna i att studera just 
valfinansiering.62 Förutom det känsliga i att fråga kandidater om vem som 
betalar för deras deltagande i valrörelsen, är det också svårt för forskningen att 
skaffa uttömmande information om hur mycket pengar partier och enskilda 
kandidater har spenderat under en valrörelse (Anckar et al 2001:38).  

Tidigare forskning har visat att det är ytterst sällsynt att kostnader för 
personvalskampanjer i Sverige överstiger 150 000 kronor (Gidlund 2004:55). 
När riksdagskandidaterna i den här studien har ombetts att beräkna 
kostnaderna som uppstod i valrörelsen, finns det två kandidater vars 
deltagande i valrörelsen kostat mellan 400 000–500 000 kronor. Dessa 
kostnader inkluderar bland annat materialkostnader, annonskostnader och 
eventuell tjänstledighet. Det stora flertalet av riksdagskandidaterna angav dock 
att deras deltagande i valrörelsen kostat mindre än 80 000 kronor.  

I tabell 23 studeras vilka faktorer som ökar kandidaternas angivna 
kostnader under valrörelsen. I modell 1 inkluderas de två riksdagskandidater 
som enligt egen utsago har spenderat betydligt mer pengar. Dessa två 
riksdagskandidater driver fram ett resultat i modell 1 där riksdags-
kandidaternas inkomst verkar spela roll för de summor som läggs på 
valrörelsen. Men när dessa två kandidater tas bort ur regressionen i modell 2, 
uppkommer istället resultatet att det är begäran om tjänstledighet som 
förklarar varför kostnaderna ökar.63 Att ta tjänstledigt under valrörelsen, driver 
fram ett resultat som visar på vikten av ekonomiska resurser. En 
riksdagskandidat som begärt tjänstledigt, spenderade ca 33 000 kronor mer på 
sitt deltagande i valrörelsen, jämfört med en riksdagskandidat som inte begärt 
tjänstledigt. Yngre riksdagskandidater spenderar också något mer pengar på 
sitt deltagande i valrörelsen vid kontroll för tjänstledighet. 
 
 
 
 
                                                        
62 För mer info om finansiering av valkampanjer se Alexander & Shiratori 1994; Scarrow 2007; Koss 
2011; Andersson 2004  
63 En fördjupning av de bortplockade fallen i modell 2, visar att de kommer från stora valkretsar i 
Sverige. I större valkretsar kan det helt enkelt vara nödvändigt att behöva spendera mer pengar för att 
uppnå det antalet personkryss som krävs för att komma in i riksdagen. Geografiska kontexter i relation 
till kostnader för enskilda kandidater bör därför undersökas vidare i framtiden. 



159 
 

Kommentar: Resultatet är kontrollerat även för kön, bakgrund och utbildning. Modell 1 inkluderar 
samtliga riksdagskandidater. Modell 2 är exklusive de två kandidaterna vars kostnader påverkar 
resultatet i modell 1. Robusta standardfel inom parantes. Sign. ***p<0.01 **p<0.05 *p<0.1  

Valrörelsens finansiering  
Här undersöks varför riksdagskandidaternas inkomster inte verkar påverkar 
kostnaderna i valrörelsen. Riksdagskandidaterna ombads besvara vilken eller 
vilka aktörer som betalat för kostnaderna under valrörelsen. Precis som i 
tidigare studier visar resultatet i figur 32 att det framförallt är de centrala eller 
regionala partiorganisationerna som betalar för kostnaderna. Bland de 
uppkryssade riksdagskandidaterna är det 60 procent vars kostnader täcks av 
partiorganisationen, men här återfinns också finansiering från de partiinterna 
föreningarna. Drygt var femte valkampanj som inkluderat uppkryssade 
riksdagskandidater bekostas huvudsakligen av en partiintern förening. Det är 
troligt att till exempel ungdomsförbunden betalar för yngre riksdags-
kandidaters deltagande i valrörelsen. Detta bekräftas också i Gullan Gidlunds 
sammanställning (Gidlund 2004:159).   

Att det framförallt är partierna som finansierar deltagandet i valrörelsen 
uppfyller en av premisserna vid införandet av personvalssystemet i Sverige; 
att privatekonomiska resurser inte ska spela roll för möjligheten att bli vald 
genom personvalet (SOU 1999:136). En annan farhåga finns dock kring att 
personvalskampanjer skulle finansieras av exempelvis lobbyorganisationer 
eller företag. Det är med bakgrund av det som inrapportering av 
valfinansiering för personvalda riksdagsledamöter skärps efter riksdagsvalet 
2018 (SFS 2014:105). Av de uppkryssade riksdagskandidaterna hade 15 
procent en extern aktör som huvudsaklig finansiär. 

Tabell 23: Kostnader för riksdagskandidaternas deltagande i valrörelsen (OLS-regression) 
 Modell 1 Modell 2 
Pengar som resurs   
Hushållets inkomst 0.109* 

(0.063) 
0.055 
(0.045) 

   
Begärde tjänstledigt under 
valrörelsen 

42494** 
(20248)  

33073* 
(18722) 

   
Ålder  -3095 

(1361) 
-2042* 
(1109) 

   
Genomförde en 
personvalskampanj  
 

6667 
(9635) 

9334 
(6885) 

Intercept 113066* 
(59228) 

 87350 
(57346) 

R2 0.27 0.18 
Antal svarande 74 72 
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Figur 32: Aktörer som betalade för merparten av kostnaderna som uppstod 
under valrörelsen (procent)  

 
I kategorin extern aktör återfinns primärt sakpolitiska intresseföreningar som 
driver vissa politiska frågor, men inte är knutna till ett parti. Det förekommer 
således viss mån av finansiering utanför partiorganisationerna i riksdagsvalen, 
även om det är ovanligt. Detta är dock vanligare än att kandidaterna själva 
finansierar sina kostnader jämfört med kandidater i kommunalvalen där 
Gidlund (2004:159) konstaterar att privata kostnader är vanligare.  

Tidsmässiga resurser och deltagandet i valrörelsen 
Att arbeta heltid med politik under valrörelsen är ett sätt att kunna spendera 
mer tid till att träffa väljare. Ett hårdare arbete under valrörelsen till följd av 
mer tidsmässiga resurser, skulle kunna leda till ökade möjligheter att bli 
uppkryssad för den berörda riksdagskandidaten. Det har av tidigare studier 
konstaterats att personvalskampanjande kandidater är mer aktiva i valrörelsen 
jämfört med kandidater som inte genomför en personvalskampanj. De lägger 
inte bara ner fler timmar på valrörelsen i sin helhet, utan deltar även i flera 
olika aktiviteter (Öhberg 2015:91). Dock kan den ökade aktivitetsgraden bero 
på att just personvalskampanjande kandidater arbetar heltid med politik under 
valrörelsen i högre utsträckning än andra kandidater. Då är det resursmässigt 
förståeligt varför de hinner med att delta mer i valrörelsen. Detta kommer i det 
här avsnittet att studeras och huruvida deltagandet i valrörelsen påverkar 
sannolikheten att nå riksdagen.   
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Den lokala valrörelsen 
I den här studien särskiljs det på två olika typer av aktiviteter i valrörelsen. 
Partirelaterade valrörelseaktiviteter särskiljs från personrelaterade aktiviteter. 
Alla respondenter i den här studien, oavsett om de är partimedlemmar eller 
inte, har i någon mån varit aktiva i valrörelsen. På vilket sätt de har deltagit 
skiljer sig dock delvis åt.  

Den internationella litteraturen visar att personifierade valkampanjer har 
blivit allt vanligare i partidominerade valsystem (Karlsen 2011). Karlsen och 
Skagerbø (2013) argumenterar för att den ökade personifieringen som syns 
under de lokala partiorganisationernas valrörelser dock inte ska definieras som 
personifierade. Dessa lokala valrörelser är ofta inte något som bestäms på 
lokal nivå. Istället hävdar Karlsen och Skagerbø att kampanjerna är lokala 
anpassningar till nationella kampanjstrategier. Det är således talan om en 
propå från de centrala partiorganisationerna att göra partiets nationella 
valkampanj mer lokala genom att profilera vissa riksdagskandidater. 
Emellertid visar personvalskampanjande kandidater en mer negativ inställning 
till stödet från de centrala partiorganisationerna i Sverige (Öhberg 2015:95–
96). Det skulle tala för att det som kategoriseras som mer personrelaterade 
valrörelseaktiviteter i den här studien, inte enbart har sin grund i att 
kandidaterna anpassar sig till direktiv från de centrala partiorganisationerna, 
utan också i protest mot den samma.64  

Aktiviteter i valrörelsen handlar i grund och botten om att politiskt 
övertygade valarbetare försöker övertala tveksamma väljare till att rösta på ett 
politiskt parti och dess kandidater. Det finns en ocean av forskning när det 
kommer till vilken effekt som valrörelser faktiskt har för att förklara väljarnas 
valhandlingar.65 En del av litteraturen fokuserar på centrala och strukturella 
delar, så som stödröstning, partiledareffekter, medierapportering eller rege-
ringsduglighet (Togeby 2007; SCB 2010). Det hanterar således inte faktorer 
som sker på lokal nivå. Det är ute i de lokala valkretsarna som den här 
studiens respondenter huvudsakligen återfinns under valrörelsen. Forskning 
kring lokala valkampanjer har visat att det lokala valrörelsearbetet har en viss 
påverkan för väljarnas röstningsbeteende, oberoende av vad som sker på 
central nivå. Den växande litteraturen kring lokala valkampanjer, den så 
kallade ”Get Out The Vote”-forskningen (GOTV), visar att framgång i lokala 
valrörelser inte förklaras utifrån vilka aktiviteter som kampanjarbetare ägnar 
sig åt. Den mobiliserande effekten som lokalt baserade valrörelser har för att 
öka röstantalet på ett politiskt parti eller kandidat, utgår istället från att det 
finns kvalitetsmässiga samtal mellan valarbetare och väljare. Det är inte partiet 

                                                        
64 I kapitlet inför valrörelsen resonerades det kring svårigheterna att definiera vad som är en 
personvalskampanj. Därför studeras personrelaterade valrörelseaktiviteter för att ta höjd för att vissa 
kandidater möjligen ägnat sig åt att profilera sig själva, men inte ansett att de bedrivit en 
personvalskampanj. 
65 För forskningsöversikt kring valkampanjers påverkan på väljarna – se Hansen (2008).   
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vars valarbetare knackar flest dörrar, ringer flest väljare eller delar ut flest 
flygblad som lyckas övertyga flest väljare per se. Det är istället de valarbetare 
som för flest genuina samtal som också lyckas övertyga flest väljare (Gerber 
& Green 2000, 2016; Turner & Shears 2013; Green, Gerber & Nickerson 
2003; Sinclair et al 2013). För att återknyta till GOTVs övergripande resultat 
och argumentation, är den sociala närheten mellan väljare och valarbetare 
således viktigt för att förstå väljarnas valhandling på lokal nivå. 

Trots den tidigare forskningens något skeptiska förhållningssätt till att mer 
aktivitet i valrörelsen automatiskt leder till fler röster, är det likväl mängden 
aktiviteter och aktiviteternas intensitet som utgör måtten för deltagande i 
valrörelsen i den här studien. Kvantitet innebär inte nödvändigtvis att 
kvaliteten försakas i de samtal som respondenterna för med potentiella väljare 
under valrörelsen. Om en respondent kan lägga mer tid på att vara aktiv i val-
rörelsen borde det också innebära att möjligheten till att ha fler 
kvalitetsmässiga samtal med väljare ökar. 

 Respondenterna har fått besvara hur ofta de genomfört olika aktiviteter 
under valrörelsen. Svaren har kategoriserats och slagits ihop till två olika 
variabler. Till den partirelaterade valrörelsen har aktiviteter så som hur ofta 
personerna har stått i valstugan, delat ut flygblad med partiets information på 
och knackat dörr på partiets vägnar, kategoriserats. I indexet över 
personrelaterad valrörelse återfinns istället aktiviteter som genomförts i syfte 
att profilera den enskilda riksdagskandidaten. Häri återfinns variabler så som 
om respondenterna delat ut flygblad med riksdagskandidaten på, använt 
sociala medier för att profilera riksdagskandidaten, eller kontaktat väljare för 
att uppmana dem till att rösta på kandidaten (se appendix).   
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I tabell 24 särskiljs riksdagskandidaterna och de politiska nätverken från 
varandra, för att sedan i nästkommande tabell undersöka det politiska 
nätverkets kontextuella betydelse under valrörelsen. Utifrån särredovisningen 
verkar det obönhörligen vara så att respondenter som arbetar med politik på 
heltid under valrörelsen, är mer aktiva i den partirelaterade valrörelsen. I 
måttet ingår även de respondenter som begärt tjänstledigt från andra arbeten 
under valrörelsen. De heltidsarbetande riksdagskandidaterna ägnade sig även i 
högre utsträckning åt att profilera sig själva som riksdagskandidater. Det 
samma gäller dock inte de politiska nätverk som arbetar heltid med politik 
under valrörelsen. Det kan förklaras med att de utifrån sin anställning kan 
behöva få godkännande av högre politisk instans för att involvera sig i 
enskilda personvalskampanjer på arbetstid (jfr Moderaternas Handledning: 
Personvalskampanj 2014:19). Även personvalskampanjande riksdags-
kandidater är mer aktiva i såväl parti- som personrelaterade valrörelse-
aktiviteter (modell 2 samt modell 6).66   

När aktiviteter i valrörelsen studeras utifrån hur det påverkar riksdags-
kandidaternas möjligheter att bli uppkryssade till riksdagen, visar en av 
modellerna i nästa tabell – tabell 25 – ett kanske något förvånande resultat. 
Samtliga modeller i tabell 25 tolkas som att de uppkryssade riksdags-
kandidaterna utöver sina personvalskampanjer, också har ägnat tid åt den 
partirelaterade valrörelsen i termer av att exempelvis stå i valstugan och 
knacka dörr. Däremot har de enligt modell 2 ägnat mindre tid åt att profilera 
sig själva som riksdagskandidater jämfört med de nedkryssade kandidaterna. 
Förklaringen till detta kan finnas i att de lokala partiorganisationerna fått 
propåer från central nivå att personifiera de lokala valrörelserna. Om så är 
fallet, tolkas resultatet i modell 2 som att nedkryssade riksdagskandidater 
ägnat sig åt personrelaterade aktiviteter även om de angett att de inte bedrev 
en personvalskampanj (jfr Karlsen & Skogerbø 2013).  

De nedkryssade kandidaternas politiska nätverk deltar i sin tur mer i den 
partirelaterade valrörelsen än de uppkryssade nätverksmedlemmarna (modell 3 
och 4). De uppkryssade kandidaternas nätverk knackar helt enkelt inte lika 
många dörrar eller står lika ofta i valstugan som de nedkryssade nätverks-
medlemmarna.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
66 Verba et al (1995) pekar ut barn som en tidstjuv som hinder för politiskt deltagande. Kontroll för 
minderåriga barn uppvisar inga signifikanta skillnader mellan respondenterna även om det inte 
redovisas häri. Möjligtvis kan det finnas skillnader i delaktighet när valrörelsen inte är lika intensiv, 
men under valrörelsens mest intensiva skeende finns inga sådana skillnader.  
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Tabell 25: Valrörelseaktiviteters påverkan för att bli uppkryssad i riksdagen  
(logistisk regression)  
 Modell 1 Modell 2  Modell 3  Modell 4  
Aktivitet i 
valrörelsen 
Partirelaterad 
valrörelse, kandidat 
 
Personrelaterad 
valrörelse, kandidat  
 
Partirelaterad 
valrörelse, 
genomsnitt nätverk 
 
Personrelaterad 
valrörelse, 
genomsnitt nätverk 
 
Tid som resurs 

 
 
0.685*** 
(0.215) 
 
-0.233 
(0.233) 
 
 
 

 
  
0.603** 
(0.208) 
 
-0.406* 
(0.234) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.006** 
(1.535) 
 
-0.111 
(0.850) 
 
-2.516** 
(1.151) 
 
 
0.186 
(0.370) 

  
 
3.295** 
(1.481) 
 
-0.244 
(0.830) 
 
-2.027* 
(1.164) 
 
 
0.144 
(0.369) 
 
 
 

 

Jobbar heltid med 
politik under 
valrörelsen, 
kandidat 

 
 

2.546* 
(1.489) 

  1.447 
(2.287) 

 

       
Jobbar heltid med 
politik under 
valrörelsen, 
genomsnitt 
nätverket 

    -0.306 
(1.757) 

 

       
Genomförde 
personvalskampanj  
 

2.158** 
(0.962) 

2.530** 
(0.954) 

13.063** 
(5.471) 

 11.235** 
(4.976) 

 

Intercept -0.718 
(2.155) 

-2.098 
(2.081) 

-36.495* 
(16.515) 

 -29.141* 
(15.863) 

 

Pseudo R2 0.36 0.67 0.68  0.68  
Antal svarande 75 75 55  55  
Kommentar: Resultatet är kontrollerat för ålder, kön, bakgrund och utbildning. För enskilda variabler i 
indexkonstruktionen av valrörelseaktiviteter – se appendix. Cronbachs alpha >0.7. Robusta standardfel 
inom parantes. Sign. ***p<0.01 **p<0.05 *p<0.1  
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Medborgerliga färdigheter som resurskomponent 
Medborgerliga färdigheter åsyftar kommunikations- och organisatoriska 
färdigheter, vilka möjliggör för personer att använda sina tids- och 
ekonomiska resurser mer effektivt i politiken (Verba et al 1995:304). Att 
medborgerliga färdigheter utvecklas av repeterande inslag inom föreningslivet 
och utbildningssystemet är något som CVM poängterar (Verba et al 
1995:304ff). Färdigheter i termer av att uttrycka sig skapas under uppväxten, 
men framförallt inom utbildningssystemet (Verba et al 1995:305). Människor 
som studerar på universitet eller högskolor övar upp sina skriftliga och verbala 
förmågor inom ramen för sina studier. Högre studier antas således öka de 
medborgerliga färdigheterna (Verba et al 1995:305ff).67 Verba, Schlozman 
och Brady visar också att engagemang inom föreningslivet har en 
kompenserande inverkan på utvecklingen av medborgerliga färdigheterna i 
relation till lägre utbildningsnivå (Verba et al 1995:309ff). Medborgerliga 
färdigheter lärs alltså inte bara upp inom utbildningssystemet, utan även via 
aktiviteter i föreningslivet (Verba et al 1995:309ff). Samtidigt kan 
högutbildade, föreningsaktiva människor får än mer resurser av förenings-
aktiviteterna (Verba et al 1995:323). Det här avsnittet undersöker antagandet 
om att både universitets- och högskoleutbildning samt föreningsaktiviteter 
ökar möjligheter för respondenterna att öva upp sina medborgerliga 
färdigheter. Dessa färdigheter kan sedan användas för att skapa mer effektivt 
utnyttjande av de tidsmässiga och ekonomiska resurserna som respondenterna 
förfogar över. 68  

Medborgerliga färdigheter och politisk självtilltro 
Ett av de mest studerade områdena när det kommer till politiskt deltagande är 
det som kallas political efficacy. Political efficacy sammanfattas som 
medborgarnas subjektiva åsikter vad gäller dels sin egen förmåga att påverka 
politiken, dels hur mycket medborgarna tror att politiker skulle bry sig deras 
försök att påverka politiken. CVM-modellen baserar sig på Almond och 
Verbas (1963) definition av political efficacy. De valde att inte särskilja 
mellan subjektiv politisk kompetens och praktisk politisk kompetens. Almond 
och Verba argumenterar för att det inte spelar någon roll i vilken utsträckning 
väljare tror att de kan påverka ett politiskt beslut, om väljarna inte omsätter 

                                                        
67 Vissa arbetsplatser, ofta arbetsplatser med hög lönenivå, har visat sig ha större utrymme för anställda 
att utöva vad som definieras som medborgerliga färdigheter (Verba et al 1995:318–319). Dock görs det 
ingen skillnad mellan olika typer av arbetsplatser i den här studien utan istället särskiljs på huruvida 
anställningen återfinns inom partiorganisationen eller inte.  
68 I studien kommer ingen annan klassvariabel än respondentens erfarenhet av studier på 
högskolan/universitet att inkluderas i resultaten. Eftersom de flesta av respondenterna var 
förtroendevalda vid tiden för riksdagsvalet är det svårt att dela in respondenterna i olika 
klasstillhörigheter baserat på yrkestillhörighet. Visserligen finns information om föräldrarnas 
utbildningsbakgrund att tillgå, men resultaten förklaras inte utifrån den informationen vid kontroll för 
detta.   
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tilltron till praktisk handling (Almond & Verba 1963:137; jfr Campbell, Gurin 
& Miller 1954:18). Detta sätt att mäta political efficacy, har blivit kritiserat. 
Kritiken baseras på att Almond och Verba (1963), men även CVM-modellen, 
tagit den så kallade external efficacy för givet (Amnå et al 2004; Dekker et al 
1997). Istället förespråkas det av exempelvis Abramson (1983:144–145) att 
begreppet political efficacy ska delas upp i två olika delar. En uppdelning av 
begreppet political efficacy görs av det som kallas internal efficacy, som mäter 
personers subjektiva tilltro att själva kunna påverka politiken samt i external 
efficacy, som inkluderar väljarnas upplevelse av att politiken som system 
lyssnar på deras krav och åsikter. Om inte båda perspektiven beaktas, erkänner 
Verba et al själva att det blir svårt att avgöra kausaliteten och förklara varför 
väljare deltar eller inte deltar i politiken (Verba et al 1995:276). Trots 
stridigheter om hur political efficacy bör mätas, finns det en samstämmighet i 
att tilltron till sin egen förmåga och tilltro till politiken, gynnar det politiska 
deltagandet (Amnå et al 2004; Verba et al 1995:305, 354; Svallfors 1999; 
Blais et al 2011).  

Den här studien kommer att bortse från external efficacy och kan kritiseras 
på samma grunder som forskarna bakom CVM-modellen. Valet att inte 
studera external efficacy är för att det stora flertalet av respondenterna redan 
är politiker. Att ställa frågor om de exempelvis tror att det är möjligt att 
påverka sina lokal- eller riksdagspolitiker likt external efficacy på väljarnivå, 
hade varit tämligen intetsägande. Riksdagskandidaterna tävlar om en plats i 
Sveriges riksdag och ett flertal av nätverksmedlemmarna är även de försörjda 
av politiken på både central- och lokal nivå. Visserligen hade det varit 
intressant att studera skillnader vad avser respondenternas åsikter att påverka 
sitt politiska parti. Det hade emellertid inte bidragit till förklaringar varför de 
blev upp- eller nedkryssade från riksdagen.69 

Vad gäller definition av internal efficacy, kallas det här för politisk 
självtilltro (jfr Blais & St Vincent 2011; Dalton 2014:69ff).70 Detta kommer 
att operationaliseras som respondenternas uppskattning av sin egen förmåga 
när det kommer till att skriva debattartiklar, hålla tal och samordna olika 
former av politiska möten (se appendix). Den politiska självtilltron kommer att 
undersökas i relation till hur ofta respondenterna faktiskt utförde dessa 
färdigheter – då definierat som medborgerliga färdigheter. En person som tror 
på sin egen förmåga att genomföra olika typer av färdigheter, använder också 
dessa förmågor i termer av medborgerliga färdigheter för att påverka politiken 
(Verba et al 1995:305). På så sätt är politisk självtilltro och medborgerliga 
färdigheter tätt sammankopplade. 

                                                        
69 För den som är intresserad av att läsa om partimedlemmars påverkansmöjligheter i sina partier - se 
Hagevi & Loxbo (2015) 
70 Till begreppet politisk självtilltro finns också det nära angränsande begreppet självförtroende (jfr 
Moreno et al 2007; Judge et al 2002).   
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Politisk självtilltro hos den politiska eliten 
Det positiva sambandet på väljarnivå mellan politisk självtilltro, det 
närliggande begreppet självförtroende och utövandet av medborgerliga färdig-
heter, visar Sniderman (1975) inte nödvändigtvis följer samma logik hos 
politiker. Sniderman hävdar att politiskt förtroendevalda, trots att de besitter 
medborgerliga färdigheter och utövar dessa dagligen, ändå kan delas in i två 
kategorier. Den första kategorin politiker innehåller de som är politiskt aktiva 
för att de har tilltro till sin egen förmåga att påverka politiken och att de har ett 
bra självförtroende. Den andra kategorin består istället av politiker som har 
betydligt lägre självförtroende än sina politikerkollegor (Sniderman 
1975:275ff). Anledningen till varför den här kategorin politiker likväl är ak-
tiva i politiken beskriver Sniderman som ren och skär verklighetsflykt. Denna 
kategori politiker söker via sitt politiska engagemang, bekräftelse från andra i 
politiken att de duger som människor (Sniderman 1975:288–289).  

Närliggande till Snidermans forskning ligger den politiska psykologins 
intresse för olika personlighetstyper bland politiker. I likhet med att väljare 
kan delas in i fem skilda idealtypiska personligheter, kan även politiker delas 
upp på basis av personlighetstyperna.71 När politikers olika personlighetstyper 
har testats i USA och Tyskland, konstateras det att politiker är mer extroverta 
och mindre neurotiska jämfört med väljarna (Best 2011; Dietrich et al 2012). 
Dock finns det mellan politiker vissa skillnader som återspeglar sig utifrån vad 
de vill med sitt politiska engagemang. Dietrich et al (2012) visar hur politiker 
med ambitioner att göra karriär inom politiken är mer extroverta och 
emotionellt stabila än politiker som inte vill fortsätta på den politiska karriär-
stegen. Karriäraspirerande politiker har därför betydligt bättre självförtroende 
och tilltro till sin egen förmåga, till skillnad från politiker utan 
karriärambitioner. Politiker utan karriärambitioner är dock plikttrogna i sin 
personlighetstyp. Plikttrogenheten gör att de trots allt väljer att träffa väljare 
ute i valrörelser. De tycker dock inte att dessa aktiviteter är speciellt roliga 
eller att de är speciellt bra på aktiviteterna till skillnad från sina extroverta 
politikerkollegor (Dietrich et al 2012; jfr Francis & Kenny, 2000).  

Utifrån kunskaper på väljarnivå finns det ett positivt samband mellan den 
politiska självtilltron och medborgerliga färdigheter. Samtidigt hävdar den 
tidigare forskningen om politikers olika personlighetsdrag gör att sambandet 
inte nödvändigtvis är spikrakt. Därför kommer politisk självtilltro införas som 
en kontrollvariabel när utbildningsnivå, föreningsaktivitet och medborgerliga 
färdigheter undersöks i relation till varandra.  

Just resurser i allmänhet och medborgerliga färdigheter i synnerhet, ägnas 
stort utrymme i CVM för att förstå politiskt deltagande. Brady et al (1995) 
lyfter till och med fram resurskomponenterna som något mer viktiga än 
motivation och rekryterande nätverk för att förstå skillnader i väljarnas 

                                                        
71 För en litteraturöversikt över den så kallade Big Five-teorin se John et al (2008).  
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politiska deltagande. Av den anledningen kommer nästkommande två avsnitt 
att göra en detaljerad genomgång av respondenterna och deras medborgerliga 
färdigheter i relation till andra resurskomponenter, oavsett kandidaternas 
riksdagsöden. Fördjupningen kan ses som något utanför den här studiens 
huvudsyfte. I bokens slutkapitel kommer ändå fördjupningen att hjälpa till att 
diskutera resurser i relation till vem som blir riksdagsledamot och de politiska 
nätverkens betydelse för detta.   

Medborgerliga färdigheter och politikens professionalisering  
Medborgerliga färdigheter antas bli gynnade av dels högre utbildning, dels av 
aktiviteter i föreningslivet (Verba et al 1995:304ff). Operationaliseringen av 
medborgerliga färdigheter består i den här studien av hur ofta respondenterna 
under ett normalt år (ej under valrörelsen) skrev insändare till olika medier, 
organiserade manifestationer och deltog i paneldebatter (se appendix). På så 
sätt har skriftliga, muntliga och organisatoriska färdigheter inkluderats, även 
om det givetvis finns andra kommunikationsmässiga och organisatoriska 
färdigheter som hade kunnat undersökas. Politisk självtilltro består av att 
respondenterna har fått uppskatta sin förmåga att tala inför såväl små, som 
stora grupper av människor. I måttet ingår även respondenternas uppskattade 
förmåga att organisera och leda ett möte, formulera sig i skrift, skriva 
debattartiklar samt att hålla tal. 

I tabell 26 studeras vad som påverkar skapandet av medborgerliga färdig-
heter hos respondenterna givet CVMs argumentation. Resultaten redovisas 
först för riksdagskandidaterna och deras politiska nätverk oberoende av 
varandra. Det görs för att senare i kapitlet kunna diskutera vem som blir vald 
till riksdagen givet deras medborgerliga färdigheter. När samtliga kontroll-
variabler inkluderats i modellerna, är det tydligt att den politiska självtilltron 
förklarar varför en respondent har mer medborgerliga färdigheter. De som tror 
på sin egen förmåga att utöva medborgerliga färdigheter, utövar också dessa 
färdigheter i högre utsträckning när det inte är valrörelse. Mönstret är 
detsamma både hos riksdagskandidaterna och de politiska nätverken.  

När kontroll görs för var respondenterna arbetar, är tolkningen av modell 4 
och 8 att personer som arbetar heltid med politik när det inte är valrörelse, 
uppvisar mer medborgerliga färdigheter än respondenter som till vardags inte 
har politik som yrke. Att utöva de medborgerliga färdigheterna i relation till 
att skriva insändare, organisera möte eller delta i debatter ingår i heltidspoliti-
kers vanliga arbetsuppgifter. Därför uppvisar de professionaliserade politi-
kerna och politiska tjänstemännen mer medborgerliga färdigheter än de 
respondenter som inte arbetar med politik på heltid.     

Vad gäller CVMs argumentation att högskolestudier och förenings-
engagemang skapar medborgerliga färdigheter, är resultatet i tabell 26 tudelat. 
För riksdagskandidater som är mer aktiva i föreningslivet, verkar de ha mer 
medborgerliga färdigheter än kandidater som inte är lika aktiva i förenings-
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livet (modell 2–4). Hos de politiska nätverksmedlemmarna förefaller det 
snarare vara utbildning (modell 5–6) som påverkar deras medborgerliga 
färdigheter snarare än föreningsaktiviteter. Emellertid visar modell 7 och 8 att 
det framförallt är bra politiskt självtilltro och att arbeta heltid med politik som 
förklarar de politiska nätverksmedlemmars utövande av medborgerliga färdig-
heter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



171 

 

K
om

m
en

ta
r: 

R
es

ul
ta

te
t 

är
 ä

ve
n 

ko
nt

ro
lle

ra
t 

fö
r 

kö
n,

 b
ak

gr
un

d.
 U

tb
ild

ni
ng

 m
ät

s 
so

m
 0

 (
in

te
 s

tu
de

ra
t 

vi
d 

un
iv

er
si

te
t/h

ög
sk

ol
a)

 –
 1

 (
ha

r 
st

ud
er

at
 v

id
 

un
iv

er
si

te
t/h

ög
sk

ol
a)

. M
ed

bo
rg

er
lig

a 
fä

rd
ig

he
te

r b
es

tå
r a

v 
in

de
x 

so
m

 lö
pe

r m
el

la
n 

0 
(a

ld
rig

) –
 1

0 
(fl

er
a 

gå
ng

er
 i 

ve
ck

an
). 

Po
lit

is
k 

sj
äl

vt
ill

tro
 b

es
tå

r a
v 

et
t i

nd
ex

 s
om

 
lö

pe
r 

m
el

la
n 

0 
(h

ål
le

r 
in

te
 a

lls
 m

ed
) 

– 
10

 (
hå

lle
r 

he
lt 

m
ed

). 
Fö

r 
in

de
xk

on
st

ru
kt

io
n 

– 
se

 a
pp

en
di

x.
  

C
ro

nb
ac

hs
 a

lp
ha

 >
0.

7.
 R

ob
us

ta
 s

ta
nd

ar
df

el
 i

no
m

 p
ar

an
te

s. 
Si

gn
.*

**
p<

0.
01

 *
* 

p<
0.

05
 *

p<
0.

1 
 

Ta
be

ll 
26

: R
es

ur
se

rs
 p

åv
er

ka
n 

fö
r m

ed
bo

rg
er

lig
a 

fä
rd

ig
he

te
r (

O
LS

-r
eg

re
ss

io
n)

 
R

ik
sd

ag
sk

an
di

da
te

r 
Po

lit
is

kt
 n

ät
ve

rk
 

M
od

el
l 1

 
M

od
el

l 2
 

M
od

el
l 3

 
M

od
el

l 4
 

M
od

el
l 5

 
M

od
el

l 6
 

M
od

el
l 7

 
M

od
el

l 8
 

R
es

ur
se

r 
U

ni
ve

rs
ite

ts
st

ud
ie

r 
-0

.2
62

(0
.3

96
)

-0
.1

85
(0

.3
86

)
-0

.3
37

(0
.3

44
)

-0
.3

41
(0

.3
40

)
0.

79
2*

* 
(0

.3
24

) 
0.

81
7*

* 
(0

.3
27

) 
0.

01
4 

(0
.3

29
) 

0.
15

1 
(0

.3
02

) 

Fö
re

ni
ng

sa
kt

iv
ite

t 
0.

23
0*

* 
(0

.0
72

) 
0.

13
1*

 
(0

.0
75

) 
0.

15
9*

* 
(0

.0
73

) 
- 0

.0
77

(0
.1

05
)

-0
.0

77
(0

.1
05

)
0.

07
7 

(0
.0

87
) 

Po
lit

is
k 

sj
äl

vt
ill

tro
 

 0
.6

53
**

* 
(0

.1
45

) 
0.

50
6*

**
 

(0
.1

46
) 

0 .
70

6*
**

 
(0

.0
93

) 
0.

47
7*

**
 

(0
.1

04
) 

Jo
bb

ar
 h

el
tid

 m
ed

 
po

lit
ik

 u
ta

nf
ör

 
va

lrö
re

ls
en

 

1.
05

9*
* 

(0
.4

83
) 

1 .
66

5*
**

 
(0

.3
29

) 

In
te

rc
ep

t 
5.

87
8*

**
 

  (
0.

73
3)

 
5.

31
3*

**
 

  (
0.

78
8)

 
-0

.3
35

(1
.4

44
)

-0
.0

45
(1

.3
53

)
4.

73
8*

**
 

(0
.7

28
) 

4.
77

9*
**

 
(0

.7
31

) 
-0

.1
16

(0
.8

88
)

0.
48

1 
(0

.8
31

) 
R

2  
0.

02
 

 0
.1

2 
0.

31
 

0.
37

 
0.

10
 

0.
10

 
0.

33
 

0.
46

 
A

nt
al

 sv
ar

an
de

 
77

 
   

 7
7 

77
 

77
 

14
6 

14
6 

14
3 

14
3 



172 
 

Medborgerliga färdigheter i valrörelsen 
I det här avsnittet undersöks om mer medborgerliga färdigheter också ökar 
respondenternas deltagande i valrörelsen. Detta görs i tabellerna 27 och 28. 
Samtliga modeller som undersöker riksdagskandidaterna och deras med-
borgerliga färdigheter, visar att kandidater som har mer medborgerliga 
färdigheter också är mer aktiva i valrörelsen. Dessutom är riksdagskandidater 
som har politik som yrke även när det inte är valrörelse, mer aktiva under 
valrörelsen. Dock finns det i modell 4, något som snarare visar på ett resultat 
som kan tolkas i linje med Snidermans argumentation. Riksdagskandidaterna 
som är mer aktiva i den partirelaterade valrörelsen, har sämre tilltro till sin 
egen förmåga att exempelvis skriva debattartiklar eller hålla tal.  

Liknande resultat går även att finna bland de politiska nätverksmedlemmarna 
i tabell 28. Häri kan det emellertid skådas en tydligare skillnad mellan vilka 
valrörelseaktiviteter som de politiska nätverken ägnar sig åt. Politiska nätverk 
som innehar mer medborgerliga färdigheter deltar i högre utsträckning i den 
partirelaterade valrörelsen. I den personrelaterade valrörelsen återfinns istället 
nätverksmedlemmar som är aktiva i föreningslivet. De politiska nätverks-
medlemmarna som kampanjar mer för enskilda riksdagskandidater snarare än 
partiet, använder inte sina medborgerliga färdigheter i sin vardag i stor ut-
sträckning trots att de uppskattar att de är duktiga på färdigheterna. Resultatet 
tolkas utifrån var de politiska nätverken arbetar. Politiska nätverks-
medlemmar som arbetar med politik på heltid besitter mer medborgerliga 
färdigheter. De deltar också i högre utsträckning i den partirelaterade val-
rörelsen. De politiska nätverk som istället väljer att profilera de enskilda 
riksdagskandidaterna, är istället mer aktiva i föreningslivet än i partiorgani-
sationen. Det medför att nätverksmedlemmar som ej har politik som yrke i 
jämförelse med partianställda nätverksmedlemmar, har mindre medborgerliga 
färdigheter och att det påverkar vilken typ av valrörelseaktiviteter de politiska 
nätverken ägnar sig åt.  
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Medborgerliga färdigheter och att bli riksdagsledamot  
Respondenter som i vanliga fall är vana att använda sina medborgerliga 
färdigheter, använder dessa färdigheter i högre utsträckning under valrörelsen. 
Det förklaras utifrån att de arbetar med politik på heltid. Heltidsanställning 
inom politiken ger tidsmässiga resurser att vara mer aktiva under valrörelsen 
och att inom ramen för sitt vardagliga arbete i politiken, ägna sig mycket åt de 
medborgerliga färdigheterna. 

I tabell 29 studeras om medborgerliga färdigheter hos kandidaterna och 
deras politiska nätverk, har betydelse för att de uppkryssade riksdags-
kandidaterna når riksdagen på bekostnad av de nedkryssade riksdags-
kandidaterna. I tabellens fjärde modell framgår att de uppkryssade riksdags-
kandidaterna besitter färre medborgerliga färdigheter än de nedkryssade 
riksdagskandidaterna. De uppkryssade kandidaterna talar och skriver helt 
enkelt inte lika ofta i politiska sammanhang när det inte är valrörelse, som de 
nedkryssade kandidaterna. Således förklarar inte skillnader i medborgerliga 
färdigheter vilka som når riksdagen tack vare personvalet. Trots att de upp-
kryssade riksdagskandidaterna inte använder sina medborgerliga färdigheter 
lika mycket till vardags, indikerar resultaten att de likväl har en större politisk 
självtilltro än de nedkryssade riksdagskandidaterna.72 Om de uppkryssade 
riksdagskandidaterna har bättre tilltro än de nedkryssade kandidaterna, skulle 
det snarare vara det motsatta för deras respektive politiska nätverk. De 
uppkryssade politiska nätverken har i genomsnitt lägre politisk tilltro till sig 
själva vad gäller att använda sina verbala och skriftliga förmågor i politiska 
sammanhang än vad de nedkryssade kandidaternas nätverk har. Det skulle 
kunna förstås utifrån att de uppkryssade nätverksmedlemmarna i lägre 
utsträckning själva arbetar eller är aktiva i partiorganisationerna. 

Resultaten i tabell 29 visar att de uppkryssade riksdagskandidaterna har 
mindre medborgerliga färdigheter än de nedkryssade kandidaterna. Det ska 
inte tolkas som att de uppkryssade riksdagskandidaterna enbart engagerar sig i 
politiken under valrörelsen. Som kapitlet om nomineringsprocesserna visade, 
är de uppkryssade riksdagskandidaterna i hög utsträckning involverade i 
partiorganisationerna och också innehavare av många partiinterna styrelse-
uppdrag. Jämfört med den genomsnittlige väljaren skulle de uppkryssade riks-
dagskandidaterna sannolikt uppvisa mycket medborgerliga färdigheter. När de 
dock jämförs med de nedkryssade riksdagskandidaterna är de istället mindre 
aktiva i att till exempel delta i debatter och skriva insändare när det inte är 
valrörelse. Att de uppkryssade riksdagskandidaterna utövar sina med-
borgerliga färdigheter i lägre utsträckning, kan istället förklaras utifrån 
skillnader mellan att vara aktiv i föreningslivet och att vara aktiv inom 
partiorganisationerna. 

 
                                                        
72 Den politiska självtilltron fick sig kanske även en törn av personkryssens resultat för de nedkryssade 
riksdagskandidaterna, vilket kan ha reflekterats vid deras enkätsvar…  
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Kommentar: Resultatet är kontrollerat för ålder, kön, bakgrund och utbildning. För enskilda variabler 
i indexkonstruktionen – se appendix. Cronbachs alpha >0.7. Robusta standardfel inom parantes. 
Sign. ***p<0.01 **p<0.05 *p<0.1 

 
 
 

Tabell 29: Resursers påverkan för att bli uppkryssad i riksdagen (logistisk regression) 
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
Medborgerliga 
färdigheter, 
kandidat 

0.288 
(0.249) 

-0.323 
(0.300) 

-0.602* 
(0.356) 

-1.198** 
(0.558) 

     
Medborgerliga 
färdigheter, 
genomsnitt 
nätverk 

0.038 
(0.240) 

0.551 
(0.414) 

0.837* 
(0.479) 

0.666 
(0.696) 

     
Föreningsaktivitet, 
kandidat 

 0.722** 
(0.239) 

0.672** 
(0.264) 

1.051** 
(0.436) 

     
Föreningsaktivitet, 
genomsnitt 
nätverk 

 1.448*** 
(0.439) 

1.403** 
(0.449) 

2.380*** 
(0.673) 

     
Politisk 
självtilltro, 
kandidat 

  0.960** 
(0.470) 

1.004 
(0.620) 

     
Politisk 
självtilltro, 
genomsnitt 
nätverk 

  -0.665 
(0.579) 

-1.917** 
(0.957) 

     
Jobbar heltid med 
politik under 
valrörelsen, 
riksdagskandidat 

   9.802** 
(3.931) 

     
Jobbar heltid med 
politik under 
valrörelsen, 
genomsnitt 
nätverk 

   -1.463 
(2.952) 

     
Intercept 1.364 

(2.867) 
-3.452 
(4.160) 

-6.555 
(5.697) 

4.605 
(6.531) 

Pseudo R2 0.60 0.46 0.51 0.65 
Antal svarande 57 57 57 57 
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Även om de uppkryssade riksdagskandidaterna och deras politiska nätverk 
inom ramen för sitt föreningsengagemang kan öva upp sina färdigheter, övar 
de upp färdigheterna i lägre utsträckning än nätverksmedlemmar och 
kandidater som arbetar inom partiorganisationerna. Men att ha politik som 
yrke när det inte är valrörelse, kan innebära att de nedkryssade respondenterna 
försakar annat engagemang i samhället – till exempel aktiviteter i förenings-
livet. De uppkryssade respondenternas aktiviteter i föreningslivet har en större 
inverkan på riksdagskandidaternas möjligheter att nå riksdagen, än deras 
färdigheter att uttrycka sig i skrift och tal. Därför blir inte de förväntade 
fördelarna med att ha mycket medborgerliga färdigheter, några vinster när det 
kommer till att nå riksdagen tack vare väljarnas personkryss i den här studien.  

Anledningen till varför resultatet inte blev som förväntat kan vara att det 
uppvisade linjära sambandet mellan medborgerliga färdigheter och politiskt 
deltagande på väljarnivå (Verba et al 1995:305ff), inte återfinns bland redan 
politiskt engagerade människor. Om redan politiskt aktiva personer skriver 
insändare eller organiserar möten några gånger mer om året, kanske inte det 
per automatik gör att deras politiska deltagande i valrörelsen ökar. Istället kan 
medborgerliga färdigheter vara ett linjärt samband på väljarnivå så som Verba 
et al visar, men kan avta som samband när respondenter uppnått en viss nivå 
av färdigheter.  

Istället kan tolkningen av tabell 29 och övriga resultat i kapitlet snarare 
tolkas i ljuset av litteraturen om lokala valrörelser och politisk framgång 
(Gerber & Green 2000, 2016; Turner & Shears 2013; Green, Gerber & 
Nickerson 2003; Sinclair et al 2013). Tidsmässiga resurser i termer av att 
antingen arbeta med politik på heltid eller ha möjligheten att begära 
tjänstledigt, ger de uppkryssade riksdagskandidaterna bättre förutsättningar att 
träffa fler väljare under valrörelsen. De uppkryssade respondenternas aktiva 
deltagande i föreningslivet skapar även det större möjligheter att föra samtal 
med väljare både under valrörelsen, men även i perioder när det inte är val-
rörelse. Politiska samtal med väljare kan lika gärna ske i informella 
sammanhang under kyrkfikat eller i publiken under det lokala fotbollslagets 
hemmamatch, precis som i valstugan eller via dörrknackningar. I de mer 
informella sammanhangen i föreningslivet kan de politiska nätverken eller 
riksdagskandidaten göra reklam för kandidatens ambitioner att nå riksdagen 
till övriga föreningsmedlemmar utöver de tidsmässiga resurser som står till 
respondenternas förfogande under valrörelsen. 

De fiktiva riksdagskandidaterna sammanfattar resultatet 
Börje Berlin och Hanna Pålsson 
Den nedkryssade riksdagsledamoten Börje Berlin genomför enligt egen utsago 
ingen personvalskampanj. Han ägnar istället sin tid under valrörelsen åt 
partirelaterade valrörelseaktiviteter. Börje deltar i paneldebatter som repre-
sentant för sitt politiska parti. Eftersom han är riksdagsledamot blir det många 
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intervjuer och debatter mot de andra partiernas toppkandidater i valkretsen 
under valrörelsen. Han knackar även dörr och står i valstugan när tid ges. De 
flesta av dessa aktiviteter är dock något som han gör även när det inte är valrö-
relse. Börje försöker skriva debattartiklar i lokalpressen någon gång i månaden 
även om partiets politiska tjänsteman, som ingår i hans politiska nätverk, är 
den som huvudsakligen formulerar texterna. Börje tycker ändå överlag att han 
är bra på att uttrycka sig både skriftligt och muntligt, men även på att 
organisera och leda möten om det skulle behövas. Samma situation som Börje 
befinner sig i, ger också hans politiska nätverk uttryck för. Börjes politiska 
nätverk består enbart av personer som jobbar heltid med politik även när det 
inte är valrörelse. Alla dessa nätverksmedlemmar utövar därför medborgerliga 
färdigheter inom ramen för sitt vardagliga arbete i partiorganisationen.  

Hanna Pålsson behöver under valrörelsen ta paus från sina universitets-
studier för att hinna satsa helhjärtat på sitt försök att nå riksdagen. Officiellt 
anställs hon som ungdomsförbundets politiska sekreterare under valrörelsen 
eftersom hon behöver ta studieuppehåll och därmed inte får CSN. Beslutet att 
anställa henne och ge henne tids- och ekonomiska resurser att bedriva en 
personvalskampanj, fattas av ungdomsförbundets styrelse. Ungdomsförbun-
dets ordförande ingår i Hannas politiska nätverk. På så sätt kan Hanna ägna all 
sin tid åt att vara minst lika aktiv i valrörelsen som Börje utifrån tidsmässiga 
resurser.    

Hanna genomför en personvalskampanj och använder tillsammans med sitt 
politiska nätverk, flygblad och affischer där hon profileras som ungdoms-
kandidat, men också som representant för Hannas hemkommun Norrstad. 
Därtill har Hanna konton på Twitter, Facebook och Instagram. Dessa konton 
sköts huvudsakligen av hennes två nätverksmedlemmar som annars är aktiva i 
studentkåren. Eftersom dessa två nätverksmedlemmar inte är speciellt vana att 
uttrycka sig i politiska frågor då de inte är partipolitiskt aktiva, har de sämre 
politisk självtilltro jämfört med Börjes politiska nätverk. Denna bristande 
tilltro till sin egen förmåga återfinns dock ej hos Hanna. Hon skriver inom 
ramen för sin tillfälliga tjänst som politisk sekreterare, flera insändare och 
debattartiklar. Hanna deltar även som representant för ungdomsförbundet när 
de politiska ungdomsförbunden drabbar samma i debatter under valrörelsen. 
På det hela taget deltar Hanna mer i den partirelaterade valrörelsen än Börje. 
Dock deltar Börje i den politiska debatten mer än Hanna när det inte är 
valrörelse eftersom han är heltidspolitiker. Det gör att han uppvisar mer med-
borgerliga färdigheter än Hanna. Dessa skillnader har däremot ingen 
återspegling i deras deltagande i valrörelsen. Hannas politiska nätverk ägnar 
även mer tid åt att profilera Hanna som riksdagskandidat gentemot väljarna än 
vad Börjes politiska nätverk gör. Börjes politiska nätverk ägnar istället 
valrörelsen åt att kampanja för partiet i sin helhet.  
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Gunhild Nilsson och Victor Wahl  
Gunhild Nilsson som toppar valkretsens valsedel, är till vardags lärare. Hon 
tar dock inte tjänstledigt under valrörelsens sista månad. Hon deltar istället i 
valrörelsen och genomför sin personvalskampanj under den tid som finns kvar 
av dygnets timmar utöver hennes vanliga arbete. Dock deltar de tre andra 
kvinnorna i Gunhilds politiska nätverk mycket i den partirelaterade val-
rörelsen. Framförallt deltar kommunalrådet och ombudsmannen i Gunhilds 
nätverk i partiets valrörelse då de arbetar heltid med politik. De profilerar 
delvis Gunhild som riksdagskandidat även om ombudsmannen i egenskap av 
anställd behöver prioritera andra arbetsuppgifter i valrörelsen. Gunhild toppar 
partiets valsedel, vilket innebär att hennes ansikte pryder valkretsens affischer 
och vissa av flygbladen. Trots det hinner hon inte dela ut och prata med så 
många väljare som hon hade önskat under valrörelsen, eftersom hon jobbar på 
vardagarna.   

Kommunalrådet Victor Wahl i Österort är till skillnad från Gunhild, 
förtroendevald på heltid och hinner vara mer aktiv i valrörelsen. Framförallt 
ägnar han sig åt partirelaterade valrörelseaktiviteter, medan hans politiska 
nätverk snarare ägnar sig åt att profilera Victor som riksdagskandidat. En av 
nätverksmedlemmarna som Victor lärt känna via sitt engagemang i frikyrko-
församlingen är till vardags opinionsbildare inom en sakpolitisk organisation. 
Nätverksmedlemmen är inte anställd av ett politiskt parti och definieras därför 
inte som heltidsarbetande i politiken. Ändå ägnar nätverksmedlemmen sitt 
yrkesliv åt att bilda opinion kring en sakpolitisk fråga. Även om Victor inte 
profilerar sig kring denna sakpolitiska fråga, kan det vara så att de båda vet att 
Victors ställningstagande är det samma som den sakpolitiska föreningens. 
Därför kan nätverksmedlemmen under valrörelsen uppmana personer han 
träffar i sitt yrke, att rösta på Victor. Sammanfattningsvis kan det konstateras 
att Victor har mer tidsmässiga resurser, som gör det möjligt för honom att vara 
mer aktiv i valrörelsen än vad Gunhild kan.   
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Kapitel 8. Efter valrörelsen  

En viktig del av den representativa demokratin är vilka enskilda kandidater 
som får företräda väljarna i ett parlament. I partidominerade valsystem där 
personval inte förekommer, är väljarna begränsade i sina möjligheter att 
påverka enskilda kandidaters parlamentsöden. Valet av vem som blir företrä-
dare för väljarna sker istället indirekt under partiernas interna nomineringspro-
cesser. 

När partidominerade valsystem inför ett flexibelt listsystem i termer av 
personval, förskjuts delar av den makten från partiorganisationernas 
nomineringsprocesser, till att istället avgöras av väljarna på valdagen. 
Partiorganisationerna beslutar fortfarande över vilka kandidater som hamnar 
på deras valsedlar. På så sätt kontrollerar partierna fortfarande vilka kandidater 
som väljarna kan rösta på. Införandet av ett personvalssystem innebär dock att 
den partiinterna kampen om att bli parlamentsledamot inte tar slut i och med 
den genomförda nomineringsprocessen. Istället kan enskilda kandidaters öden 
avgöras efter nomineringsprocessen; närmare bestämt på valdagen av väljar-
nas personkryss. Väljarna kan vid införandet av ett flexibelt listsystem därmed 
fälla avgörandet över vilka enskilda kandidater som får ta ett steg uppåt på den 
politiska karriärstegen och ta plats i ett parlament.   

Mina forskningsmässiga utgångspunkter har baserat sig på den enkla 
tanken att kandidaters möjlighet att bli valda eller inte valda till riksdagen 
baserat på personvalet, delvis kan förklaras av deras politiska nätverks 
betydelse. I partidominerade valsystem är det konstaterat att de partiinterna 
nätverken är viktiga för att överhuvudtaget bli nominerad till valsedeln. 
Däremot finns lite sagt om betydelsen av kandidaters politiska nätverk när 
partidominerade valsystem inför ett flexibelt listsystem. Det saknas, trots att 
lärdomar från mer persondominerade valsystem visar att kandidaters politiska 
nätverk har en viktig roll att spela för att förstå vem som blir vald till 
företrädare för folket. Att minska den forskningsluckan har varit den här 
bokens forskningsmässiga och samhälleliga fokus.  



182 
 

Studiens utgångspunkter och genomförande 
Den övergripande forskningsfrågan för den här studien har varit vilken 
betydelse kandidaters politiska nätverk har för att bli valda till ett parlament 
där flexibla listsystem används. Jag har i studien undersökt de 
riksdagskandidater som tack vare personvalsreformens införande i Sverige 
vunnit en plats i riksdagen och de riksdagskandidater som förlorat en 
riksdagsplats som konsekvens av personvalsreformen. För att undersöka 
kandidaternas politiska nätverk, har kandidaterna själva valt ut upp till fem 
personer, som ansågs ha hjälpt kandidaterna i deras strävan att bli valda till 
riksdagen i något av riksdagsvalen 1998−2014. De utvalda personerna har 
definierats som kandidaternas politiska nätverk, och ingår även de i studiens 
analyser. 

Studiens resultat kommer i det här kapitlet att redovisas i förhållande till de 
tre frågeställningarna som formulerades i bokens inledningskapitel. Under 
rubriken Att vilja bli riksdagsledamot diskuteras betydelsen av motivation hos 
kandidater och deras nätverk utifrån att personvalsmöjligheten gör det möjligt 
att även efter nomineringsprocessen bli riksdagsledamot. Därefter avhandlas 
avsnittet Att uppmanas till att bli riksdagsledamot. Här besvaras fråge-
ställningen om vilken betydelse de rekryterande nätverken runt riksdags-
kandidaterna och deras respektive politiska nätverk, har för vem av 
kandidaterna som blev valda till riksdagen. Avsnittet Att kunna bli riksdags-
ledamot besvarar därefter studiens tredje frågeställning om vilken betydelse 
resurser hos kandidaterna och deras politiska nätverk har för att förstå vem 
som blir riksdagsledamot efter nomineringsprocessens genomförande. I 
relation till avsnittens besvarande av frågeställningarna, återknyts svaren kort 
till de hypoteser som utarbetades i bokens teorikapitel, vilka har legat till 
grund för resultatens struktur och genomförande.  

När de empiriska resultaten har sammanfattats, avslutas detta slutsats-
kapitel med en diskussion av det teoretiska ramverket som används i den här 
studien samt vilka metodologiska utmaningar som undersökningen har ställts 
inför. Bokens sista avsnitt blickar slutligen framåt om vidare forskningsmöj-
ligheter utifrån de resultat som framkommit i den här boken.   

Att vilja bli riksdagsledamot  
En av de initiala hypoteserna i den här boken var att motivation uttryckt som 
missnöje över nomineringsprocessens genomförande, skulle vara större hos 
kandidater som blev placerade på icke-valbar plats. Även deras nätverk, som 
var aktiva i att stödja kandidaterna redan under den partiinterna 
nomineringsprocessen, antogs vara mer missnöjda över nominerings-
processens genomförande. Resultatet visar att så är fallet. Bristande 
motivation i termer av att slå sig till ro efter nomineringsprocesserna med 
tanken att en plats i riksdagen är säkrad givet den valbara placeringen på 
valsedeln, är riskabelt för möjligheten att bli riksdagsledamot. Den falska 
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tryggheten bereder väg för att kandidater och politiska nätverk som är 
missnöjda med nomineringsprocessens genomförande, och som återfinns på 
icke-valbar plats på valsedeln, lägger beslag på riksdagsplatsen istället efter 
införandet av personvalssystemet.  

Även för riksdagskandidater som inte undersökts inom ramen för den här 
studien, är lärdomen om motivation för att nå riksdagen viktig att beakta för 
den som vill nå riksdagen. Under förutsättning att den faktiska viljan att bli 
riksdagsledamot finns, är det nödvändigt för kandidater och deras politiska 
nätverk att inse att ett personvalssystem i grunden förändrar möjligheterna att 
bli folkvald. Det föreligger en risk för alla toppkandidater på valbara platser, 
att efter nomineringsprocessernas genomförande bli utmanade av mer motive-
rade kandidater som återfinns längre ner på valsedlarna. Införandet av en ny 
reform så som personval, kan präglas av en viss institutionell tröghet och 
känsla av bekvämlighet. Den känslan kan bli toppkandidaternas fall efter den 
genomförda nomineringsprocessen likt för de nedkryssade kandidaterna i den 
här undersökningen. Negligering av väljarnas inflytande från de valbara kan-
didater och deras nätverk då personvalet exempelvis har utmålats som en 
misslyckad reform i Sverige, kan bli just det som gör att dessa kandidater 
försvinner från de, efter nomineringsprocessen, tillsynes givna platserna i 
riksdagen.     

Att uppmanas till att bli riksdagsledamot 
Tätt sammankopplat med motivation återfinns frågeställningen om det 
rekryterande nätverkets betydelse för kandidaterna och deras politiska nätverk. 
Missnöjet över den genomförda nomineringsprocessen blir det motiverande 
startskottet för att de senare uppkryssade kandidaterna breddar och aktiverar 
sitt rekryterande nätverk. Riksdagskandidater och nätverksmedlemmar som är 
missnöjda med nomineringsprocessens genomförande, får fler personer att 
ansluta sig till kandidatens politiska nätverk efter att nomineringsprocessen 
har avslutats. Personerna som ansluts till det politiska nätverket är inte själva 
nödvändigtvis partimedlemmar. De ansluter sig istället till det politiska 
nätverket i syfte att försöka få just den enskilda kandidaten vald till riksdagen. 
Detta fenomen återfinns dock inte enbart hos de uppkryssade riksdags-
kandidaterna. Samma beteende finns även hos de nedkryssade respondenter 
som är missnöjda över nomineringsprocessens genomförande. Upplevda 
oegentligheter under nomineringsprocessen leder således till att politiska 
nätverk runt de inblandade kandidaterna, mobiliseras inför valrörelsen i syfte 
att stödja de enskilda kandidaterna i deras strävan att bli valda till riksdagen.  

Precis som en av studiens hypoteser gjorde gällande, får dock de 
uppkryssade kandidaterna mer uppmaningar från sin omgivning att genomföra 
en personvalskampanj efter att de blivit placerade på icke-valbar plats på 
valsedeln. Uppmaningarna från nätverket och övriga omgivningen, skapar mer 
motivation hos dessa riksdagskandidater att genomföra en sådan kampanj för 
att vinna kampen om riksdagsplatsen. Oavsett grundinställning till personvals-
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reformen, uppmanas de uppkryssade riksdagskandidaterna mer till att 
genomföra en personvalskampanj. Därmed får de mer motivation och har 
högre sannolikhet att också genomföra en sådan under valrörelsen jämfört 
med de nedkryssade kandidaterna. Omgivningens uppmaningar visar för de 
uppkryssade riksdagskandidaterna att det är fortsatt värt att sträva mot en plats 
i riksdagen även om nomineringsprocessens utfall inte blev som de hade tänkt 
sig. Detta resultat visar således på betydelsen av att de politiska nätverken 
motiverar och uppmanar kandidaterna att inte ge upp kampen om 
riksdagsplatsen efter den genomförda nomineringsprocessen. Däremot finns 
det inga observerade skillnader avseende riksdagskandidaternas uppmaningar 
till sina politiska nätverksmedlemmar att hjälpa kandidaterna att nå riksdagen.  

Uppmaningarna relaterar till föreningsengagemang utanför parti-
organisationen. De riksdagskandidater som lyckas nå riksdagen tack vare 
personvalsreformen, är mer aktiva i föreningslivet än de riksdagskandidater 
som inte når riksdagen som konsekvens av personvalsreformen. Resultatet ger 
således stöd till en av studiens hypoteser som antog att de uppkryssade 
kandidaterna och deras politiska nätverk skulle vara mer aktiva i 
föreningslivet utanför partiorganisationen.  

De uppkryssade riksdagskandidaterna har oberoende av sitt politiska 
nätverk, tillgång till ett större rekryterande nätverk av väljare än vad de 
partiinterna konkurrenterna har, operationaliserat som engagemang i för-
eningslivet. Genom sitt föreningsengagemang antas de uppkryssade kandi-
daterna själva kunna uppmana fler potentiella väljare att delta i valet och mer 
precist personkryssa på kandidaterna. Men även de uppkryssade kandidaternas 
politiska nätverk är mer aktiva i föreningslivet. Föreningsaktiva riksdags-
kandidater som blir uppkryssade till riksdagen, umgås med andra 
föreningsaktiva nätverksmedlemmar även om de inte nödvändigtvis är aktiva i 
samma föreningar. Det senare resultatet visade sig genom att ge stöd till 
hypotesen om att de uppkryssade riksdagskandidaternas politiska nätverk har 
lägre nätverksdensitet än de nedkryssade kandidaternas politiska nätverk. 
Även de politiska nätverken kan därför givet min argumentation i den här 
studien, kunnat uppmana fler väljare inom ramen för sitt egna förenings-
engagemang att personrösta på de uppkryssade kandidaterna. Därför kan 
tolkningen av resultaten ge stöd till argumentet att de politiska nätverkens 
engagemang i föreningslivet har en viktig betydelse för att förstå vilka kandi-
dater som når riksdagen tack vare personvalet och vilka som förlorar 
riksdagsplatsen som konsekvens av personvalets införande.  

Betydelsen av föreningsengagemang hos både de uppkryssade 
kandidaterna och deras politiska nätverk är intressant. Det blir intressant i 
ljuset av den litteratur som hävdar att partidominerade valsystem utan 
möjlighet till personval, nedprioriterar kandidater med förankring i civil-
samhället i nomineringsprocesserna. Personvalsreformens införande i Sverige 
leder utifrån den här studiens resultat, till att kandidater och politiska nätverk 
med förankring i föreningslivet har fått en ny kanal till inflytande i den 
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representativa demokratin. Relationen mellan föreningslivets aktiviteter och 
personvalsreformen behöver dock vidare studeras utifrån om exempelvis vissa 
typer av föreningar kan gynna kandidaters möjligheter till framgång mer än 
andra.  

Det är emellertid inte enbart föreningsengagemang som smittar av sig 
mellan kandidat och politiskt nätverk. Ett av studiens antaganden var att 
uppkryssade riksdagskandidater skulle ha fler män i sina politiska nätverk 
oavsett kandidaternas egna kön. Så visade sig också vara fallet. Flest män i 
sina respektive politiska nätverk har just de män som blivit uppkryssade 
riksdagskandidater. Men även de uppkryssade kvinnorna har mer hetero-
sociala nätverk än de nedkryssade kvinnorna. Fördjupad problematisering om 
exempelvis ”old boys networks” i föreningslivet, och om sådana nätverks-
konstellationer får ökade möjligheter att genom personvalssystemet påverka 
partiernas sammansättning i parlamentet, är angeläget. Inte minst då person-
valssystemet bland annat infördes för att kvinnor skulle få större inflytande i 
politiken. Baserat på resultaten i denna studie, är det därför nödvändigt att inte 
enbart studera kandidaternas könsmässiga sammansättning på valsedlarna. Det 
är lika viktigt att undersöka vilka de umgås med och vilka som stödjer deras 
kandidatur, framförallt i relation till personvalssystemet.   

Att kunna bli riksdagsledamot   
Även om viljan, uppmaningar och föreningsengagemang finns både hos 
kandidater och politiskt nätverk, behövs det resurser för att kunna delta i 
valrörelsen. Detta var också en av studiens hypoteser; att de uppkryssade 
riksdagskandidaterna och deras politiska nätverk hade mer resurser att tillgå 
under valrörelsen jämfört med de nedkryssade respondenterna. En av de 
huvudsakliga förklaringarna till att lyckas bli riksdagsledamot efter nomine-
ringsprocessens genomförande, är att de uppkryssade kandidaterna kunnat 
arbeta heltid med politik under valrörelsen i högre utsträckning än de 
nedkryssade kandidaterna.  

 Många av riksdagskandidaterna arbetade redan heltid med politik även när 
det inte var valrörelse. För de kandidater som inte gjorde det, men likväl blev 
uppkryssade, fanns det dock ekonomiska resurser att köpa sig tid till att delta i 
valrörelsen i form av tjänstledighet från sina vanliga förvärvsarbeten. 
Ekonomiska resurser för material- och annonskostnader verkar dock spela en 
sekundär roll för att förstå utfallet. Likväl är tillgången till ekonomiska 
resurser en viktig faktor i att förstå vem som blir riksdagsledamot av de två 
kandidatgrupperna. Tillgången till ekonomiska resurser blir avgörande för 
kandidaternas möjlighet att köpa sig tid. Tid blir helt enkelt till pengar under 
valrörelsen. Men till skillnad från persondominerade valsystem där 
finansieringen ofta kommer från aktörer utanför partierna, var det framförallt 
partiorganisationerna som stod för kandidaternas kostnader under valrörelsen. 
Resultatet visade att det var ovanligt att kandidaterna tog pengar ur sina egna 
fickor för att betala deltagandet i valrörelsen. Dock återfanns en skillnad inom 
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vilka delar av partiorganisationerna som pengarna kom ifrån. För de 
uppkryssade kandidaterna var det vanligare att de ekonomiska resurserna kom 
från de partiinterna föreningar så som ungdomsförbunden. Ungdomsförbun-
dens ekonomiska resurser kunde användas till kostnader som uppstod när 
exempelvis enskilda ungdomskandidater begärde tjänstledigt under val-
rörelsen för att senare bli uppkryssade i riksdagen. För de nedkryssade 
riksdagskandidaterna var det istället framförallt de centrala eller regionala 
partiorganisationerna som betalade för kostnaderna under valrörelsen. Resul-
tatet är intressant utifrån litteraturen om politikens professionalisering. För att 
bli riksdagsledamot tack vare personvalet, är det en förutsättning att som 
kandidat kunna ägna sig åt valrörelsen på heltid. Däremot råder det motsatta 
gällande kandidaternas politiska nätverk.  

Att inkludera professionella politiker eller politiska tjänstemän i sitt 
politiska nätverk, kan hindra möjligheterna att bli riksdagsledamot efter 
nomineringsprocessens genomförande. De fördelar som resurser antogs ha för 
de uppkryssade kandidaternas politiska nätverk, visade sig inte stämma. 
Resultaten tyder istället på betydelsen av att de politiska nätverken snarare 
lägger sin tid på föreningsengagemang utanför partibubblan istället. Det gör 
också att det politiska nätverket mer aktivt kan kampanja för de uppkryssade 
kandidaterna snarare än partiet under valrörelsen.  

Resultatet kan återknytas till inledningskapitlets problematisering av 
personvalssystemets konsekvenser vad gäller politiska nätverk i 
partidominerade valsystem. Precis som i partidominerade valsystem där 
möjlighet till personval saknas, är det fortsatt viktigt att som kandidat ha ett 
ben i partiorganisationen och ett partiinternt nätverk. Riksdagskandidaterna i 
undersökningen är inga politiska duvungar. De allra flesta av riksdags-
kandidaterna har mångåriga erfarenheter från partiinternt arbete och gedigen 
förankring i partiorganisationen. Det visade sig bland annat i att hypotesen om 
skillnader mellan kandidaternas partiinterna resurser under nominerings-
processen inte fick stöd som förklaring till nomineringsprocessens utfall, även 
om det fanns skillnader mellan de partiinterna nätverksmedlemmarna. De 
senare uppkryssade riksdagskandidaterna hade dessutom ett större rekryter-
ande nätverk inom partiorganisationen än de nedkryssade kandidaterna i 
motsats till studiens initiala antaganden. Den partiinterna förankringen möjlig-
gör för de uppkryssade kandidaterna att med partiorganisationernas och de 
partiinterna föreningarnas ekonomiska resurser, skaffa sig mer tidsmässiga 
resurser för att delta i valrörelsen på heltid. 

Att vara förankrad inom partiorganisationen medför dock risker när ett 
flexibelt listsystem införs i ett partidominerat valsystem. Å ena sidan finns 
risken att kandidater lägger all sin tid på att underhålla sina partiinterna 
nätverk. Därmed kan vikten av att ha förankring i föreningslivet och umgås 
med människor som inte är partiaktiva, försakas. Föreningsengagemang kan, 
utifrån resultaten i avhandlingen, rädda kandidaternas riksdagsplats om de blir 
placerade utanför valbar plats under nomineringsprocessen. Å andra sidan kan 
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ett alltför aktivt föreningsengagemang utanför partiorganisationen resultera i 
att kandidaterna försakar det partiinterna arbetet. Utifrån annan litteratur, kan 
en sådan prioritering riskera att bli bestraffad med en lägre placering på 
valsedeln till förmån för mer partilojala kandidater.  

 De uppkryssade riksdagskandidaterna har lyckats parera aktiviteter inom 
partiorganisationen med aktiviteter i föreningslivet i högre utsträckning än de 
nedkryssade kandidaterna. Det reflekteras även i att de uppkryssade 
kandidaternas politiska nätverk i lägre utsträckning är heltidsarbetande inom 
partiorganisationerna. Istället har de mer engagemang i föreningslivet utanför 
politiken. Personvalssystemets införande i det partidominerande Sverige, har 
således öppnat upp för att riksdagskandidater med stadig förankring i 
partiorganisationerna får ökade ekonomiska- och tidsmässiga resurser att delta 
i valrörelsen när de placeras utanför valbar plats på valsedeln. De drar även 
nytta av sina politiska nätverk utanför partibubblan för att ändra nominerings-
processens beslut på valdagen. De tar sig således in i riksdagen på bekostnad 
av kandidater som efter nomineringsprocessens genomförande har bristande 
motivation, färre aktiva nätverk utanför partiorganisationens väggar alternativt 
mindre tidsmässiga resurser under valrörelsen.       

Att studera politiskt deltagande hos de redan politiskt aktiva  
Skillnader i politiskt deltagande mellan redan politiskt aktiva människor, har 
den här studien studerats genom den teoretiska linsen som tidigare förklarat 
skillnader i väljarnas politiska deltagande – den så kallade Civic Voluntarism 
Model (CVM). Teorin har tidigare använts för att förklara deltagandet hos 
politiskt aktiva i viss utsträckning. En reflektion över modellen för att förstå 
skillnader mellan politiskt aktiva kan likväl vara på sin plats givet den här 
studiens resultat.  

En av avhandlingens huvudsakliga teoretiska utgångspunkter har varit att 
rikta fokus bort från väljarna som inom ramen för föreningslivet uppmanas av 
politiska rekryterare att aktivera sig i politiken i den ursprungliga CVM-
modellen utarbetad av Verba et al (1995). Istället har fokus riktats mot de 
politiska rekryter som inom ramen för föreningslivets aktiviteter antas 
uppmana väljare att delta i politiken. På så sätt hjälper CVM till att återinföra 
föreningslivets betydelse för de politiska partiernas kandidatselektioner, som 
andra teorier har ansett varit eroderat till förmån för politikens professional-
isering. Den här studien visar att professionaliseringen visserligen genomsyrar 
möjligheten att bli riksdagskandidat. Samtidigt är det riskabelt att förlita sig 
enbart på sina partiinterna nätverk för att lyckas bli vald när en 
personvalsreform införs. På så sätt visar den modifierade CVM-modellen på 
möjligheterna att kombinera både politikens professionalisering i termer av 
resurser, tillsammans med de sociala kontexternas betydelse utanför partiet i 
partidominerade valsystem där flexibla listsystem används.   

Samtidigt återfinns inte de förväntade skillnaderna i tillgången till resursen 
medborgerliga färdigheter mellan riksdagskandidaterna och deras politiska 
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nätverk i den här studien. Just vikten av medborgerliga färdigheter har haft en 
central punkt i CVM på väljarnivå och bemödas därför en fördjupad reflektion 
givet den här studiens resultat. Respondenterna i den här studien kanaliserar 
mycket av sitt politiska engagemang genom att hålla tal, skriva insändare och 
organisera möten även när det inte är valrörelse. Framförallt görs det av 
personer som även när det inte var valrörelse, arbetade heltid inom politiken. 
Men även respondenter som inte arbetade med politik på heltid, ägnade sig åt 
medborgerliga färdigheter i termer av att uttrycka sig skriftligt och verbalt om 
än inte i samma utsträckning som professionella politiker. Respondenterna var 
dessutom aktiva i föreningslivet, där de utifrån CVMs argumentation på 
väljarnivån, får träna på dessa färdigheter. Därför antas det inte vara svårt att 
omsätta färdigheterna till faktiskt politiskt deltagande om kandidaterna eller 
nätverken anser det vara motiverat. Resultatet tolkas på detta sätt även om de 
politiska nätverksmedlemmar som stödjer de uppkryssade kandidaterna upp-
visade något mindre politisk självtilltro än de nedkryssade nätverks-
medlemmarna. 

 Kanske är det så att vikten av resurstillgångar i en CVM-modell för redan 
politiskt aktiva, förflyttar fokus från det som enligt CVM är nödvändiga 
medborgerliga färdigheter, till att istället fokusera på vilka personer som ingår 
i politikers rekryterande nätverk samt politikernas tidsresurser? Att känna rätt 
personer inom politiken och föreningslivet, blir kanske ännu viktigare för att 
förstå skillnader mellan politiker än vad det är för att förstå skillnader på 
väljarnivån? För de som ägnar sig åt politik på heltid skapar de större 
tidsmässiga resurserna kanske fler möjligheter att ägna sig åt nätverkande med 
strategiskt viktiga personer i politiken. Sådana strategiskt viktiga personer kan 
utifrån den sociala nätverksteorin, agera dörröppnare till nya kontaktytor med 
väljare alternativt andra politiskt aktiva personer. Därigenom kanske de 
heltidsarbetande politikerna, tack vare sina tidsmässiga resurser, kan skapa ett 
större rekryterande nätverk till skillnad från deltids- eller ideellt arbetande 
politiker. Det sociala kapitalets innebörd om ”it’s not what you know, it’s who 
you know” (Woolcock & Narayan 2000:31) behöver därför djupare 
problematiseras och studeras än vad som gjorts häri. Förslagsvis bör det göras 
utifrån mer nätverksspecifika teorier än vad CVM i den här avhandlingen gett 
utrymme till.  

Ett resonemang kan därtill vara på plats för hur den tilltagande 
professionaliseringen även i civilsamhällets organisationer kan påverka före-
ningsmedlemmarnas möjligheter att ägna sig åt just medborgerliga färdigheter. 
Precis som inom de politiska partierna, förlitar sig allt fler föreningar i civil-
samhället på heltidsanställda. När myndigheters krav på styrning och kontroll 
ökar, kan det finnas en risk att ideellt aktiva föreningsmedlemmar inte i lika 
hög utsträckning ägnar sig åt aktiviteter som CVM definierar som medborger-
liga färdigheter. Att skriva protokoll, hålla föredrag eller anföranden samt leda 
och organisera möten blir kanske även det på sikt, färdigheter som övertas av 
professionaliserade heltidsarbetare även i föreningslivet likt i partiorganisat-
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ionerna. Frågan är då hur professionaliseringen i relation till CVMs resursbe-
grepp, påverkar både föreningslivet och partiorganisationernas uppdrag att 
vara demokratiskolor och språngbrädor till mer fördjupat politiskt deltagande 
hos väljarna framöver.   

De politiska nätverkens inflytande i framtida politiska karriärer – vad 
hände med de idealtypiska riksdagskandidaterna? 
Den här studien har gjort ett specifikt nedslag i den delen av politikers 
karriärer, som resulterar i att de antingen kommer in i riksdagen eller att de 
inte gör det. Eftersom det för många av respondenterna i den här studien har 
fortlöpt en tid sedan det aktuella riksdagsvalet där de blev antingen upp- eller 
nedkryssade, är det möjligt att se vissa mönster i vad som hände med deras 
fortsatta politiska karriärer efter riksdagsvalet. En systematisk uppföljning av 
kandidaternas vidare avancemang i politiken görs inte i den här studien. De 
fyra idealtypiska riksdagskandidaterna som i den här avhandlingen har 
konstruerats för att illustrera studiens resultat, kan ändå användas för att 
belysa vanliga utfall för respektive idealtyp bland de faktiskt undersökta 
riksdagskandidaterna. För bland de faktiska riksdagskandidaterna återfinns 
personer som har varit eller i skrivande stund är partiledare, ministrar, 
gruppledare eller politiska tjänstemän. Men det finns också de som inte ens är 
medlemmar i det politiska parti som de en gång kandiderade för. 

Börje Berlin och Hanna Pålsson  
Den nedkryssade före detta riksdagsledamoten Börje, blev tämligen förvånad 
när personkryssen hade räknats ihop och det stod klart att han hade förlorat 
vad han trodde var en given plats i riksdagen, till förmån för Hanna Pålsson. 
Efter att ha smält valresultatet, började Börje fundera på vad han skulle göra 
härnäst. Han är ändå 62 år gammal och omfattas av riksdagens ekonomiska 
omställningsstöd. Han står således inte utan inkomst, men han känner 
samtidigt att han har mer att ge i politiken. En dag ringer det på Börjes telefon 
hemma i Sydstad. Det är en av ministrarna i den nybildade regeringen. Börje 
och ministern är goda vänner efter att de suttit i samma riksdagsgrupp under 
många år och dessutom har skrivit flera gemensamma motioner ihop. 
Ministern undrar om Börje skulle vilja bli politiskt sakkunnig på 
departementet nu när han inte blivit invald i riksdagen. Eftersom Börjes 
hemort ligger på pendlingsavstånd till Stockholm och Rosenbad, väljer Börje 
efter betänketid och samtal med nära och kära, att acceptera erbjudandet. Han 
förvandlas från nedkryssad riksdagskandidat, till politiskt tillsatt tjänsteman på 
regeringskansliet.  

Till nästa val, som sker när Börje hunnit bli 66 år gammal, har han dock 
valt att inte kandidera till riksdagen eller fortsätta jobba inom politiken. Istället 
drar han sig tillbaka och aktiverar sig på ålderns höst i Sydstads kommun-
politik samt i Pensionärernas riksorganisation.   
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För Hanna Pålsson blir väljarnas personkryss en belöning efter hårt arbete 
under valrörelsen för att få henne vald till riksdagen. I den nykomponerade 
riksdagsgruppen känner hon redan ett flertal av de andra yngre och nya 
riksdagsledamöterna, då hon har träffat dem genom sitt engagemang i partiets 
ungdomsförbund. Under Hannas första mandatperiod i riksdagen får hon inte 
sitta i riksdagens utbildningsutskott som hon allra helst hade önskat. Men då 
Hanna placeras på valbar plats i nästkommande nomineringsprocess får hon 
istället under sin andra mandatperiod i riksdagen, chansen att sitta i 
utbildningsutskottet. Hon utses under samma mandatperiod till partiets 
nationella talesperson i utbildningsfrågor och lyfts i mediala sammanhang ofta 
fram som ett av partiets stora framtidslöften till att bli partiledare och 
utbildningsminister.  

Gunhild Nilsson och Victor Wahl 
För läraren Gunhild Nilsson var det ingen överraskning när det stod klart att 
hon förlorat kampen om riksdagsplatsen mot kommunalrådet Victor Wahl. 
Hon var beredd på det redan när partiorganisationen fastställde valsedeln 
under nomineringsprocessen. Även om slutresultatet givetvis kantades av 
besvikelse, förändrades hennes liv inte nämnvärt från hur det var innan 
riksdagsvalet. Gunhild fortsätter att jobba som lärare i Västerort och väljer 
numera att kanalisera sitt politiska engagemang genom den sakpolitiska 
intresseföreningen där hon och hennes politiska nätverk fortfarande är aktiva. 
Hon betalar visserligen alltjämt medlemsavgiften till partiorganisationen, men 
känner inte igen sig i partiets politik längre. Därför funderar hon på att lämna 
partiet.   

För Victor Wahl innebär avancemanget från att ha varit hemkommunens 
starke man, till att bli en riksdagsledamot bland många, en viss omställning. 
Han trivs dock med riksdagsarbetet. Han väljer därför att kandidera om till 
riksdagen efter fyra år, och nomineras som förstanamn på partiets valsedel. 
Victor hörs ofta i både lokal och nationell media då han tydligt kritiserar den 
hårda partipiskan som viner under riksdagens voteringar. Själv ser han sig som 
en kärleksfull kritiker gentemot sin egen partiledning i riksdagsarbetet. Ibland 
upplever dock Victor att han är mer populär hos väljarna och i sin valkrets än 
vad han är inom riksdagens partigrupp på grund av att han tydligt kritiserar 
partiledningens förehavanden.  

Att studera politiska nätverk: metodologiska utmaningar  
Två av utmaningarna vid studier av politiska nätverk är dels dess svårigheter 
att avgränsa vem som ska ingå i nätverket, dels svårigheter att dra kausala 
slutsatser kring nätverkens påverkan. Går det att inom statsvetenskapen 
studera politiska nätverk? Jag vill hävda att svaret är ja, även om det i den här 
studien har gjorts på en snävt avgränsad population. Svårigheterna att dra 
kausala slutsatser i nätverk kommer alltid att finnas, men har häri hanterats 
genom att systematiskt analysera de politiska nätverken som kontextuella 
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effekter. Det finns dessutom svårigheter med att be kandidater utse personer i 
sin närhet som hjälpt dem att nå ett visst steg på den politiska karriärstegen. 
Det har resulterat i ett visst bortfall vid valet av politiska nätverksmedlemmar. 
För som några av riksdagskandidaterna har sagt i sin kontakt med mig – de har 
inte haft någon hjälp. De har tagit sig dit de är av egen kraft. Medvetenheten 
huruvida ens omgivning påverkar möjligheten att bli riksdagsledamot, kan 
således hos vissa riksdagskandidater vara icke-existerande när de ombeds att 
reflektera kring det. För i samma veva som de konstaterat att de inte har haft 
någon hjälp, erkänner de att de är aktiva i föreningslivet, fått tidsmässiga 
resurser och blivit uppmanade att genomföra personvalskampanjer. Det 
framkommer av resultaten i studien och visar på att kandidaterna inte agerar 
ensamma.  

Har alla respondenter därmed reflekterat lika kring det urval av politiska 
nätverksmedlemmar som ställts till dem inom ramen för den här studien? Har 
den idealtypiska riksdagskandidaten Börje reflekterat likadant över vilka som 
ingår i hans nätverk, som idealtypen Hanna? Samtidigt är det också en 
analytisk delförklaring i relation till studiens resultat. Finns det inte en 
motivation att aktivera sitt politiska nätverk, som kandidaten kanske har om de 
bara drar i rätt trådar, blir det svårt att dra nytta av nätverkets resurser och 
kvaliteter.  

Häri reses också en fråga kring strategiska skillnader mellan å ena sidan 
professionella nätverk, å andra sidan spontana, mer privata nätverk som 
politiker omger sig med. Riksdagskandidaterna och deras politiska nätverk har 
i den här studien haft en gemensam strävan att få de enskilda kandidaterna 
valda till riksdagen både under och framförallt efter den genomförda 
nomineringsprocessen. Kanske är politiker med större politiska karriär-
ambitioner, mer medvetna om vikten av kontakter och nätverksbyggen för att 
göra politisk karriär? Är sådana politiker mer benägna att omge sig med 
professionella, politiska nätverk snarare än nätverk byggt på spontana 
vänskapsrelationer, även om den här studien inte uppvisar några skillnader?   

Med det sagt finns det alltså metodologiska svårigheter som studien kantas 
av, men vars utmaningar också utgör en del av slutsatserna. För det är nöd-
vändigt att fortsätta studera politiska nätverk både i den lilla skala som gjorts 
här, men också i större skala bestående av fler nätverkskomponenter i framtida 
studier. Genom att studera större politiska nätverk, skulle mer kunskap kunna 
nås utifrån eventuella strategiska skillnader mellan olika kandidaters nätverk. 
Det leder in på de politiska nätverkens vidare forskningsframtid ur ett vidare 
perspektiv.    

De politiska nätverkens forskningsframtid 
Den här studien ger en forskningsreferens till att kandidaters politiska nätverk 
har betydelse för vem som blir vald alternativt inte vald till ett parlament när 
ett flexibelt listsystem införs. För att förstå vilka som blir folkets företrädare, 
är det nödvändigt att forskningen vidgar perspektiven och lyfter blicken till 
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vilka personer politiker umgås med. Det behövs för att i ett större perspektiv 
förstå vilka politiker som lyckas i sina politiska karriärer.  

Att kontakter och nätverksbyggen spelar roll för vanliga arbetslivskarriärer 
är väl beforskat. Ändå saknas liknande heltäckande studier vad gäller 
politikers karriärer. För att förstå politikens rekryteringsmönster i det växande 
antalet länder som infört flexibla listsystem, behövs det mer storskaliga 
undersökningar om politikers nätverk både i och utanför partiorganisationerna.  

För att undersöka hur politikers partiinterna nätverk ser ut, är det utifrån 
den här studiens resultat, nödvändigt att undersöka exempelvis ungdomsför-
bundens roll i det politiska systemet. Uppenbarligen kvarstår relationer och 
nätverk som en gång i tiden bildats inom ungdomsförbunden, även när kandi-
daterna blir äldre. Framtida studier om hur relationer från ungdomsförbundets 
dagar kvarstår och influerar exempelvis politiskt beslutsfattande, minister-
utnämningar och tillsättning av politiska tjänstemän, är därför nödvändigt. Inte 
minst aktualiseras detta forskningsmässiga intresse, när politiska partier och 
för dem närliggande organisationer idag arrangerar plantskolor för att utbilda 
den framtida generationens politiker. Hur påverkar till exempel deltagande i 
Socialdemokraternas och LOs Bommersviksakademi eller Timbros Sture-
akademi, vilka personer som i framtiden blir partiledare, ministrar eller riks-
dagsledamöter i Sverige? 

 Frågan kring civilsamhällets roll som motvikt gentemot den politiska 
eliten, aktualiseras därmed. Aktörer i civilsamhället söker idag alternativa 
vägar för att uppnå förändring i politiken genom exempelvis lobbying, 
tankesmedjor och policyprofessionella aktörer. Personvalssystemets införande 
kan för civilsamhällets aktiva medlemmar även det bli en ny kanal till att 
påverka politiken och valet av politiska företrädare. Den här studien visar 
dock på den fortsatta vikten av partiintern förankring för att överhuvudtaget 
bli aktuell som kandidat. Något cyniskt uttryckt går kanske den representativa 
demokratin mot en utveckling där politikers engagemang i föreningslivet blir 
ett sätt att profilera sig gentemot väljarna? Alternativt kanske civilsamhällets 
representanter får en gratis körfil in i den partipolitiska eliten genom person-
valssystemet, när partiernas kamp om väljarnas röster hårdnar och väljarnas 
förtroende gentemot professionaliserade politiker minskar? En konkret 
forskningsfråga på det senare temat, är därför hur föreningsstorlekar och 
föreningstyper i valdistriken påverkar väljarnas benägenhet att använda sig av 
personvalsmöjligheten på valdagen. Med det sagt är det fortsatt nödvändigt att 
studera politikers nätverk för att förstå vem som vinner och försvinner i 
kampen om att göra politisk karriär i ett flexibelt listsystem.   
 



193 
 

Appendix  

I detta appendix redovisas mer utförlig beskrivning av de variabler som 
använts i de statistiska sambandsanalyserna i kapitel 5, 6 och 7 utifrån hur de 
har formulerats i de utskickade enkäterna. 
 

Beroende variabel och bakgrundsvariabler  
 

• Valbar plats/Nedkryssad (0) - Icke-valbar plats/Uppkryssad (1) 
 

• Vilket kön identifierar du dig med? – 0 (kvinna) - 1 (man) 
• Vilket år är du född? – uträknad ålder vid det aktuella riksdagsvalet 
• I vilket land/område är du/dina föräldrar huvudsakligen uppväxta i? – 

0 (Sverige) - 1 (utomlands) 
• Har du examen/studerat vid högskola/universitet? – 0 (nej) - 1 (ja) 

 

Frågeformulering och indexkonstruktion i kapitel 5 ”Under 
nomineringsprocessen”  

Partiinternt nätverk  
Politiska nätverksmedlemmar som svarat ja på fråga 1 och 2 samt involverat 
sig i kandidatens strävan att nå riksdagen innan eller under nomineringspro-
cessen, har kategoriserats som partiinternt nätverk.  
  

• Var du medlem i samma politiska parti som riksdagskandidaten vid ti-
den för riksdagsvalet?  

• Bodde du i samma län som riksdagskandidaten vid tiden för riksdags-
valet?  

• När valde du att involvera dig i riksdagskandidatens målsättning att 
nå riksdagen?  
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Partiengagemang  
• Hur många år hade du varit medlem i partiet, inklusive eventuellt 

medlemskap i ungdomsförbundet, vid tiden för riksdagsvalet? 
• Vilka av nedanstående partiföreningar var du medlem i, vid…? 

Vilka av nedanstående styrelseuppdrag hade du i respektive 
partiförening, vid…?  

• Inom vilken partiförening hade du ditt huvudsakliga engage-
mang/huvudmedlemskap, vid…? 

• Vilket av nedanstående alternativ var viktigast för ditt beslut att stödja 
riksdagskandidatens målsättning att nå riksdagen? 

- Kandidaten lyfte fram politiska sakfrågor som var vik-
tiga för mig 

- Kandidaten förtjänade en riksdagsplats efter hårt ar-
bete i partiet 

- Kandidaten tyckte ideologiskt lika som jag gjorde 
- Kandidaten kom från en geografisk plats som jag ville 

se bli representerad i riksdagen 
- Kandidaten tillhörde en social representationsgrupp 

som jag ville se i riksdagen (ex. kön eller ålder) 
 

• Hur lärde du känna riksdagskandidaten från första början? – Ge-
nom partiet 

- Inom vilken del av partiet lärde ni känna varandra? 

Taktisk partiskicklighet 
Måttet är ett additivt index baserat på tre enkätfrågor som angetts på en skala 
från 0 (Håller inte alls med) – 10 (Håller helt med).  

 
1. Det var lätt att veta hur partiets nomineringsprocess till riksdagen gick 

till i allmänhet 
2. Det var lätt att veta hur man skulle gå tillväga för att hamna på partiets 

valsedel 
3. Det var lätt att veta vilka principer som låg till grund för partiets 

nomineringsprocess vad avsåg ex. kvinno-, ålders- och regional repre-
sentation 

Omval, kommunalråd och kandidatur i de partiinterna nätverken 
• Vilken av nedanstående huvudsysselsättning hade du vid tiden för 

riksdagsvalet?  
• Stod du själv som kandidat på någon valsedel för ditt parti vid det 

aktuella riksdagsvalet? 
- Till vilken eller vilka parlamentariska församlingar 

kandiderade du? 
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Nöjdhet över nomineringsprocessens genomförande 
Måttet är ett additivt index baserat på fem enkätfrågor som angetts på en skala 
från 0 (Håller inte alls med) – 10 (Håller helt med).  

1. Nomineringsprocessen präglades av öppenhet 
2. Partiet lockade duktiga riksdagskandidater 
3. De principer som låg till grund för partiets nomineringsprocess vad av-

såg ex. kvinno- ålders- och regional representation avspeglades i den 
fastställda valsedeln 

4. Nomineringsprocessen inbjöd till oegentligheter 
5. Partiets valberedning hade för mycket makt på bekostnad av partimed-

lemmarna 
 

• Genomfördes det provval i partiorganisationen innan 
nomineringsstämman? 0 (Nej) – 1 (Ja) 

Frågeformulering och indexkonstruktion i kapitel 6 ”Inför 
valrörelsen”  

Rekrytering av nya politiska nätverksmedlemmar 
Politiska nätverksmedlemmar som angett att de involverat sig i kandidatens 
strävan att nå riksdagen efter att nomineringsprocessens avslutades, har kate-
goriserats som nya politiska nätverksmedlemmar.  

 
• När valde du att involvera dig i riksdagskandidatens målsättning att 

nå riksdagen?  

Uppmanas att delta i riksdagskandidatens personvalskampanj – politiskt 
nätverk 

• I vilken utsträckning fick du uppmaningar från nedanstående aktörer 
att engagera dig i riksdagskandidatens målsättning att nå riksdagen 
genom att exempelvis hjälpa till med en personvalskampanj? 0 (I 
mycket liten utsträckning) – 10 (I mycket stor utsträckning) 

- Av den enskilde riksdagskandidaten 
- Av partimedlemmar 
- Av partiorganisationen 
- Av politiska förebilder 
- Av icke-partimedlemmar 
- Av familj och släkt 

Uppmanas att genomföra en personvalskampanj – riksdagskandidater 
Måttet är ett additivt index baserat på fem enkätfrågor som angetts på en skala 
från 0 (I mycket liten utsträckning) – 10 (I mycket stor utsträckning) 

• I vilken utsträckning fick du uppmaningar från nedanstående aktörer 
att genomföra en personvalskampanj? 
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1. Uppmaningar från partimedlemmar 
2. Uppmaningar från partiorganisationen 
3. Uppmaningar från politiska förebilder 
4. Uppmaningar från icke-partimedlemmar 
5. Uppmaningar från familj och släkt 

Motivation och beslut att genomföra en personvalskampanj  
• Bedrev du för egen del någon form av personvalskampanj, vid…?  0 

(Nej) – 1 (Ja, utpräglad + viss personvalskampanj)  
• I vilken utsträckning håller du med i nedanstående påståenden 0 (I 

mycket liten utsträckning) – 10 (I mycket stor utsträckning) 
- Att genomföra en personvalskampanj ökar mina kar-

riärmöjligheter inom politiken efter riksdagsvalet 
 

• 1998 introducerades personvalsmöjligheten för de svenska väljarna i 
riksdagsvalet. Vad ansåg du om personvalet i allmänhet, vid…? 
1(Inget personval borde finnas i det svenska valsystemet) – 4 
(Personvalet borde utökas i det svenska valsystemet) 
 

• Hur viktiga var nedanstående faktorer för ditt beslut att som riksdags-
kandidat inte genomföra en personvalskampanj? 0 (Inte alls viktiga) – 
10 (Mycket viktiga) 

- Jag var emot personvalskampanjer 
- Jag trodde inte att det behövdes 
- Jag hade inte tid att genomföra en personvalskampanj 
- Jag hade inte råd att genomföra en personvalskampanj 
- Jag hade inte kunskaperna att hjälpa till att genomföra 

en personvalskampanj  
- Jag uppmanades inte att genomföra en personvalskam-

panj 
 

• Hur viktiga var nedanstående faktorer för ditt beslut att inte uppmana 
riksdagskandidaten att genomföra en personvalskampanj? 0 (Inte alls 
viktiga) – 10 (Mycket viktiga) 

- Jag var emot personvalskampanjer 
- Jag trodde inte att det behövdes 
- Jag hade inte tid att hjälpa till att genomföra en 

personvalskampanj 
- Jag hade inte råd att hjälpa till att genomföra en 

personvalskampanj 
- Jag hade inte kunskaperna att hjälpa till att genomföra 

en personvalskampanj  
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Föreningsmedlemskap 
Följande frågor har ställts till samtliga av följande föreningstyper: Idrottsför-
ening, välgörenhetsförening eller organisation för socialt arbete, lantbruksor-
ganisation, facklig organisation, företagar- eller arbetsgivarförening, sakpoli-
tisk intresseförening ej kopplat till politiska partier, svenskkyrklig församling, 
frikyrklig församling, någon annan religiös församling, nationell eller etnisk 
förening, utbildnings- eller alumniförening, frilufts- miljö- eller djurförening, 
nykterhetsförening, boendeförening, föräldra- eller skolförening, kultur- eller 
musikförening, ungdoms- eller pensionärsförening, ordenssällskap samt övrig 
hobbyförening.  

• Var du medlem i någon *föreningstyp* vid tiden för riksdagsvalet? 
 
• Om ja, vilken/vilka *föreningar av typslaget* var du medlem i vid ti-

den för riksdagsvalet? 

Föreningsaktivitet 
Variabeln om föreningsaktivitet har slagits samman av följande tre variabler, 
som följt utifrån svaret på frågan om ”vilken/vilka föreningar av typslaget var 
du medlem i vid tiden för riksdagsvalet”:  

 
1. Hur ofta deltog du i aktivitet organiserad av föreningen? 0 (Ingen 

gång) – 6 (Flera gånger i veckan) – Föreningsaktivitet definierat som 
deltagit minst en gång i månaden (4) – Flera gånger i veckan (6). 
  

2. Vid tiden för riksdagsvalet, hade du utfört ideellt arbete åt föreningen 
under de senaste 12 månaderna? 0 (Nej) – 1 (Ja). Ja har kategoriserats 
som föreningsaktivitet.   

 
3. Vid tiden för riksdagsvalet, hade du några av följande uppdrag i före-

ningen? (Ordförande, vice ordförande, kassör, styrelseledamot, styrel-
seersättare, valberedningsledamot, revisor). Om respondent angett att 
de hade något uppdrag, har detta kategoriserats som föreningsaktivi-
tet.  

Relation mellan riksdagskandidat och politiskt nätverk 
Följande fråga har enbart ställts till de politiska nätverksmedlemmarna 

• Hur lärde du känna riksdagskandidaten från första början? Markera 
enbart ett svar 

- Genom partiet – vilken del av partiet? 
- Genom föreningslivet utanför partipolitiken – vilken 

förening? 
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- Genom min utbildning – inom vilken utbildningsnivå 
lärde du känna riksdagskandidaten? (grundskola, 
gymnasiet/folkhögskola, högskola/universitet) 

- Genom min arbetsplats – Vilken arbetsplats?  
- Är familj eller släkt med varandra 

Frågeformulering och indexkonstruktion i kapitel 7 ”Under 
valrörelsen”  

Sysselsättning innan valrörelsen 
• Vilken av nedanstående huvudsysselsättningar hade du vid tiden för 

riksdagsvalet? 
- Riksdagsledamot/minister 
- Kommunal-/Region-/landstingsråd 
- Förtroendevald kommun-/regionpolitiker 
- Politisk tjänste-/ombudsman 
- Tjänsteman  
- Tjänsteman i arbetsledande funktion 
- Arbetare 
- Företagare: 0–9 anställda 
- Företagare: 10 eller fler anställda 
- Jordbrukare 
- Arbetslös 
- Studerande 
- Om annat, specificera (uppmätts anställda inom ideell 

sektor som sysslar med sakpolitiska frågor, men ej 
anställda av politiskt parti) 
 

• Vilken sysselsättningsgrad hade du vid… (Heltid, deltid mer än 20 
h/vecka, deltid mindre än 20 h/vecka) 

 
• Vilket var ditt civilstånd vid…  

 
• Bodde något eller några barn i ditt hushåll vid tiden…  

- Ålder på de eventuella barnen i hushållet 
 

• Fyll i ungefärlig sammanlagd årsinkomst i kronor i ditt hushåll före 
skatt vid tiden för… (inklusive pension, försörjningsstöd, barnbidrag, 
studiemedel etc.) Inkomst uppdelat i åtta grupper: 

- 0 – 100 000 kr 
- 100 001 – 200 000 kr 
- 200 001 – 300 000 kr 
- 300 001 – 400 000 kr  
- 400 001 – 500 000 kr 
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- 500 001 – 600 000 kr 
- 600 001 – 700 000 kr 
- 700 001 – eller mer 

Kostnad och tidsmässiga resurser under valrörelsen 
• Var du tjänstledig från ditt ordinarie arbete för att delta i valrörel-

sen/personvalskampanj? 0 (nej) – 1 (ja, helt eller delvis tjänstledig) 
 

• Uppskattningsvis, hur mycket beräknar du att ditt deltagande i 
valrörelsen/personvalskampanj kostade? (inkl. Inkomstbortfall, 
material- och annonskostnader, resor etc.)  

 
• Vilka av nedanstående aktörer bekostade huvudsakligen de kostnader 

som uppstod för dig under valrörelsen/personvalskampanj? 
- Partiorganisation (ex central-, regional- och lokal 

partiorganisation) 
- Enskild förening i partiet (ex. ungdomsförbund) 
- Förening utanför partiorganisationen (ex. sakpol. in-

tresseförening) 
- Företag eller annan kommersiell aktör 
- Vänner och bekanta 
- Familj och släkt 
- Jag själv 

Aktivitet i partirelaterad valrörelse 
Måttet är ett additivt index baserat på fem enkätfrågor som angetts på en skala 
från 0 (Aldrig) – 6 (Flera gånger i veckan).  

• Hur ofta gjorde du något av nedanstående saker månaden innan valda-
gen?  

 
1. Stod i valstugan 
2. Knackade dörr 
3. Delade ut flygblad med partiinformation 
4. Satte upp partiets affischer 
5. Ringde väljare för att uppmana dem om att rösta på partiet 

Aktivitet i personrelaterad valrörelse 
Måttet är ett additivt index baserat på fem enkätfrågor som angetts på en skala 
från 0 (Aldrig) – 6 (Flera gånger i veckan).  

• Hur ofta gjorde du någon av nedanstående saker månaden innan 
valdagen?  

 
1. Delade ut flygblad med uppmaningar om att personkryssa på kandida-

ten 
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2. Satte upp valaffischer med uppmaningar om att personkryssa på 
kandidaten 

3. Profilerade kandidaten på sociala medier eller i andra mediala 
sammanhang 

4. Ringde väljare för att uppmana dem att rösta på kandidaten 
5. Uppmanat väljare i andra forum att kryssa på kandidaten 

Medborgerliga färdigheter 
Måttet är ett additivt index baserat på fyra enkätfrågor som angetts på en skala 
från 0 (Aldrig) – 6 (Flera gånger i veckan).  

• Hur ofta gjorde du nedanstående saker när det inte var valrörelse? 
 

1. Skrev insändare på svenska till olika medier 
2. Organiserade manifestationer  
3. Deltog i paneldebatter som moderator 
4. Deltog i paneldebatter i form av deltagare  

 
Politisk självtilltro 
Måttet är ett additivt index baserat på sex enkätfrågor som angetts på en skala 
från 0 (Håller inte alls med) – 10 (Håller helt med).  

• Hur skulle du värdera din egen förmåga till nedanstående påståenden 
vid tiden för riksdagsvalet: ”Jag var mycket duktig på att…” 
 

1. Hålla tal inför en mindre grupp 
2. Hålla tal inför en stor grupp  
3. Att organisera ett möte  
4. Att leda ett möte 
5. Att formulera mig i svensk skrift  
6. Att formulera mig i svenskt tal 
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Statistisk summering av de mest centrala variablerna i studien 
 N Medelvärde Standardav. Min Max 
Kön, kandidat  79 63.3 48.510 0 1 
Kön,genomsnitt 63 66.3 40.265 0 1 
Ålder, kand. 79 45.8 11.920 23 66 
Ålder gs. 63 46.11 10.740 26 72 
Etnicitet, kand. 79 0.177 0.384 0 1 
Etnicitet, gs. 63 0.948 0.220 0 1 
Utbildning, kand 78 0.580 0.497 0 1 
Utbildning, gs. 62 0.656 0.493 0 1 
År som 
partimedlem, 
kand. 

77 19.208 12.004 2 52 

År som 
partimedlem, gs. 

60 19.826 10.505 0 41 

Partiinterna 
styrelseuppdrag, 
kand. 

77 1.974 1.432 0 8 

Partiinterna 
styrelseuppdrag, 
gs. 

60 1.148 0.887 0 5 

Taktisk 
partiskicklighet, 
kand. 

76 6.789 1.506 0 10 

Taktisk 
partiskicklighet, 
gs. 

57 7.607 1.918 0 10 

Nöjdhetsindex, 
kand. 

76 7.287 1.371 0 10 

Nöjdhetsindex, 
gs. 

57 7.607 1.918 0 10 

Oegentligheter, 
kand. 

77 1.844 2.466 0 10 

Oegentligheter, 
nätverk. 

117 2.940 3.103 0 10 

Valberedning, 
kand. 

77 4.818 3.239 0 10 

Valberedning, 
nätverk 

117 4.881 3.195 0 10 

Rekrytering av 
nätverk, gs. 

62 24.548 32.978 0 100 
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Statistisk summering av de mest centrala variablerna i studien forts. 
 N Medelvärde Standardav. Min Max 
Uppmanas till 
pv-kampanj, 
kand. 

77 5.423 2.598 0 10 

Inställning pv-
val, kand. 

77 3.130 1.018 1 4 

Inställning pv-
val, gs. 

63 3.042 0.957 1 4 

Genomför pv-
kampanj, kand. 

77 0.792 0.408 0 1 

Föreningsaktivit-
et, kand. 

77 2.114 1.200 0 6 

Föreningsaktivit-
et, gs. 

63 2.249 1.365 0 6 

Nätverksdensitet 63 0.590 0.401 0 1 
Tjänstledig, 
kand. 

76 0.408 0.495 0 1 

Inkomst, kand  77 4.766 2.345 1 8 
Kostnader i 
valrörelsen, 
kand. 

77 40 597 89 714 0  513 000 

Heltid i 
valrörelse, kand. 

77 0.835 0.373 0 1 

Heltid i 
valrörelse, gs. 

63 0.664 0.355 0 1 

Medb. 
Färdigheter, 
kand. 

77 5.215 1.496 0 10 

Medb. 
Färdigheter, gs. 

63 4.324 1.477 0 10 

Pol. självtilltro, 
kand. 

77 8.480 1.089 0 10 

Pol. självtilltro, 
gs. 

63 8.068 0.976 0 10 

Partirelaterade 
aktiviteter, kand. 

77 3.513 1.527 0 6 

Partirelaterade 
aktiviteter, gs. 

62 3.405 1.435 0 6 

Personrelaterade 
aktiviteter, kand. 

77 3.013 1.658 0 6 

Personrelaterade 
aktiviteter, gs. 

62 2.333 1.588 0 6 
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English summary  

This dissertation studies the importance of a candidate’s political network in 
relation to becoming Member of Parliament in a flexible list system. The 
question is whether a study of candidates’ networks can help increase the 
understanding of how qualities and resources within those networks play a 
part in who gets elected due to the preferential voting system in an electoral 
system otherwise dominated by strong political party organizations.  

In closed list systems, the voters are limited in their possibilities to affect 
the outcome for individual candidates listed on the ballot for their respective 
political party. The voters can only vote between different parties; not for 
individual candidates. Some scholars, such as Mair (1997) and Katz (2001), 
have argued that closed list systems lead political parties to neglect candidates 
with ties to civic society in the party’s internal nomination process for the 
ballot. Instead, the political organizations prioritise loyal, party-professional 
candidates for the top rankings on the ballot. In order to become a Member of 
Parliament in this electoral system, it is crucial for a candidate to be embedded 
within an internal party network since the success in the internal nomination 
process determines which candidates get elected to the highest seats on the 
ballot. Realistically, these few candidates are the ones who are elected to 
parliament, without any possibilities for the voters to interfere in the decision 
making regarding individual candidates’ opportunities.  

In electoral systems with weak party organizations and open list systems, it 
has been claimed that the networks surrounding political candidates have an 
important part to play when it comes to the voters deciding who will represent 
them in parliament (Brox & Shaw 2006; Masket 2011). Not only are weak 
party organizations unable to coordinate election campaigns; they often do not 
have the financial resources to help the individual candidates during the 
election campaign. This provides incentive for individual candidates to recruit 
their own campaign organization in order to get elected (Agranoff 1972:17, 
1972:96pp Brox & Shaw 2006; Putnam 1976:51). People within the campaign 
organization can be political activists, but also lobbyists bringing finances to 
the campaign (Masket 2011:28. The literature also turns its interest to more 
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private networks, such as friends, neighbours and voluntary associations, in 
order to explain the possibilities for a candidate to get elected when voters 
have a stronger say in the future of the candidates (Arceneaux & Kolodny 
2009; Zuckerman 2005; Sinclair 2012; Sinclair et al 2013; Druckman 2001; 
2004; Sokhey & McClurg 2008; Djupe & Sokhey 2011; Ahn et al 2010).  

But what happens to the process of being elected and the importance of 
political networks, when a country introduces a flexible list system? When a 
country introduces an optional preferential voting system, the importance of 
the political networks in order to understand who gets elected to parliament 
comes to the forefront. Unlike electoral systems with weak party 
organizations, the political parties still possess control over which candidates 
get listed on the ballots presented to the voters on Election Day (Rahat 2007; 
Gallagher 1988a; Cross 2008; Renwick & Pilet 2016:26; Spies & Kaiser 
2014). Hence, a tie to the political organization is still important. It is not 
possible to side-step the internal nomination processes as Masket (2011:43) 
argues is possible in electoral systems with weak party organizations. Instead, 
the flexible list system means that the internal battle in the political party of 
who will represent the voters in parliament is not settled after the nomination 
process. The voters within the constituency have the possibility to overrule the 
decision made by the party members in the nomination process (Katz & Bardi 
1980). This causes the contest of becoming Member of Parliament to continue 
between candidates placed on the same ballot even after the nomination 
process has ended. It is not until Election Day, when the voters’ preferential 
votes have been counted, that it is decided who will be the representative of 
the voters in parliament. The flexible list system therefore opens up for the 
qualities and resources embedded in the candidates’ own networks and ties to 
voters independent from the party organization to have an impact on who gets 
elected due to the preferential voting system. This assumes, of course, that the 
candidates have been placed on the ballots in the internal nomination 
processes conducted within the political parties.  

Even if the number of flexible list systems keeps increasing (Renwick & 
Pilet 2016:42, limited interest has been taken in the importance of candidates’ 
political networks within this particular electoral system. This study aims to 
contribute knowledge to this area.  

The starting points of the dissertation 
The precise aim of the study is to analyse the importance of candidates’ 
political networks in determining which candidates are elected due to 
preferential voting after the nomination processes, and which are not as a 
consequence of the preferential voting system. The material of the study is 
based on a total population of candidates who became Member of Parliament 
in Sweden during 1998-2014 due to the preferential votes, after they were 
placed on non-eligible seats on their respective political party’s ballot during 
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the internal nomination process. All in all, the total sample of elected members 
of parliament due to preferential votes from otherwise non-eligible ranking on 
the ballot consists of 48 cases since Sweden introduced the flexible list system 
in 1998 up until the last completed election in 2014. As a control group, the 48 
candidates placed on eligible places on the ballot, but who were not elected 
into parliament as a consequence of the preferential voting system, are used. 
The candidates have individually designated up to five persons defined as the 
candidate’s political network. These network members are also included in the 
study, and were chosen if the designating candidate thought that they had 
helped them during the internal nomination process and subsequent election 
campaign. Differences between the two groups of candidates and their 
respective political networks are the material used in this statistical analysis.  

The analysis is based on a corresponding questionnaire sent to both the 
candidates and their political networks containing questions about their 
involvement within the party organization, in voluntary organizations and the 
ties between the network members and the designating candidate. The 
research methodology provides the ability to make a network analysis and 
further develop the theoretical framework within the dissertation using Social 
Network Theory. Social Network Theory and especially Granovetter’s (1973) 
strength of weak ties is used to understand the importance of weak ties in civil 
society in linking the voters to the political network and the candidates. Aside 
from the theoretical argument of weak ties, the Civic Voluntarism Model 
(CVM) is the main theory applied in this study. This theoretical model is 
commonly used to explain differences in political participation among voters 
(Verba et al 1995). 

CVM argues that differences in political participation between voters can 
be identified largely by citizens’ involvement in non-political institutions such 
as voluntary organizations. The researchers behind CVM also argue that 
resources in terms of time, money and civic skills are necessary in order to 
understand what creates political participation. The acquisition of civic skills 
takes place in the non-political institutions such as voluntary associations 
according to the theory. However, a person’s lack of motivation to participate 
in politics is also an object of interest for CVM. In summary, the essential 
parts of CVM is therefore that differences between voters who are politically 
active and those who are passive can be explained by the differences in 
political resources, political motivation and access to recruitment networks in 
voluntary associations. This study applies these three theoretical components 
to candidates already politically active and their political networks, stating the 
following three research questions:  
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Given the possibilities that a preferential voting system creates for becoming a 
member of the Swedish National Parliament after the internal nomination 
process: 

 
• What importance does motivation have for the candidates and their 

respective political network when it comes to the outcome?  
 

• What importance do resources have for the candidates and their 
respective political network when it comes to the outcome?  

 
• What importance do recruiting networks surrounding the candidates 

and their respective political network have for the outcome? 
 
The importance of motivation and becoming a member of parliament 
The empirical results in the study related to motivation as a theoretical 
component show how motivation within the political network and the 
candidate’s motivation are of great importance in order to make it to 
parliament. Lack of motivation in terms of taking the seat in parliament for 
granted after the nomination process is a risk that is common for the group of 
candidates and political networks that end up not being elected due to the 
preferential voting system. In the study, the lack of motivation has been 
defined as satisfaction with how the nomination process was handled by the 
political party. The eligible candidates and their political networks have been 
cradled into false security after the nomination process, thinking their seat in 
parliament is already guaranteed due to the eligible seat. Being placed on a 
non-eligible seat instead becomes a motivational factor, which leads to 
candidates and political networks that are more dissatisfied with the handling 
of the nomination process getting the specific candidate elected into 
parliament instead. They are elected since they are much more prone to 
conduct a personal election campaign than candidates and political networks 
less motivated to do so. This is a clear result indicating that the 
implementation of a flexible list system changes the foundations of who gets 
elected into parliament. A new election reform, such as the preferential voting 
system, can be characterized by institutional rigidity. Eligible candidates 
thinking that the preferential vote is just a chimera of influence from the voters 
with no real impact on the result and a feeling of comfort after the internal 
nomination process, end up losing “their” seat in parliament. These two 
components, defined as lack of motivation, become part of explaining the 
importance of motivation both within the political network and for the 
candidates, when studying the outcome of who gets elected into parliament 
due to the flexible list system.  
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The importance of recruiting networks and becoming a member of 
parliament 
This study shows that attitudes towards howthe nomination process is 
conducted within the political party becomes the starting point from where the 
non-eligible candidates who are eventually elected into parliament widen their 
recruiting networks. Candidates and their internal network in the political 
party, who are dissatisfied with the handling of the nomination process, have 
more people joining the political network after the nomination process has 
been completed. This mobilization of new members to the political network is 
not, however, exclusive to the candidates placed on non-eligible seats on the 
ballot. Thus, the place on the ballot does not necessary explain the 
mobilization of political network members. It is rather the dissatisfaction over 
how the nomination process was conducted that explains the result.   

However, candidates who end up being elected due to the preferential 
voting system are persuaded to a higher degree by people in their respective 
political network to conduct a personal election campaign in order to overrule 
the results from the nomination process. The persuasion from the political 
network can even motivate candidates who are otherwise reluctant towards the 
preferential voting system as a reform, to leave their own scepticism aside in 
order to get elected due to the reform they themselves do not like.   

Persuasion from the political network is linked to engagement in voluntary 
associations within the civic society. Candidates, who end up being elected to 
parliament due to the preferential votes, are more active in voluntary 
associations compared to the candidates who end up not being elected as a 
consequence of the preferential votes. Using the theoretical arguments of 
CVM, which state that involvement in voluntary associations connects 
political recruiters and ordinary members, the candidates that end up being 
elected by the preferential votes can persuade more voters active in the same 
voluntary association as the candidate to use their preferential vote to vote for 
him or her. The political networks of these elected candidates are also more 
active within voluntary associations. Candidates active in voluntary 
associations and their political networks have a higher probability of being 
elected into parliament due to the preferential voting system, than less active 
candidates and political networks.  

This result is interesting in relation to the argument put forward by some 
scholars, claiming that election systems dominated by political parties rather 
than individual candidates, lead political parties to neglect candidates with ties 
to civic society in their internal nomination processes for the ballot. This study 
shows how the implementation of the flexible list system in Sweden has 
become a new channel for candidates, aided by their political networks with 
ties to the part of civic society comprising voluntary associations to still get 
elected.  

The recruiting network for the elected candidates in terms of gender is 
characterized by homo- and heterosocialization. The male candidates who are 
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elected due to the preferential votes have more male network members than 
their male counterparts in the control group. The same applies for the women 
who end up getting elected. They have a higher probability of including male 
network members than both genders in the control group.  
 
The importance of resources and becoming a member of parliament 
Even if candidates and their political networks have both motivation and a 
recruiting network around them, resources are still necessary in order to have 
the ability to participate in the election campaign. One of the main results in 
this study shows that candidates who have the resources to spend all of their 
time participating in the election campaign have a higher probability of being 
elected. A majority of the respondents already worked full-time as either 
politicians or political officials. However, those respondents who had another 
job and were not professionalised politicians require the economic resources 
to buy time in the election campaign by paying for leave of absence from their 
ordinary job. Money to buy campaign material or ads does not seem to be 
decisive for whether a candidate is elected into parliament in this material. 
Still, the economic resources play an important part, as money offers the 
possibility for the candidates to buy time to campaign and meet the voters. 
Time becomes money during the election campaigns in a flexible list system 
to sum it all up in a cliché. Unlike electoral systems with weak party 
organizations, where financing for election campaigns often comes from 
external actors or the candidates themselves, it is the party organizations that 
pay for costs among the candidates in this study. It is unusual for candidates to 
take money out of their own pockets in order to support themselves during the 
leave of absence.  It is also uncommon for external actors to pay for the costs, 
even if there are some cases in the material where candidates are supported by 
for example an organization within civic society. There is, however, a 
difference between the elected and non-elected candidates in terms of which 
parts of the party organization that pay for the costs during the election 
campaign. The eligible candidates who end up not being elected to parliament 
are financed through the main party organization’s national or regional level, 
while political youth organizations or other internal-party associations more 
often finance the candidates who do get elected.     

The results related to time and money as necessary resources in a flexible 
list system are interesting in relation to the ongoing discussion in political 
science about the professionalization of politics. It is important to have 
temporal resources during the election campaign in order to become an elected 
member of parliament due to the preferential votes. However, the opposite 
applies to their political network members.  

The inclusion of people in a candidate’s network, who are full-time 
politicians or work full-time within the political organization themselves, can 
hinder the candidate from being elected. Instead, it is better to include network 
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members who are active within civic society. This also creates better 
possibilities for the political network to campaign for the individual candidate, 
instead of the political party as a whole.  

The result reconnects to the differences between election systems 
dominated by strong party organization or weak party organizations. Just as in 
elections systems dominated by strong party organizations, it is necessary to 
have a tie within the political organization. The candidates who get elected to 
parliament due to the preferential votes are no political newbies. Most of them 
have a long history of being active within different associations within the 
party and a good knowledge of the nomination process. They also have a 
larger internal recruiting network within the political organization compared to 
those not elected. The internal activity within the party associations also 
becomes the stepping-stone to be able to get both temporal and economical 
resources during the election campaign.  

Being too closely connected within the party, however, entails a risk when 
a flexible list system is introduced. There is a danger that a candidate only 
spends time with party members and neglects socialization with people who 
are not active party members, leading to them not being elected. Including 
network members who are instead active in voluntary associations can be the 
key to being elected, if the candidate is placed on a non-eligible place on the 
ballot during the internal nomination process. On the other hand, too active an 
involvement in civic society can lead candidates to neglect activities within 
the political party. According to the cartel thesis (Mair 1997:113; Katz 2001; 
Katz & Mair 2002) such behaviour and network affiliation could lead to the 
candidates being prioritized lower on the ballot during the nomination process 
and being replaced by loyal party members instead.  

The candidates elected to parliament due to the possibilities created by the 
flexible list system have been successful in activities both within the political 
organization and voluntary associations. This is also strongly reflected in who 
they designated as part of their political networks. The results in this study 
hence display that the preferential voting system in Swedish national elections 
opens up for candidates with a solid tie within their political party to buy 
temporal resources in order to be more active during the election campaign. 
They also take advantage of their recruiting network outside of the political 
party in order to overrule the decision made by the political party during the 
nomination process. Hence, they become members of parliament at the 
expense of candidates and political networks with less motivation, less 
resources to participate during the election campaign and less ties within the 
voluntary associations.       
 
To study differences in political participation among politicians 
Differences in political participation among those already active in politics 
have in this dissertation been studied through the theoretical lens previously 
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used to understand differences in political participations among voters – the 
Civic Voluntarism Model (CVM). Though CVM has previously been used to 
study politicians (Lundin et al 2016; Erlingsson et al 2012; Abramson and 
Clegget 2001), this study builds on that work and offers a novel approach to 
applying the theory to both candidates and their political networks. 

One of the essential arguments in this study has been to focus on political 
recruiters within voluntary associations requesting voters to participate in the 
election. In that way, CVM helps to bring back the importance of civic society 
in the decision of who will represent the voters in parliament, which for 
example the cartel thesis claim has been eroded in favour of 
professionalization of politics (Mair 1997:113ff; Katz 2001; Katz & Mair 
2002). . Though this study shows how the professionalization of politics 
indeed impacts the possibilities of becoming Member of Parliament, a 
candidate relying only on his or her internal party-network in order to be 
elected is taking a risk when a flexible list system is implemented. The 
modified theoretical model in this study therefore makes it possible to 
combine both the professionalization of politics, in terms of resources, with 
recruiting networks within civic society, defined as voluntary associations, in 
order to explain the importance of political networks in flexible list systems.  

At the same time, previously expected differences in resources defined as 
civic skills between the two groups of candidates and their respective political 
networks have not been verified in this study. The respondents channel a lot of 
their involvement in politics through speeches, writing and organizing public 
meetings even outside of the election campaign. Therefore it is not a big issue 
to convert these civic skills into activities during the election campaign if the 
candidates or their political networks find it beneficial to do so.  

Maybe the resource component in a CVM model for persons already very 
active in politics moves the focus from necessary civic skills, to rather 
emphasising the importance of a politician’s recruiting network and temporal 
resources. The importance of knowing the “right” persons both in politics and 
civic society may become even more important in understanding the 
differences between politicians, than it is in understanding differences among 
voters. For the full-time politicians, the larger temporal resources may create 
more opportunities to network with strategically important people. Having a 
link to strategically important people can, according to social network theory, 
connect structural holes and create new contact areas, creating a larger social 
capital (Burt 1992:18; Knoke 1990:144; Coleman 1990). Through the bigger 
temporal resources defined as being a full-time politician, candidates can 
therefore create a larger recruiting network than politicians working part-time 
or non-profit. The meaning of social capitals’ “it’s not what you know, it’s 
who you know” (Woolcock & Narayan 2000:31) therefore has to be further 
elaborated than has been done in this study using more network specific 
theories than CVM can provide.  
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However, even organizations in civic society are experiencing an ongoing 
trend with increased professionalization. Just like political parties, more 
organizations today rely on full-time employees performing duties previously 
handled by volunteers. If members within voluntary associations no longer 
perform activities defined as civic skills by the CVM to the same extent, this 
may challenge the original arguments of CVM. The original arguments state 
that activities in voluntary associations create civic skills which later on can be 
used to participate in politics among voters. Therefore, it is important to study 
how professionalization of civic society affects the previously claimed 
importance of voluntary associations as a school of democracy and a stepping 
stone for political participation among voters.  
 
Methodological challenges in the study of political networks  
Two of the challenges in studying political networks have been on the one 
hand delimitation of the network, and on the other difficulties in drawing 
causal conclusions about the importance of the political networks. Is it 
possible to study political networks within political science? I will argue yes – 
it is possible even if this study has done it on a fairly small population. 
Difficulties in drawing causal conclusions from non-randomly selected 
network data have been handled using the political networks as contextual 
effects. However, there are complications associated with asking politicians to 
assign persons in their political network. This has resulted in a drop in 
respondents because, as some of the candidates have argued, they made it in to 
parliament all by themselves. The knowledge of how contacts and resources 
embedded within a network can affect the possibilities of becoming a member 
of parliament can therefore be non-existent when asked to assign a political 
network. At the same time, this is also an analytical part in relation to the 
results of the study. If there is no motivation to activate and take advantage of 
connections in your network, it can also be difficult to benefit from the 
qualities and resources that can be found within these relations. To this 
argumentation, strategic differences between professional and private 
networks can play an important part, even if the results in the study do not 
show any differences from this perspective.  

In summary, there are methodological difficulties in studying political 
networks that pervade this study; however these challenges are also an 
important part of the conclusions due to the motivational component in CVM.  
 
The future of political networks in flexible list systems 
This study shows that political networks are a contributing factor in who gets 
elected to parliament in a flexible list system. There are nuances in how 
motivation, resources and recruiting networks differ between the two groups 
of candidates after the nomination process within their political party. In order 
to understand who ends up becoming the representatives of the voters in a 
democracy, it is important to widen the perspectives to also study with whom 
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the politicians socialize. This is necessary in order to understand who becomes 
successful in their further political career. 

Connections and networking plays an important part in ordinary working 
careers (Lin 2001, 2005). However, similar research on political careers and 
recruitment patterns in flexible list systems is fairly scarce. Therefore it is 
necessary to further study both small and larger network components 
surrounding politicians, both within and outside their political party, in order 
to understand recruitment patterns in politics.  

Within the political party, the political youth associations create links of 
friendships, which in accordance with this study’s result, remain even when 
politicians become older. Future studies in relation to political nominations to 
government and political officials therefore have to focus on networking 
within these political youth organizations in order to get a clearer picture of 
who is building a political career within a system dominated by political 
parties.  

Outside the political party, the question about civic society and its role as a 
counterpart to the political elite is also important to develop further. Actors 
within civic society are today looking for alternative ways to affect political 
decision making through lobbying and think tanks. The preferential voting 
system can become a new channel for candidates active in civic society to 
affect politics and become elected representatives of a political party. The 
study however shows the importance of being linked to the political party for 
being nominated to the ballot. Cynically, maybe the representative democracy 
is moving towards a development were politicians’ involvement in  civic 
society and voluntary associations, becomes a way to profile themselves as 
politicians rather than their political party, towards the voters? As an 
alternative, representatives of civic society might get a free line into the 
parlour of politics though the preferential voting system, when the contest 
between the political parties hardens and the trust towards professional 
politicians decreases among the voters? A concrete research question on this 
latter subject is how the range of voluntary associations affects the voters’ use 
of their optional preferential vote within their respective constituencies. 
Having said that, further study of candidates and their political networks in 
flexible list systems is necessary in order to understand which politicians 
become the winners and losers in their respectively political careers.  
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