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Abstract 
 

This thesis aims at studying the development of the party cohesion and oligarchichal 

tendencies in the party groups of the Swedish national parliament, riksdagen, after the 

introduction of two clear block coalitions during the years 2006-2010. 

The result of the cohesion during these years has been compared towards the years 1998-

2006.  

 

The research method being used has been 18 semi structured interviews with member of the 

parliament during the examined years. The main findings show an increment of both the 

cohesion and the oligarchical tendencies after the block coalitions during the years 2006-

2010. The result verified therefore also the two originally stated hypothesis. 
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1. Inledning 
 
Svenska folket väljer 349 riksdagsledamöter för att de ska utforma och representera 

befolkningens åsikter vid fattande av beslut. Varje ledamot är i sig invald som person, men 

också som representant för ett politiskt parti. De ledamöter som är invalda på gemensam 

partibeteckning formar tillsammans en partigrupp inom riksdagen. Därmed präglas 

riksdagsarbetet för enskilda ledamöter av såväl individuella uppgifter, så som det personliga 

erhållna mandatet från väljarna, men också kollektiva uppgifter som företrädare för ett 

politiskt parti.1  

 
Historiskt sett har partigruppernas position inom svenskt politiskt beslutsfattande varit stark 

då det är inom dessa som besluten i praktiken tas för hur ledamöterna ska rösta i sakfrågor. 

Inom respektive partigruppen krävs det en grundläggande partilojalitet, som innebär att de 

enskilda ledamöterna agerar i enlighet med en partilinje. Partilinjen har utarbetats av 

partigruppen innan voteringar i kammaren.2 

 

Under mandatperioden 2006-2010 styrdes Sverige av en borgerlig koalitionsregering med 

majoritet i riksdagen. Oppositionen skapade under tidsintervallen också ett tydligt politiskt 

block, De rödgröna, bestående av de tre riksdagspartierna som inte ingick i regeringen, 

närmare bestämt Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Tillsammans skulle de 

söka mandat för bildandet av en alternativ regering vid valet 2010. Redan under ovanstående 

mandatperiod uppträdde De rödgröna som en samlad opposition i riksdagsarbetet gentemot 

regeringen. Därmed frångicks mycket av det tidigare så karaktäriserande riksdagsarbetet i 

svensk politik, baserad på konsensuslösningar mellan regering och opposition. 

Konfliktbenägenheten i riksdagsarbetet blev allt tydligare, där kampen om väljarna blev allt 

större.3 Efter den ökade konfliktnivån i det svenska partisystemet, vilket tagit sig uttryck i två 

tydliga politiska block i riksdagsarbetet, finns det tecken på partisammanhållningen vid 

voteringar i riksdagen stärktes under den här mandatperioden jämfört med tiden innan de två 

organiserade blocken.4  

                                                 
1 Brothén och Holmberg 2010, s. 23 
2 Isberg 1999, s.17 
3 Downs 1957, s.79; Fransson 2010, s.2 
4 Fransson 2010, s. 30 
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Därmed kan det tänkas att partidisciplinen inom alla riksdagspartier, såväl i regeringsställning 

som i opposition, blivit allt hårdare i och med blockpolitiken där möjligheten för enskilda 

riksdagsledamöter att avvika från partigruppens partilinje vid voteringar blivit allt svårare.5 

 

En ökad politisk konfliktbenägenhet i riksdagen, vilken tagit sig uttryck i två politiska block, 

skulle också kunna tänkas påverka partigruppernas arbetssätt. För att visa på de två olika 

politiska alternativen inför väljarna, kan det bli allt viktigare att upprätthålla en högre 

partidisciplin för att inte visa på splittringar inom respektive block. Det kan också tänkas att 

förhandlandet och förankringen av de politiska ställningstaganden inom respektive politiskt 

block i allt högre utsträckning delegerats till partigruppernas ledningar, för att på så sätt 

upprätthålla och fördjupa samarbetet inom de politiska blocken inför valrörelsen 2010. 6 

Frågan är om det vardagliga arbetet i riksdagen, där partidisciplinen blivit hårdare, och att de 

politiska förslagen framlagda i riksdagens kammare i allt högre utsträckning utformades av en 

ledning i varje partigrupp, känns igen av riksdagsledamöterna själva. Har den fördjupade 

blockpolitiken i riksdagen ökat partidisciplinen och upplevelsen av toppstyrning i 

partigrupperna? 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 
Under följande avsnitt utvecklas resonemanget i inledningen. Diskussionen utgår från att 

riksdagsledamöter upplever att de fått mindre påverkansmöjligheter vid partigruppernas 

utformning av partilinjer inför voteringar samt att partigruppernas interna partidisciplin har 

stärkts under mandatperioden 2006-2010. Baserat på den förda diskussionen kommer två 

hypoteser att formuleras, vilka sedan ligger till grund för den empiriska undersökningen.  

 

2.1.1. Strategiska mål för politiska partier 
Att partier håller samman inför och under voteringar i de parlamentariska församlingarna kan 

betraktas som ett viktigt strategiskt medel för att kunna realisera partiets politik. I sin teori om 

partiers grundläggande mål inom flerpartisystem, likställer Gunnar Sjöblom 

partisammanhållningens betydelse vid voteringar med partiers vilja att maximera antalet röster 

vid allmänna val och nödvändigheten att maximera de partiinterna förhållandena inom 

respektive parti.  

                                                 
5 Fransson 2010, s. 30 
6 Sannerstedt 1992, s. 60-65 
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Sjöbloms teorier kring partiers maximeringsmål är i sig en vidareutveckling av bland annat 

Anthony Downs tidigare etablerade teorier om rational choice, där partiers drivkraft och 

strategiska överläggningar utgår ifrån viljan att maximera antalet röster vid allmänna val.7 I 

likhet med Downs, framställer Sjöblom politiska partier som sammanslutningar, vars önskan 

är att maximera antalet röster genom att fatta strategiska beslut vid voteringar. Dock anser 

Sjöblom, till skillnad från tidigare rationella teorier, att det är otillräckligt att enbart se till 

aspekten gällande röstmaximering, och hävdar att partier har fler strategiska mål än enbart att 

få så många röster som möjligt. Främst inriktas Sjöbloms teori på partiers agerande i 

flerpartisystem där partier antas agera på tre olika arenor; väljararenan, den parlamentariska 

arenan och den partiinterna arenan. Inom var och en av de tre arenorna har partierna olika 

strategiska målsättningar med syfte att tillskansa sig så mycket makt som möjligt i de 

politiska beslutsorganen. Utöver dessa tre strategiska mål finns det ett övergripande ändamål 

som politiker verka för att genomföra; programrealisation. De tre maximeringsarenorna 

fungerar för politiker enbart som strategiska medel för att genom maximering inom dessa, 

också kunna genomföra partiets politik i samhället. Därmed genomsyrar strävan efter 

realisation av partiets politik alla strategiska övervägande som en politiker gör inom ramen för 

de övriga arenorna.8 

 

Maximering av den parlamentariska arenan inkluderar själva beslutsfattande vid voteringar, 

där det för partier i flerpartisystem innebär sökande och bildandet av koalitioner inom den 

parlamentariska församlingen. Att maximera sin makt inom den parlamentariska arenan 

innebär att ledamöter, som representanter för ett parti, tillsammans med andra partiers 

ledamöter kompromissar och därigenom skapar koalitioner för att på så sätt få en större 

uppslutning kring en förd politik vid voteringar.9 Att nå maximering inom den 

parlamentariska arenan handlar därför om att försöka stärka ställningen för sin egen politik, 

samtidigt som agerandet leder till splittring av motståndarna, vilket försvagar deras 

maktposition.10    

 

För att kunna tillskansa sig så mycket makt som möjligt på den parlamentariska arenan, krävs 

det att ett parti maximerar antalet väljare inom ramen för det som Sjöblom kallar väljararenan.  

                                                 
7 Downs 1957, s. 14 
8 Sjöblom 1967, s. 74-75 
9 Ibid, s. 254 
10 Ibid, s. 79  
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Arenan syftar till att ett parti vill erhålla så många röster som möjligt vid val genom att låta 

partiet profilera sig inom vissa strategiskt utvalda frågor, som kan attrahera en stor 

väljargrupp.11 För att bibehålla sin makt inom den parlamentariska arenan, krävs det ett 

vidmakthållande eller ökande av antalet mandat och med dessa mandat upprätthålla en stark 

partisammanhållning. En maximering av partisammanhållningen leder in på den tredje 

maximeringsarenan, nämligen den partiinterna.  

 

På den partiinterna arenan ligger fokus på maximering av sammanhållning hos 

partimedlemmar för att undvika utbrytningar eller andra splittringstendenser. Utsikterna till 

framgång på den interna arenan är således goda om det finns en konsensus inom partiet vid 

voteringar, vilket visar på en stark och tydlig uppslutning kring den förda politiken. Om det 

däremot finns olika ståndpunkter, kanske föranlett av en tydlig intern kritik, äventyrar detta 

den partiinterna maximeringen. En svag partiintern sammanhållning skulle enligt Sjöblom 

återspeglas på ett partis försök att maximera sin makt inom de andra arenorna. En låg 

partisammanhållning skulle skada förtroendet hos väljarna eftersom de inte vet hur ett parti 

kommer att rösta i en fråga, vilket skulle få negativa konsekvenser på väljararenan om partiet 

i sakfrågor upplevs som oenigt.12 Likaledes tenderar ett splittrat parti att också bli en mindre 

intressant koalitionspartner på grund av dess oförutsägbarhet vid voteringar, vilket minskar 

den parlamentariska makten.13  Genom att inte vara en attraktiv koalitionspartner, skulle det 

för det enskilda partiet också få allt svårare att uppnå majoritet i kammaren för sina politiska 

åsikter, vilket försvårar målet om programrealisation.  

 

Genom att använda Gunnar Sjöbloms teori nås en förståelse kring varför de politiska partierna 

i parlamentariska församlingar behöver och vill uppnå en stark partidisciplin inför voteringar, 

vilket ligger i fas med den här studiens undersökning. Sjöbloms teori visar på nödvändigheten 

av att uppvisa en stark partidisciplin i egenskap av en stark partisammanhållning inom 

partigrupperna i riksdagen. Den starka partidisciplinen är ett medel för att kunna realisera 

partiets förda politik, och inför väljarna i nästkommande val, visa på att det enskilda partiet är 

pålitligt och gör skillnad. För att kunna få större uppslutning kring partiets politiska förslag är 

det nödvändigt att inom ramen för den parlamentariska arenan söka koalitioner och 

kompromisser med övriga partier.  

                                                 
11 Sjöblom 1968, s. 81 
12 Ibid 
13 Ibid, s. 185 
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Det leder till ett sökande efter blocksamarbeten och pålitliga koalitionspartners. Avsikten med 

samarbeten är att inför väljarna visa att partiets valfrågor har möjlighet att gå från att vara 

politiska förslag, till att bli realpolitik. Om väljare uppfattar att partiet håller vad de lovar, 

genom att exempelvis samarbeta med andra partier för att realisera sin politik, ökar också 

möjligheten att kunna profilera sig inom vissa strategiskt utvalda frågor, som kan attrahera en 

väljargrupp. Därmed maximeras även väljararenan genom samarbeten inom den 

parlamentariska arenan. Ett ökat rösteantal i val leder också till att ett enskilt parti stärker sin 

roll inom den parlamentariska arenan om de erhåller fler mandat. Det gör det nödvändigt för 

partiet att visa att de mandat som de besitter i den parlamentariska församlingen också 

används vid voteringar. Därmed blir partisammanhållningen viktigt, när partier och 

partigrupper vill undvika splittringar. Genom att undvika oenigheter inom partigruppen vid 

voteringar, kan partiet uppvisa en stark och tydlig uppslutning kring den förda politiken. 

Därigenom fortsätter partiet att vara en attraktiv koalitionspartner inför de övriga partierna. 

Att vara en attraktiv samarbetspartner för de andra partierna ökar möjligheten att realisera 

partiets egenförda politik, vilket i sig leder till större möjlighet att profilera sig inför väljarna 

och därmed kunna maximera väljarantalet inför nästkommande år.  

 

2.1.2. Förhandlingar och beslutsfattande över parti gränserna 
Nödvändigheten av att samarbeta över partigränserna för att få majoritet för politiska förslag 

är ett faktum i de valsystem som har flerpartisystem där enskilda partier inte själva har 

majoritet i de parlamentariska församlingarna. De förhandlingar som uppstår mellan partier i 

sådana här system har varit ämne för många statsvetare att belysa. Bland annat presenterade 

William Riker en teori med partier som de analyserade aktörerna. Liksom i Gunnar Sjöbloms 

teori anses partier vara rationella nyttomaximerare som motiveras av att vinna makt, 

framförallt om de befinner sig i regeringsställning.14 Både Riker och Sjöblom antar att den här 

strävan leder till en konstant förhandlingsvilja med övriga partier i parlamentet. 

Förhandlingarna leder till skapandet av koalitioner, för att därigenom försöka vinna majoritet 

vid voteringar i kammaren. I likhet med Sjöblom finner Riker att det blir nödvändigt att hålla 

samman antalet mandat som varje parti kontrollerar, för att säkerställa målet om att vinna 

majoritet vid voteringar.  Strävan efter majoritet leder således till hög partidisciplin.15  

                                                 
14 Riker 1962, s. 35 
15 Ibid, s. 57; Sjöblom 1968, s.81 
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Utgångspunkten för Rikers teori handlar om ett förhandlingssystem, som antas vara ett 

nollsummespel utifrån perspektivet att vinsten för de partier som lyckas hålla samman en 

majoritet i parlamentet också per automatik kan kontrollera regeringsmakten. Samtidigt 

innebär det att de partier som inte är regeringsstödjande förlorar all makt och inflytande över 

de politiska förslagen. De partier som ingår i regeringen vill däri också maximera sitt eget 

inflytande. Det får dem att försöka sträva efter en så liten majoritet som möjligt.16 Enligt 

Rikers teori antas partier som ingår i en koalition som kontrollerar 51 procent av platserna i 

ett parlament, tjäna mer på det som enskilda partier än om majoritetskoalitionen istället hade 

bestått av 75 procent av samtliga ledamöter i kammaren. Ett parti som deltar i en regering 

med 51-procentig majoritet får exempelvis fler antal ministerposter i en regering än vad som 

skulle vara fallet för en regering med 75-procentigt stöd i kammaren. Då hade fler partier fått 

dela på samma antal ministerposter i regeringen, vilket skulle leda till mindre makt för varje 

enskilt parti.17 Därför eftersträvar partier att bilda minsta möjliga vinnande koalition, där 

överflödiga ledamöter och medlemmar utelämnas då detta hotar de enskilda partiernas egen 

nyttomaximering. Samtidigt leder den här strävan till att det blir viktigt för dem som ingår i 

den minst vinnande koalitionen att också hålla samman inom partigrupperna för att på så sätt 

inte äventyra det sköra majoritetsläget i kammaren. Det leder till en stark partidisciplin inom 

regeringspartierna där ett avvikande från partilinjen från en eller några enskilda ledamöter 

skulle riskera majoritetsläget och äventyra det egna partiets inflytande över framtida politiska 

beslut då det enskilda partiet äventyrat majoritetsförhållandet i parlamentet.18  

 

Med utgångspunkt från Rikers teori om minsta vinnande koalition, har Anders Sannerstedt 

utvecklat en förhandlingsteori som beskriver tre olika förhandlingsklimat som präglar svensk 

riksdagspolitik specifikt, men som också kan appliceras på andra parlamentariska 

flerpartisystem. Sannerstedt lyfter fram olika förändring i förhandlingssätten beroende på hur 

opposition och majoritet är organiserade. Det första förhandlingsklimatet benämns som 

”parlamentariska bredden”, vilken Sannerstedt hävdar har präglat det svenska 

förhandlingsklimatet.19 Häri medverkar alla, eller nästan alla partier, i förhandlingarna och 

avsikten är att nå en bred parlamentarisk uppgörelse.  

                                                 
16 Riker 1962, s. 59 
17 Ibid, s. 63 
18 Ibid, s. 78 
19 Sannerstedt 1992, s. 60 
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Det politiska klimatet präglas i sådana här system, enligt teorin, av konstruktiva lösningar, där 

partier försöker att influera politiken genom långsiktiga förhandlingar.20 Ett sådant 

förhandlingssystem leder till bred enighet. Det gör att majoritetsläget vid voteringar i 

kammaren inte står och faller med några enskilda ledamöters röster. Detta i jämförelse med 

när systemet präglas av en minsta vinnande koalition. Därmed skulle, rent teoretiskt, ett 

sådant här konsensusbaserat förhandlingsklimat i riksdagen leda till mer utrymme för enskilda 

ledamöter att avvika från partilinjen och minska partidisciplinen i partigrupperna.  

 

Den andra förhandlingssituationen är när partier, i likhet med Rikers teori ovan, försöker att 

bilda en så liten vinnande majoritet i parlamentet som möjligt.21 Som en motreaktion till den 

här minsta vinnande majoriteten, framförallt om majoriteten också utgörs av en 

koalitionsregering skulle, enligt Sannerstedt, en tredje förhandlingssituation uppstå med fokus 

på oppositionspartierna. Oppositionens partier skulle då kunna tänkas resonera sig samman 

för att tillsammans skapa en starkare minoritet. Den här förhandlingsprocessen kan appliceras 

på de rödgröna partiernas blockarbete under den undersökta mandatperioden, där de rödgröna 

oppositionspartierna gemensamt har skrivit reservationer och motioner. Enligt teorin skulle en 

sådan här förhandlingsutveckling hos oppositionen inte längre syfta till att påverka riksdagens 

beslut, utan istället vilja visa på ett alternativt ställningstagande för väljarna inför 

nästkommande valrörelse. Genom att samarbeta inom oppositionen tvingas majoriteten att 

hålla samman eftersom regeringspartierna inte längre kan förhandla med enbart ett av 

oppositionspartierna för att, om majoriteten är splittrad, försöka nå majoritet tillsammans med 

något av oppositionspartierna istället. 22 

 

Med utgångspunkt i Rikers och Sannerstedts teorier om förhandlingsklimatet, men också 

utifrån Gunnar Sjöbloms maximeringsteori, går det att föra ett resonemang kring hur 

partidisciplinen kan ha stärkts och förändrats i och med blockpolitiken i den svenska 

riksdagen. Den ökade konfliktnivån i det svenska partisystemet kan tänkas ha begränsat 

antalet potentiella förhandlingspartners för respektive parti. Partier som återfinns i varsitt av 

de politiska blocken, kan inte längre anses som acceptabla samarbetspartier, vare sig för 

partier i motståndarblocket eller utåt sett gentemot väljarna.  

                                                 
20 Sannerstedt 1992, s. 65 
21 Ibid, s. 94 
22 Ibid 
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Därmed kan det i ett flerpartisystem som utvecklats till två tydliga politiska block, bli allt 

viktigare för de partier som ingår i respektive politiskt block att komma överens, istället för 

att vid interna konflikter söka sig till övriga partier, vilka nu istället ingår i motståndarens 

block. Förhandlingsklimatet i ett blockpolitiskt system kan således innebära att enskilda 

partier blir mer beroende av varandra inom respektive block, när antalet möjliga 

koalitionspartner inom riksdagen begränsas. Det ömsesidiga beroendet skapas av att partierna 

genom blocksamarbetet kan maximera det egna partiets inflytande på både den 

parlamentariska – och på väljararenan. Tidigare kunde partierna maximera dessa arenor 

genom att vid varje sakfråga söka andra koalitionspartier inom hela riksdagen, men den här 

möjligheten kan tänkas ha försvårats i och med blocksamgången. För att kunna realisera 

partiets politiska program är det nödvändigt att söka koalitionspartners. Det här har gjorts i 

och med samgående i två politiska block. För att fortsätta ha möjligheten att vara med i sitt 

respektive politiska block, och därigenom kunna realisera det enskilda partiets program, är det 

viktigt att de enskilda partierna uppfattas som trovärdiga förhandlingskompanjoner. Risken är 

annars att övriga partier inte är villiga att samarbeta med det berörda partiet eftersom makten 

om regeringspositionen kan äventyras vid en votering om det enskilda partiet är internt 

splittrat. Vid intern splittring, med ledamöter som avviker från partilinjen, bryts också den 

överenskommelse som gjorts mellan blockets partier. Ett partis trovärdighet som 

koalitionspartner minskar som följd av den brutna överenskommelsen, samtidigt som 

möjligheten till att finna andra samarbetspartier försvårats av att samtliga andra partier ingår i 

något av de två politiska blocken. Det kan därmed tänkas att blockpolitiken har utvecklat ett 

ömsesidigt beroende inom respektive politiskt block som kan leda till en ökad partidisciplin 

inom partigrupperna. Ökningen beror på att samarbetspartierna i högre uträckning än innan 

blockpolitiken, förväntar sig att de övriga partierna är trovärdig förhandlingspartner och på så 

sätt inte spräcker den minsta möjliga majoriteten eller den största möjliga oppositionen. 

Partigrupperna kan därför tänkas ha fått en ökad partidisciplin vid voteringar efter 

blockpolitiken jämfört med innan. 

 

Partiernas förutbestämda vilja att kompromissa och förhandla med andra riksdagspartier har, 

enligt tidigare forskning, alltid varit central i det svenska parlamentariska systemet.23 

Förhandlingar och konsensuslösningar har ofta stått i centrum.  

                                                 
23 Sannerstedt 1992, s.59; Isberg 1999, s. 60  
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Många gånger har landet styrts av en minoritetsregering, som utifrån den här positionen varit 

tvingade att förhandla på sakfrågebasis med partier som stått utanför regeringen för att på så 

sätt nå majoritet i kammaren. Situationen under den undersökta mandatperioden mellan 2006-

2010, har däremot inneburit skapandet av två politiska block. Konfliktnivån i riksdagen kan 

härigenom ha ökat.  Den ökade konfliktnivån skulle kunna ha resulterat i att antalet 

förhandlingspartners begränsats. Vissa partier kan ha blivit oacceptabla att förhandla med, då 

de ingår i det andra politiska blocket. Därmed har nödvändigheten att istället komma överens 

med partierna inom samma block ökat under mandatperioden 2006-2010 för att säkra de 

mandat som behövs för en minsta vinnande koalition. Det här gäller främst den borgerliga 

majoriteten, som vann regeringsmakten och måste stödja den. Men också det rödgröna 

blocket måste uppvisa en samstämmighet vid voteringar i riksdagen för att på så sätt framstå 

som ett trovärdigt regeringsalternativ inför valrörelsen 2010, och därigenom maximera antalet 

väljare. En stark opposition skulle också vara nödvändig för att på så sätt hindra regeringen 

från att, vid interna konflikter, ta hjälp av något av oppositionspartierna och därigenom uppnå 

majoritet vid voteringar. När förhandlingsparterna begränsas i antalet, samtidigt som 

nödvändighet av att ha samarbetspartier ökar för att kunna realisera det egna partiets politik, 

skulle kravet på intern partidisciplin inom och mellan partigrupperna kunna tänkas ha ökat. 

De alltmer begränsade antalet förhandlingspartners inom riksdagen skulle kunna tänkas ha 

bidragit till ett starkare ömsesidigt beroende mellan olika partigrupper. När det ömsesidiga 

beroendet blir starkare, skulle också nödvändigheten av att hålla samman partigrupperna öka 

för att inte äventyra antingen minsta möjliga vinnande koalition, för regeringen eller största 

möjliga opposition, med en ökad partidisciplin inom varje partigrupp som följd.  

2.1.3. Oligarkins järnlag  
När nödvändigheten att förhandla mellan partigrupper ökar för att tillsammans komma 

överens om politiska förslag inom respektive block, innebär det samtidigt att alla ledamöter 

som ingår i en partigrupp inte kan förhandla tillsammans. Att beslut inte kan fattas effektivt 

av många människor redogör Robert Michels för i sin teori som kallas ”oligarkins järnlag”, 

där han konstaterade att organisationer och partier som bygger på demokratisk struktur, förr 

eller senare, kommer att domineras av en eller flera ledare.  
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Enligt Michels återfinns problemet i demokratiska organisationers natur. När organisationerna 

börjar bestå av alltför många människor, blir de samtidigt mindre demokratiska. Den här 

utvecklingen generaliseras till att gälla alla organisationer oavsett intresseområde, där 

utvecklingen så småningom, oundvikligen leder till skapandet av en oligarki.24   

Utvecklingen av oligarkier beror inte på att ledare agerar i ond tro, utan på strukturella 

orsaker. Framförallt handlar utvecklingen om att en organisation behöver administreras. 

Administrationen ger vissa personer ett informationsövertag gentemot övriga medlemmar. De 

fåtal som har detta övertag styr arbetet och diskussionerna inom organisationen. Därmed har 

en utveckling från ett demokratiskt uppbyggt arbete, lett till att organisationen har blivit ett 

fåtalsvälde. 25  

Michels menar att det som utmärker en oligarki i en organisation i synnerhet är två olika 

beteenden. Det första handlar om att ledare genom sitt informations- och positionsövertag 

gentemot övriga gruppen tenderar att lyfta fram sina egna viljor och åsikter, genom att i 

samband med framställan av förslag göra det utifrån den position som personen har inom, 

men också utanför gruppen. Det andra beteendet som karaktäriserar en oligarki är att ledare 

styr de underordnade genom att dela ut positiva belöningar och negativa sanktioner för att få 

dem att uppvisa ett visst beteende. Ledare brukar häri främst främja de lägst stående i 

gruppen, då de upplevs som mer påverkansbara och därmed lättare kan antas vilja dela ledares 

åsikter. Genom detta beteende förstärker ledare sin position och vilja inom gruppen.26    

När ett mer institutionaliserat samarbete mellan partier är ett faktum blir nödvändigheten av 

att såväl kompromissa, som att föra dialoger mellan partierna i ett block, allt viktigare för att 

på så sätt förankra och jämka samman politiska förslag. Därmed skulle det kunna tänkas, 

utifrån resonemanget om att alla organisationer och partier utvecklas till oligarkier, att 

riksdagsledamöter upplever att utformningen av partilinjen inför voteringar, i högre 

utsträckning än innan blocksamarbetet, har överlämnats till några få inom varje partigrupp. 

De här personerna, som av Michels skulle benämnas oligarki, skulle i partigrupperna kunna 

utgöras av exempelvis partiledare, gruppledare och utskottsrepresentanter, för att låta dessa 

kompromissa och förhandla med övriga blockpartier för att på så sätt få fram en gemensam 

ståndpunkt vid voteringar i kammaren.  

                                                 
24 Michels 1911, s. 64-83 
25 Ibid, s. 301-319 
26 Ibid, s. 256-268 
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Detta skulle kunna ta sig uttryck i att de personer som getts förhandlingsmandat vid 

överläggningar inom respektive partigrupp också använder sig av positiva och negativa 

belönings- och sanktionssystem. Ett exempel på en positiv belöning är befordran och 

uppmuntran av de ledamöter som vid partigruppsmötet stödjer ledares framtagna ståndpunkt. 

En negativ sanktion kan istället innebära att de ledamöter som avviker från den 

framförhandlade partilinjen från ledares håll, hotas med utkvittning.27 Ett sådant sanktions- 

och belöningssystem kan tänkas att under mandatperioden 2006-2010 blivit allt mer frekvent 

som en konsekvens av blockpolitiken. En alltmer påtvingad partidisciplin från ledarhåll inom 

partigrupperna, och ett förändrat arbetssätt inom partigrupperna vid framförhandling av 

partilinjen vid voteringar, skulle därmed utifrån teorin kunna tänkas ha utvecklats.  

2.2. Hypoteser 
Med den inledande teoretiska bakgrunden går det att finna antaganden om att partidisciplinen 

i riksdagens partigrupper inför och vid voteringar skulle ha ökat i och med blockpolitikens 

institutionaliserande under mandatperioden 2006-2010. Samtidigt går det också att finna stöd 

för att upplevelsen av toppstyrning, som en konsekvens av blockpolitiken, ökat jämfört med 

tidigare mandatperioder där blockpolitiken inte har uppfattats som lika tvingande. Därmed 

kan två hypoteser formuleras, vilka bygger på de mer generella teorierna som tidigare 

presenterats. 28 Om hypoteserna får stöd eller inte, beror på resultatet av de enskilda 

undersökningarna. 29 

 

Riksdagsledamöterna uppfattar att partigrupperna har fått ökad toppstyrning vid 

framtagandet av partilinjer inför voteringar i riksdagen under mandatperioden 2006-2010 

jämfört med mandatperioderna 1998-2002 och 2002-2006 

 

Riksdagens partigrupper har fått en ökad partidisciplin vid voteringar i riksdagen under 

mandatperioden 2006-2010 jämfört med mandatperioderna 1998-2002 och 2002-2006.  

 

                                                 
27 Utkvittning tillämpas i riksdagen när ett av blocken har en mindre andel närvarande ledamöter än det andra, 
     motsvarande andel ledamöter från det andra blocket avstår då från att rösta. Systemet sköts av särskilt valda 
     riksdagsledamöter, så kallade kvittningsmän. 
28 Esaiasson et al 2007, s. 38  
29 Ibid s. 23 
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2.3 Analysmodell 
Utifrån studiens två hypoteser finns det ett flertal potentiella scenarion gällande 

blockpolitikens inverkan på partigruppernas framtagande av partilinje och partidisciplinen 

inom partigrupperna. Studiens syfte och frågeställningar behandlar upplevelsen av ökad 

toppstyrning vid framtagandet av en partigrupps partlinje samt en ökad partidisciplin vid 

voteringar i och med blockpolitiken i den svenska riksdagen. Att så är fallet, utifrån de 

faktorer som lyfts fram i de etablerade teorierna ovan, måste vara en genomgående tendens i 

det empiriska materialet för att hypoteserna ska få stöd. Om materialet emellertid skulle visa 

på genomgående tendenser som verifierar en av hypoteserna, men inte den andra, kan alltjämt 

en hypotes falsifieras, medan den andra hypotesen verifieras. Hypotesuppställningarna är 

därmed inte beroende av varandras slutsatser för att kunna prövas utifrån de etablerade teorier 

de bygger på. Skulle resultatet föreligga som sådant att materialet inte visar vare sig på en 

upplevd ökad toppstyrning eller en ökad partidisciplin, måste båda hypoteserna istället 

falsifieras.30 Att det ska vara en generell utveckling inom samtliga undersökta partier och 

inom båda blocken för att hypoteserna ska verifieras, beror på studiens syfte att undersöka en 

generell uppfattning och utveckling kring blockpolitikens inverkan på de två områdena. Om 

enbart något eller några partier, eller ett politiskt block upplever eller uppvisar en ökad 

toppstyrning eller ökad partidisciplin, går det inte att uttala sig om någon generell utveckling 

bland riksdagspartierna som helhet. Uppsatsens syfte skulle då inte uppnås. 

 

Utifrån det teoretiskt förda resonemanget har det lyfts ut ett antal faktorer, som samtliga ska 

uppfyllas för att hypoteserna ska få stöd. Då de två uppställda hypoteserna var för sig bygger 

på olika teorier, är de inte beroende av varandras verifierande. Därmed går en hypotes att 

verifiera oavsett om den andra falsifieras och tvärtom. 

 

Hypotes 1 

Riksdagsledamöterna uppfattar att partigrupperna har fått ökad toppstyrning vid 

framtagandet av partilinjer inför voteringar i riksdagen under mandatperioden 2006-2010 

jämfört med mandatperioderna 1998-2002 och 2002-2006 

 

 

 

 
                                                 
30 Esaiasson et al 2007, s. 23 
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Får stöd om:  

• Ledning upplevs ha fått ökat mandat att förhandla fram partigruppens partilinje under 

mandatperioden 2006-2010 jämfört med mandatperioderna 1998-2002 och 2002-2006 

 

• Riksdagsledamöter som stödjer lednings förslag till partilinje upplevs fått ökad 

belöningsförmåner från ledningen under mandatperioden 2006-2010 jämfört med 

mandatperioderna 1998-2002 och 2002-2006  

 

• Riksdagsledamöter som inte stödjer lednings förslag till partilinje upplevs ha blivit 

utsatta för ökad negativ påtryckning från ledningen under mandatperioden 2006-2010 

jämfört med mandatperioderna 1998-2002 och 2002-2006 

 

Hypotes 2 

Riksdagens partigrupper har fått en ökad partidisciplin vid voteringar i riksdagen under 

mandatperioden 2006-2010 jämfört med mandatperioderna 1998-2002 och 2002-2006.  

 

Får stöd om:  

• Partigrupper har fått en ökad nödvändighet att upprätthålla partilinjen vid voteringar 

under mandatperioden 2006-2010 jämfört med mandatperioderna 1998-2002 och 

2002-2006 

 

• Partigrupper har fått en ökad misstro gentemot partier i annat politiskt block under 

mandatperioden 2006-2010 jämfört med mandatperioderna 1998-2002 och 2002-2006 

 

• Partigruppernas ömsesidiga beroende inom det egna politiska blocket har ökat under 

mandatperioden 2006-2010 jämfört med mandatperioderna 1998-2002 och 2002-2006 
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2.4. Definitioner  
Centrala begrepp, som är relevanta för studien, kommer framförallt att utgå ifrån redan 

etablerade definitioner av samma begrepp. Toppstyrning definieras i den här studien som att 

ledningen i partigruppen lägger fram förslag till partilinje på partigruppsmöten samt 

förhandlar med övriga partier inom respektive block. Ledningen i partigruppen, vilken i den 

etablerade teorin benämns ”oligarki”, utgörs i den här studien av partiledare, gruppledare samt 

respektive utskottsrepresentant i den berörda sakfrågan. Den här indelningen har gjorts i andra 

studier, som kommer att vara av vikt för den här studien. 31 Partidisciplin utgår också från 

tidigare forsknings definitioner och hanterar graden av överensstämmelse med partigruppens 

ståndpunkt vid och inför voteringar bland ett partis ledamöter.32 Samma indelning och 

definitioner som tidigare använts har gjorts för att öka jämförelsebarheten mellan tidigare 

forskning och den här undersökningens framkomna resultat med avseende på eventuella 

förändringar.33. Partigruppens partilinje definieras som den ståndpunkt i en fråga som 

partigruppens ledning bedömer, eller får, acceptans hos majoriteten av partigruppen. Med 

förhandling avses när ledamöter inom partigruppen eller inom blocken möts för att diskutera 

sakpolitiska frågor.  

 

2.5 Syfte 
Uppsatsens syfte är att genomföra en teoriprövande studie om blockpolitiken i den svenska 

riksdagen leder till att riksdagsledamöter fått en ökad partidisciplin och upplevd ökad 

toppstyrning i partigrupperna under 2000-talet.  

 

2.6  Preciserade frågeställningar 
Upplever riksdagsledamöterna att partigrupperna har fått en ökad toppstyrning i utformningen 

av partigruppernas partilinje inför voteringar i riksdagen under mandatperioden 2006-2010 

jämfört med mandatperioderna 1998-2002 och 2002-2006? 

 

Har riksdagspartiernas partigrupper fått en ökad partidisciplin vid voteringar i riksdagen under 

mandatperioden 2006-2010 jämfört med mandatperioderna 1998-2002 och 2002-2006?  

 

                                                 
31 Isberg 1999, s. 35 
32 Ibid 
33 Ibid, s. 24 
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2.7 Tidigare forskning 
Tidigare forskning som är relaterad till studiens syfte kretsar framförallt kring partidisciplin 

inom partigruppen och i hela riksdagen, samt partigruppernas organisering vid framtagandet 

och förhandlandet med övriga partier om partilinjer. 

 

Tidigare forskning, med utgångspunkt i partigruppernas förändrade partidisciplin, visar en 

tydlig skillnad i partidisciplinens stryka framförallt beroende på vilken ställning enskilda 

partier har i riksdagsarbetet. I sin undersökning ”Riksdagsledamoten i sin partigrupp” 

kommer Magnus Isberg till slutsatserna att riksdagsledamöternas arbete och möjlighet till 

inflytande över partilinjen präglas av om den enskilda ledamotens parti befinner sig i 

regerings- eller oppositionsställning. Partigrupper som befinner sig i opposition tenderar att ha 

högre i tak, där ledamöter tillåts att agera mer självständigt och profilerande än i 

regeringsinnehavande partigrupper. Regeringsstödjande partier strävar istället efter att agera i 

enad front, med en starkare partidisciplin som följd.34  

 

Med resonemang utifrån Isbergs slutsatser om att regeringspartier tenderar uppvisa starkare 

partidisciplin än icke regeringsstödjande partier, går det också att koppla forskning om 

riksdagspartiernas olika kulturer inom partigrupperna. Katarina Barrling Hermansson har 

forskat kring de kollektiva uppfattningar som de olika partigrupperna i riksdagen har gällande 

normer, arbetssätt i riksdagen och det sociala samspelet inom och mellan partigrupperna.35
 I 

det framkommande slutresultatet konstaterar Barrling Hermansson att de två största partierna, 

Socialdemokraterna och Moderaterna, båda präglas och karaktäriseras av kollektivism och 

hierarkier.36 En av anledningarna till den här uppvisade kollektivistiska normkulturen, går att 

koppla till partirepresentanternas egna upplevelser av att vara potentiella regeringsbärande 

partier. Det skulle kunna leda till att de här två partierna på förhand uppvisar en starkare 

partidisciplin inom partigrupperna jämfört med de övriga partierna, som istället är mer 

individualistiskt präglade.37 En sådan individualistisk kultur skulle kunna ta sig uttryck i en 

större acceptans inom partigruppen att avvika från partilinjen vid voteringar, vilket skulle 

kunna leda till en minskad partidisciplin.  

 

                                                 
34 Isberg 1999, s. 84 
35 Barrling Hermansson 2004, s. 16 
36 Ibid, s. 109 
37 Ibid, s. 136 
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Fokus i den föreliggande studien ligger på blockpolitikens eventuella inverkan på bland annat 

partidisciplinen. Forskning kring blockpolitikens utveckling i Sverige, och dess eventuella 

inverkan på partidisciplinen har därför varit eftersträvansvärd. Nära tillhands finns Anders 

Sannerstedts ”Förhandlingar i riksdagen”, i vilken han kartlägger förhandlingar inom 

riksdagen. Blockpolitiken har under perioden 1982-1991 i allt högre utsträckning gått från att 

ha varit konsensusbaserad, till att bli allt mer konfliktfylld, där partierna får allt svårare att 

förhandla med varandra.38 Det här beror enligt Sannerstedt på det konfliktfyllda partisystemet, 

vilket är en respons på den allt mer ökande väljarrörligheten i befolkningen. För partierna blir 

det därför allt viktigare att inför varje nytt val säkerställa sin egen överlevnad genom att 

exempelvis visa på tydliga skillnader i de olika partiernas politik.39  

 

Som ett led i den allt mer konfliktfyllda blockpolitiken i Sveriges riksdag, finns det dock 

oskrivna regler som beaktar relationer mellan partigrupperna och deras ledamöter. Även om 

partierna i allt högre utsträckning behöver slåss om väljarna, och agera partiegoistiskt, finns 

det ändå stora krav inom partigrupperna att vara pålitliga vid voteringar i kammaren. Har du 

som ledamot eller parti väl ingått en uppgörelse, bryts inte den uppgörelsen även om den 

möter kritik som kan resultera i väljarförluster.40 Fasthållandet av en framförhandlad linje vid 

beslut i kammaren beror på att partier annars äventyrar sina fortsatta möjligheter till 

inflytande över senare politiska förslag. Genom att ett kontinuerligt förhandlande mellan olika 

partier sker, byggs det upp en förväntandets kultur, där parterna förväntar sig att 

överenskommelsen fullföljs ända till voteringen. Det ömsesidiga beroendet som utvecklas 

leder till att partierna litar på varandra, där förhandlingarna successivt får karaktären av att 

vara gemensamma problemlösningar präglade av en samarbetsvillighet. Det leder till att 

partilinjer som bygger på framförhandlade förslag inte nödvändigtvis är partiets egen 

ståndpunkt.41 

 

I sin forskning om förhandlingsbeteenden inom och mellan partigrupperna visar också 

Sannerstedt, kopplat till ovanstående forskning om att regeringspartier har starkare 

partidisciplin än oppositionspartier, att majoritetsregeringar försvagar partigruppernas 

ställning.  

                                                 
38 Sannerstedt 1992, s. 62 
39 Ibid, s. 69 
40 Ibid, s. 88-91 
41 Ibid 
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Att regeringsstödjande partigruppers möjlighet till utformning av partilinje försvagas gör sig 

framförallt gällande om majoritetsregeringen består av en koalitionsregering. En 

minoritetsregering blir mer beroende av sin riksdagsgrupp för att få igenom politiska 

förslag.42 Förankring och förhandling med såväl sina egna ledamöter som med stödpartier blir 

prioriterat vid sådana fall, för att försöka få majoritet vid voteringarna i kammaren. Samma 

förankringsarbete sker, enligt Sannerstedt, i koalitionsregeringar mellan framförallt ledningen 

i koalitionspartierna för att därigenom jämka samman politiska förslag innan de presenteras 

för respektive partigrupp. Riksdagsgruppens ställning försvagas därmed jämfört med de fall 

där regeringen istället utgörs av en minoritet av de 349 ledamöterna i riksdagen.43 

Sannerstedts slutsatser bygger på undersökningar gjorda under den borgerliga 

koalitionsregeringen efter valet 1976, där den borgerliga majoritetsregeringen ytterst få 

gånger förhandlade med partier som inte ingick i koalitionen. Den här utvecklingen definieras 

av Sannerstedt som den dittills tydligaste utvecklingen mot ett blockpartisystem inom 

riksdagen. En koalitionsregering visade sig ha svårare att förhandla med oppositionen än vad 

enpartiregeringar har. Enpartiregeringar är istället tvingade att förhandla med partierna 

utanför regeringen för att uppnå majoritet vid voteringar i kammaren. Koalitionsregeringar 

måste först förhandla med varandra för att komma fram till vad som skall vara regeringens 

uppfattning.44. När partiets ståndpunkt väl var nådd, visade den sig vara svårföränderlig. 

Därmed blir det svårt att förändra en redan bestämd gemensam ståndpunkt vid förhandlingar 

med nya parter.45   

 

Studier som bygger på kvantitativa undersökningar om partidisciplinen i riksdagen utgörs i 

denna undersökning av Sara Franssons uppsats ”Att följa piskan eller hjärtat? – 

partisammanhållningens utveckling i riksdagen efter personvalsreformens tillkomst”. 

Partisammanhållningen vid voteringar i riksdagen tenderar att bli starkare, framförallt efter 

valet 2006, både i riksdagen som helhet och inom samtliga partier, bortsett från 

Socialdemokraterna.46 Partisammanhållningen jämförs mellan ett antal strategiskt utvalda 

riksmöten under perioden 1993-2009. Däremot anger inte studien några orsakssamband till 

den ökade partisammanhållningen, och lämnar därför utrymme för ytterligare studier om 

ämnet.  

                                                 
42 Isberg 1999, s. 59 
43 Ibid 
44 Sannerstedt 1992, s.234-235 
45 Ibid 
46 Fransson 2010, s. 30 
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Partigruppernas arbetssätt vid framtagandet av partilinjen har framförallt utgått ifrån 

forskning om den specialisering som karaktäriserar det vardagliga riksdagsarbetet. Magnus 

Isberg visar på kopplingen mellan en hög partidisciplin och ledamöternas specialisering inom 

olika områden beroende på vilket utskott de sitter i.47 Partigruppernas beslutsfattande i 

sakfrågor bygger på att det inom varje partigrupp finns sakpolitiska specialister bland 

riksdagsledamöterna.  Ledamöter ges en relativt stor frihet att, utifrån sina 

specialiseringsområden, tillsammans med framförallt gruppledare och partiledare, utforma 

partilinjen inom sina respektive specialområden. I den hierarkiskt ordnade ledningsstrukturen 

förutsätts de andra ledamöterna, med andra specialområdena, ha förtroende för ledningens 

kompetens och kunskap och ställa sig till den utformade partilinjen som rekommenderas av 

den specialiserade ledamoten. 48 Genom att partigruppen håller samman kring den 

specialiserade ledamotens åsikt till beslut, ökar partidisciplinen eftersom alla ledamöter i 

partigrupperna inte sätter sig in i varje sakfråga. Istället byggs det upp en förväntan om att 

partilinjens utformning i partigruppen, överlåts till den eller de ledamöter som anses vara 

experter inom området. Dessa specialister förväntas i sin tur senare överlåta 

formuleringsrätten till andra specialiserade ledamöter inom partigruppen när andra politiska 

frågor behandlas.  

 

Att vinna nästkommande val anses också vara en förklaring som Isberg lyfter fram som 

väsentlig för partigruppernas arbete. Då en ledamots omvalsmöjligheter till syvende och sist 

avgörs av partiets sammanlagda styrka i valresultatet, så påverkas partiets trovärdighet hos 

väljarna beroende på om partigruppen kan hålla ihop eller inte.49 Det gör att ledamöterna ger 

upp en del av sin självständighet, för att istället rösta med partilinjen i kammaren. Därmed kan 

väljarnas intryck av att partiet faktiskt kan få igenom den politik som de driver i valrörelsen, 

stärkas utifrån vetskapen om hur partiet har agerat under föregående mandatperiod.  

 

Lojaliteten inom partigruppen kan även byggas upp av att det uppkommer ett ömsesidigt 

beroende mellan ledamöterna i en partigrupp, där en ledamot förutsätts stödja en annan 

ledamots förslag, men endast om den senare ledamoten har stöttat den första ledamoten 

tidigare.  

                                                 
47 Isberg 1999, s. 135 
48 Ibid s. 36 
49 Ibid, s. 59 
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Det gör att partigrupperna hålls samman, men också att de framstår som trovärdiga. 

Trovärdigheten tar sig uttryck i att partiet vid voteringar håller sina ingångna 

överenskommelser med koalitionspartier och levererar det antalet röster som krävs för att 

beslutet ska få majoritet. På så sätt visar det enskilda partiet att de är en trovärdig 

koalitionspartner även vid framtida beslut. På så sätt ökar möjligheten att, för det enskilda 

partiet, uppnå programrealisation.50  

 

3. Metod och material  
Jag har valt att använda en fallstudiedesign för att besvara studiens frågeställningar. Studiens 

syfte är att undersöka om riksdagsledamöter upplever att partigruppernas utformning av 

partilinjer har blivit mer toppstyrda under mandatperioden 2006-2010, jämfört med 

mandatperioderna 1998-2002 samt 2002-2006 och om partidisciplinen inom partigrupperna 

ökat under samma period. Därmed behandlas en jämförelse av samma partigrupper vad gäller 

deras framtagande av partilinjer samt upprätthållande av dem i en och samma kontext, 

närmare bestämt riksdagskammaren, vid olika tidpunkter med olika förutsättningar för 

partigrupperna.51  

3.1. Val av metod 
Att undersöka partigruppers upprättande av partidisciplinen vid voteringar, samt om 

förhandlingarna blivit mer toppstyrda under mandatperioden 2006-2010, är ett 

forskningsområde som redan vid start är kantat av problem med avseende på metod- och 

materialval. Interna beslutsprocesser inom riksdagen är ett emotionellt känsligt ämne att prata 

om.52 Extra känsligt är det för dem som är invalda representanter för svenska folket, närmare 

bestämt riksdagsledamöterna.53  

 

På grund av ämnets känsliga karaktär kan det vara svårt för riksdagsledamöterna att framföra 

kritik eller på annat sätt ifrågasätta partigruppernas arbete eftersom de samtidigt vill vara sitt 

parti troget. Därtill är det också problematiskt att mäta förändringar i efterhand, då den 

undersökta mandatperioden redan har avverkats. Med de här två problemaspekterna i 

beaktande kan ett resonemang om lämplig metod- och materialinsamling utifrån 

undersökningens syfte föras.  

                                                 
50 Isberg 1999, s. 65 
51 Esaiasson et al 2007, s. 103  
52 Kvale och Brinkmann 2009, s. 43 
53 Ibid 
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Det finns möjlighet att genom dokumentation från gruppmötenas protokoll skaffa sig en bild 

över partigruppernas organisation och vilka ledamöter som deltagit vid besluten. De här 

protokollen är emellertid inte tillgängliga för utomstående, utan blir det först efter ett antal år. 

Utifrån den aspekten kan dessa dokument primärt anses vara möjliga att använda för studier 

som syftar till att ge längre historiskt inriktade perspektiv på partigruppsarbete. Att använda 

sig av sådant material i den här studien har därmed, utifrån problematiken att som forskare få 

ta del av handlingarna, prioriterats bort.  

 

Ett annat möjligt tillvägagångssätt för att uppnå studiens syfte skulle kunna vara att genom en 

kvantitativ studie beräkna hur partigruppernas ledamöter har voterat i kammaren. Genom 

sådana beräkningar skulle partidisciplinen kunna undersökas. Ett sådant metodologiskt 

angreppssätt i ämnet har redan gjorts i tidigare forskning.54 Denna kvantitativa undersökning 

berättar dock inte om varför partidisciplinen skulle ha ökat och arbetssättet i partigrupperna 

förändrats i och med blocksamarbetet. Det går därmed inte att utifrån denna typ av studie dra 

några slutsatser om riksdagsledamöternas upplevda relation mellan blocksamarbetet och ett 

mer toppstyrt förhandlingssätt inom partigrupperna samt en ökad partidisciplin, vilket den här 

studien syftar till att undersöka.  

 

Utifrån studiens grundproblematik, som redovisas ovan, har istället primärt två 

metodalternativ övervägts. För att indirekt få tillträde till gruppmöten har det varit prioriterat 

att komma i kontakt med dem som varit med på partigruppsmöten, det vill säga 

riksdagsledamöterna själva. De två metodalternativ som särskilt övervägts har därför varit 

enkäter och intervjuer, alternativt i kombination. Sådana data har bedömts som mest relevanta 

utifrån aspekten att det insamlade materialet ska användas för att pröva studiens teoretiska 

påståenden och de uppställda hypoteserna. Många av de nödvändiga uppgifterna kan insamlas 

genom en ledamotsenkät. Eftersom enkäter är betydligt mindre resurskrävande än intervjuer 

skulle ett större antal, kanske alla riksdagsledamöter, kunna tillfrågas och det skulle föreligga 

större möjligheter att generalisera undersökningens resultat. Dock besitter enkäter en 

materialmässig svaghet om vad materialet berättar. I synnerhet är enkätsvar uppbyggda av 

fasta alternativ, där de svarande inte ges möjligheter att nyansera eller utveckla argumentation 

för sin ståndpunkt.  

                                                 
54 Fransson 2010, s. 21 
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Därmed riskerar enkätmetoden att begränsa tolknings- och förklaringsmöjligheterna till 

lättåtkomliga strukturella variabler. Då syftet med studien är att försöka komma åt vad som 

rör sig i individernas huvuden, där de ombetts att bedöma komplexa och känsliga situationer, 

har det bedömts som allt för svårt att få fram den nödvändiga informationen som krävs för att 

besvara studiens frågeställningar genom att låta riksdagsledamöter formulera sina svar på ett 

begränsat antal rader utan möjlighet till längre utveckling av sina resonemang. Inte heller har 

enkätundersökningar bedömts som relevanta i kombination med intervjuer, då enkätsvaren 

inte bedömts kunna tillföra mer information än vad strategiskt utvalda intervjupersoner har 

kunnat bidra med. 

 

Utifrån den här studiens förutsättningar har på så sätt användningen av längre, kvalitativa 

intervjuer bedömts som det mest tillfredsställande material- och metodalternativet. Genom att 

välja intervjuer av riksdagsledamöter som metod ges en möjlighet att i efterhand vända sig till 

centrala aktörer och be dem skatta och återge sin syn på eventuella förändringar i 

partigruppernas arbetssätt. Problemet med ett sådant upplägg är att delar av forskningens 

uppgift i praktiken överförs till de intervjuade själva där de, istället för forskaren, skattar 

eventuella förändringar. För att intervjuerna ska ge ett så gott underlag för tolkning och 

förståelse som möjligt krävs det att ledamöterna får tillfälle att utveckla resonemang och 

fullfölja egna tankebanor. Lika viktigt är det att kunna ställa följdfrågor kring iakttagelser som 

framstår som intressanta utifrån undersökningsämnets relevans. För att tillgodose detta krav, 

utan att frångå kravet på konsekvens och tillförlitlighet, har semistrukturerade 

samtalsintervjuer bedömts som en lämplig.  

 

Syftet med intervjuerna har, enkelt uttryckt, varit att få information och uppfattningar utifrån 

de två frågeställningarna i undersökningen. Intervjuerna har gett svar på hur 

riksdagsledamöter upplever att förhandlingar om partilinjen fått en ökad toppstyrning i och 

med blockpolitiken. Därtill har också intervjuerna syftat till att undersöka om partidisciplinen 

i partigrupperna har ökat under den undersökta mandatperioden.  

 

Som ovannämnt har intervjuerna genomförts som kvalitativa semistrukturerade 

elitintervjuer.55 Det innebär att intervjuerna har haft karaktären av samtal där ett antal 

gemensamma frågeställningar har styrt samtalen.  

                                                 
55 Kvale och Brinkmann 2009, s. 157 
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Det har däremot inte varit frågan om en detaljerat frågeformulär. De intervjuade har fått ge sin 

bild av upplevelsen kring om partigrupperna fått ett förändrat arbetssätt att förhandla fram 

partilinjen inför voteringar och om partidisciplinen i partigrupperna har ökat under den 

berörda mandatperioden. I och med samtalsmomentet i en semistrukturerad intervjumetod har 

det givits möjligheter till följdfrågor, utvecklande av resonemang, förtydliganden och 

exemplifieringar från såväl de intervjuade som från mig som intervjuare. Det har upplevts 

som ett lämpligt tillvägagångssätt då riksdagsledamöter, och övriga elitpersoner i tidigare 

undersökningar, tenderat att inte uppskatta en alltför styrd intervjusituation.56 En alltför 

strukturerad intervjusituation kan av den intervjuade ledamoten då upplevas som att forskaren 

försöker ge intrycket av att veta mer om ämnet än den intervjuade.57 För det andra är de 

intervjuade olika med avseende på bland annat intresseområden, erfarenheter och position 

inom riksdagsarbetet och i sina partigrupper. Det har lett till att svarens kvalitet inom olika 

områden har skiftat mellan de olika ledamöterna. Vissa har pratat mycket kring en ställd 

fråga, medan andra resonerat mer kring andra områden. Genom en semistrukturerad 

intervjusituation har möjligheten att få ut mest potentiell information inom respektive 

ledamots intresseområde kunnat göras. För det tredje har de intervjuade varit professionella 

politiker, vana vid frågvisa journalister och forskare. De intervjuade kan därmed antas vara 

mer eller mindre tränade i att framställa verkligheten på ett sätt som passar dem själva. Det 

har under undersökningens gång uppstått tillfällen då den intervjuade inte besvarat den ställda 

frågan. Det behöver i sig inte visa på en ovilja att svara, utan kan också tänkas bero på att de 

inte förstått eller uppfattat frågorna. I sådana fall har frågan återupprepats under intervjuns 

gång, men ofta har de intervjuade valt att självmant återkomma till ämnet, utan att verka 

medvetna om att frågan redan ställts. Att så har varit fallet vid upprepade tillfällen visar på att 

ledamöterna behövt tid för att kunna identifiera och beskriva de områden som undersökningen 

behandlar.   

3.2. Respondent- och informantintervjuer 
Att genomföra kvalitativa intervjuer som metod och använda som empiriskt material innebär 

att de intervjuade riksdagsledamöterna som utgångspunkt kan inta två olika roller i egenskap 

av intervjuobjekt, beroende på undersökningens syfte och frågeställningar. Å ena sidan kan 

riksdagsledamoten vara representant för sig själv, respondent, å andra sidan som en källa för 

hur verkligheten ser ut, och blir därmed en informant.  

                                                 
56 Kvale och Brinkmann 2009, s. 157 
57 Dexter 1970, s. 52 
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I den här studien har de intervjuade intagit, beroende på vilken frågeställning som avhandlats, 

både rollen som respondent och som informant.  

 

För att besvara den första frågeställningen, om riksdagsledamöterna upplever att de fått 

mindre påverkansmöjligheter att utforma partiernas partilinje vid voteringar, ställdes 

intervjufrågor som syftade till att få de intervjuade att reflektera kring sina personliga 

möjligheter påverka utformningen av partilinjer utifrån deras personliga mandat som 

riksdagsledamot. Frågorna utformades utifrån det teoretiska resonemanget om att 

toppstyrningen skulle öka vid utformningen av partiets ståndpunkt. Till skillnad från 

informantintervjuer, vilka använts till den andra frågeställningen, har ledamöterna här berättat 

om sina egna upplevelser, vilka varit det centrala empiriska materialet. Därmed har de 

intervjuade i den första frågeställningen intagit positionen som respondenter. 

 

För att kunna säkerställa och generalisera studiens slutsatser har det varit centralt att uppnå så 

kallad teoretisk mättnad. Med teoretisk mättnad syftas att insamlandet av intervjuer ska fortgå 

till dess att ingen ny information framkommer.58 Viktigt att bejaka vid respondentintervjuer är 

att de intervjuade, utifrån olika personliga egenskaper och personliga erfarenheter, har olika 

upplevelser av toppstyrningen inom partigrupperna och därmed kan bidra med olika aspekter i 

området. Utifrån den, i uppsatsen senare förda urvalsdiskussionen, med avseende på ålder, 

kön, hierarkiplacering och partigruppstillhörighet har 18 stycken intervjuer genomförts inom 

ramen för den här studien, då studien ansetts uppnå teoretisk mättnad.    

 

Den andra frågeställningen vad gällande om partidisciplinen inför voteringar har ökat under 

mandatperioden 2006-2010, ställdes intervjufrågor med syftet att få information kring om, 

och i så fall hur, partigruppernas krav på partidisciplin har ökat under mandatperioden 2006-

2010. De här ställda intervjufrågorna fokuserade på faktiska förhållanden, och de intervjuade 

gav här information om vad som har hänt. Det innebär att det är informantintervjuer som har 

använts för att besvara den andra frågeställningen.  

 

Vid användningen av informantintervjuer är det viktigt att beakta källkritik. Ett 

återkommande problem vid intervjusituationerna och vid bearbetningen av materialet har just 

gällt vilken kritik som går att rikta mot källorna. Går det att lita på den intervjuades uppgifter? 

                                                 
58 Esaiasson et al 2007, s. 190 
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Emellanåt framkommer åsikter om att elitpersoner, vilka riksdagsledamöter, som utgör basen 

för den här studien, kan anses vara, bör mötas med extra skepticism med avseende på 

trovärdighet. 59 Offentliga personligheter kan ha klara föreställningar. Deras klara 

föreställning om vad som har hänt kan vid intervjusituationen leda till att de enbart ger 

stereotypa minnesredogörelser. De kan vid tillfällen upplevas ha rest en mur omkring sig för 

att avvärja besvärliga frågor. De kan därmed sägas ha, omedvetet, hängett sig till inövade 

klichéer.60 Så har varit fallet vid några gånger under materialbearbetningens gång. Vid 

bedömningen om en riksdagsledamots uttalande kan anses trovärdig har den generella 

utgångspunkten vid bearbetningen av materialet i den här studien varit att nyanserade 

beskrivningar framstår som mer trovärdiga än ensidighet. Förmågan att vara kritisk till den 

egna partigruppen har ofta ansetts vara en kvalitet. Det har dock hållits i minne att en ensidig 

kritik utan argument kan aktualisera tendensproblematiken, eftersom en sådan kan bero på att 

en viss ledamot har ett intresse av att framställa partigruppen som helhet, eller andra personer 

inom partigruppen, på ett negativt sätt.61 Ledamöternas trovärdighet har också, bland annat, 

bedömts utifrån deras förmåga att beakta eventuella målkonflikter, att argumentera för sina 

påståenden och att kunna belysa dem med konkreta exempel, vilket valet av semistrukturerad 

intervju underlättat att utveckla genom möjlighet till uppföljningsfrågor.  

3.3. Urval  
För att kunna etablera en generaliserbarhet med avseende på de intervjuade är det också 

viktigt att föra en urvalsdiskussion. De kriterier som har ställts upp för valet av 

intervjupersoner har utgått ifrån tidigare forskning om de olika partiernas partikulturer i sitt 

vardagliga riksdagsarbete.62 I urvalet valdes intervjupersoner från de mest individualistiskt 

normpräglade partigrupperna i respektive block – Miljöpartiet och Folkpartiet - samt från de 

mest kollektivistiska normpräglade partierna i respektive block – Socialdemokraterna och 

Moderaterna. Genom att utgå från de två ytterligheterna med avseende på den, innan 2006 

rådande partikulturen, har det vid liknande erfarenheter i en förändringsprocess också ansetts 

möjligt att generalisera till övriga icke undersökta partier.  

 

 

                                                 
59 Kvale och Brinkmann 2009, s. 67 
60 Ibid, s. 72 
61 Ibid, s. 42 
62 Barrling Hermansson 2004, s. 106 
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De kriterier som respektive intervjuperson skulle uppvisa för att kunna få tillstånd en 

generaliserbarhet är också att personen i fråga kan jämföra arbetssättet under hela den 

undersökta perioden. Därmed har de intervjuade behövt vara riksdagsledamöter sedan 1998 

har haft ämbetet kvar fram till hösten 2010. Tidigare forskning vad avser riksdagsledamöters 

upplevelser av deras vardagliga arbete i egenskap av partigruppernas partidisciplin, visar att 

inställningen påverkas av ledamöternas kön och ålder. Kvinnor och yngre ledamöter tenderar 

att uppleva deras möjligheter att påverka riksdagsarbetet som generellt sett mindre, än äldre 

och manliga ledamöter. 63 Därför har det ålagts som kriterium i urvalsprocessen att det bland 

de intervjuade funnits, om möjligt, en jämn köns- och åldersfördelning. Dock har det senare 

kriteriet varit svårt att uppnå, då de yngsta riksdagsledamöterna under mandatperioden 2006-

2010, vilka skulle kunna tänkas uppleva partidisciplinen som högst, inte suttit i riksdagen 

tillräckligt länge för att tillmötesgå kravet ovan om att ha suttit i riksdagen sedan 1998. 

Utöver ovanstående har det också funnits intresse av att intervjua personer som skulle, utifrån 

definitionen i undersökningen, ingå i den så kallade ledningen. De här personerna skulle då 

kunna tänkas ha fått stärkta positionerna inom sin respektive partigrupp efter 2006 vid 

utformningen av partilinjer. För att kunna dra några slutsatser om det exempelvis finns 

skillnader mellan de som ingår i ledningen, och de som inte gör det, har det bedömts som 

empiriskt opålitligt att enbart intervjua de ovanstående fyra partiernas gruppledare under 

mandatperioden 2006-2010. Därför har samtliga partiers gruppledare under mandatperioden 

2006-2010 intervjuats, för att därigenom, utifrån deras perspektiv som ledare för gruppen, få 

en helhetsuppfattning om ledningens makt i partigrupperna. 

3.4. Tidsavgränsning 
Tidsavgränsningen för denna studie baseras på att bildandet av de två politiska blocken 

påbörjades under mandatperioden 2002-2006. Däremot var det först vid mandatperiodens 

början i oktober 2006 som blockpolitiken med alliansen, följt av de rödgrönas lansering i mars 

2007, som de två politiska blocken på sätt och vis institutionaliserades i riksdagen. Det var då 

de bland annat började utarbeta gemensamma valmanifest. Efter valet 2010 valde dock de 

rödgröna att avbryta sitt samarbete samtidigt som alliansen miste sina egna majoritet i 

riksdagen då ett åttonde parti tog plats i riksdagen. Utifrån de här aspekterna har 

mandatperioden 2010-2014 uteslutits som tidsperiod i studien, då det parlamentariska läget 

ansetts vara av annan karaktär än vad som undersöks i den här studien.  

                                                 
63 Hermansson et al 2007, s. 78; Davidsson 2006, s. 56 
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Att inkludera den här mandatperioden i undersökningen skulle därmed kunna riskera 

möjligheterna att dra hållbara slutsatser om blockpolitikens inverkan på partigrupperna.  

 

Under mandatperioden 2002-2006 satt Socialdemokraterna ensam i regeringsställning, men 

var beroende av stöd från övriga partier för att få igenom sin politik i riksdagens kammare. 

Partiet gjorde sig framförallt beroende av stöd från Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Samtidigt 

påbörjades förhandlingarna inom de borgerliga partierna om ett gemensamt 

regeringsalternativ inför valet 2006. Att enbart jämföra mandatperioden 2002-2006 med 

2006-2010, skulle därmed riskera att inte uppvisa några skillnader eftersom blockpolitiken på 

sätt och vis redan då präglade förhandlingarna i riksdagen. Inte heller har mandatperioden 

2002-2006 bedömts uppvisa det institutionaliserade samarbetet inom de två politiska blocken, 

genom exempelvis gemensamt valmanifest eller gemensamma valfrågor, vilket gjordes under 

mandatperioden 2006-2010. Därmed har det ansetts föreligga ett behov av att ytterligare 

komplettera mandatperioden 2002-2006, med tidigare mandatperioder för att på så sätt kunna 

uppvisa mer tydliga förändringar i riksdagen kopplat till blockpolitiken.   

 

Under mandatperioden 1998-2002 var Socialdemokraterna i ensam regeringsställning, men 

hade en starkare minoritet i riksdagen med fler mandat än under mandatperioden 2002-2006. 

Samtidigt var blockpolitiken inte lika utpräglad med ett rödgrönt och ett borgerligt block, utan 

istället valde Socialdemokraterna under den här mandatperioden att samarbeta och söka 

koalition med framförallt Centerpartiet.64 Genom att inkludera mandatperioden 1998-2002 i 

tidsavgränsningen skulle därmed en tydligare gränsdragning och en potentiell 

sammanblandning av tidsperioderna hos de intervjuade undvikas, vilket skulle föreligga som 

en risk om enbart 2002-2006 års mandatperiod skulle inkluderas.  

 

Att inte ytterligare inkludera tidigare mandatperioder bygger på metodologiska aspekter, men 

också på tidigare forskning vad gäller riksdagsarbetet. Att förlita sig på intervjuer av personer, 

som ombeds att göra jämförelser mellan olika tidpunkter, kan göra det svårt att minnas precis 

under vilken mandatperiod som respektive händelse eller utveckling skett. Problemet med att 

återberätta information och upplevelser som redan inträffat, blir alltmer opålitliga som 

trovärdig information ju längre tid från den aktuella händelsen som gått när intervjun 

genomförs.  

                                                 
64 SOU 2007:41, s. 23 
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Då den här tidsproblematiska aspekten redan föreligger i studien, har valet gjorts att inte 

ytterligare ta in äldre mandatperioder, som exempelvis 1994-1998 eller 1991-1994 som 

jämförelsepunkter. Problemet med att minnas händelser och utvecklingar har ansetts vara ett 

större hot mot slutsatsernas hållbarhet, än vad ett inkluderande av samma mandatperioder har 

ansetts kunna bidra med vad avser kvaliteten på studiens empiriska material.  

 

Ovannämnt beslut grundas också på den så kallade anciennitetsprincipen som återfinns i 

riksdagen. I riksdagen tenderar de ledamöter som suttit längst tid i riksdagen också få förturer 

vad gäller utskottsplaceringar och utnämningsmöjligheter.65 Genom att inkludera 

mandatperioderna 1991-1994 och 1994-1998 i undersökningen begränsas antalet möjliga 

intervjupersoner, då en nödvändighet för att kunna medverka i studien är att ledamoten varit 

det under hela undersökningsperioden. De personer som hade varit aktuella för intervju, hade 

då kunnat, utifrån anciennitetsprincipen, tänkas ha fått mer personligt inflytande över sin egen 

situation i riksdagsarbetet, istället för att vara beroende av stöd från ledningen. På så sätt 

skulle de intervjuades reflektioner över det förändrade arbetssättet i riksdagen istället kunna 

vara kopplat till ledamöternas egna förändrade situationer inom partigrupperna baserat 

anciennitetsprincipen, snarare än som en konsekvens av blockpolitiken. 

 

Utifrån ovanstående resonemang har den undersökta perioden avgränsats till 

mandatperioderna mellan 1998-2010, där mandatperioden 2006-2010 jämförs med 

mandatperioderna 1998-2002 och 2002-2006. 

3.5 Tillvägagångssätt och material 
Det empiriska materialet består av 18 intervjuer med riksdagsledamöter. Initialt kontaktades 

de intervjuade partiföreträdarna, eller i vissa fall partiföreträdarnas sekreterare, antingen via e-

post alternativt telefonsamtal. Vid första kontakten presenterades uppsatsens syfte, 

frågeställningar och grundläggande problematik varvid partiföreträdaren inbjöds att avtala en 

tid för intervju. Samtliga kontaktade riksdagsledamöter valde att medverka i intervjun och 

därmed föreligger det inget bortfall i materialet.  

 

Intervjuerna har i de flesta fall genomförts i ledamöternas tjänsterum i riksdagen. I tre fall har 

intervjuerna skett i ett särskilt intervjurum som återfinns i riksdagens entréhall. Två intervjuer 

har genomförts i riksdagens restaurang samt i ett fall per telefon. 

                                                 
65 Hagevi 1998, s. 153 
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De intervjuer som skett utanför tjänsterummen har framförallt berört riksdagsledamöter som 

under mandatperioden 2010-2014 inte längre tjänstgör i riksdagen. Skälet från min sida till att 

genomföra intervjuerna på personernas arbetsplatser är att tidigare forskning kring 

elitintervjuers förutsättningar återger att intervjutillfällen vid deras egen arbetsplats gynnar 

minnesförmågan. 66 En ytterligare fördel med att ha förlagt intervjuerna till individernas 

arbetsmiljö är att forskaren fått en möjlighet att också iaktta den miljö och normer som 

ledamöternas arbetar och rör sig i. I fall där intervjun blivit avbruten av exempelvis 

telefonsamtal har intervjuaren getts möjlighet att gå igenom vad som har sagts, liksom 

kommande frågor.  

 

Ett rimligt antagande är att många ledamöter är ovana att betrakta den parlamentariska 

verksamheten från den infallsvinkel som behandlas i den här i studien. Att dessutom beskriva 

den grupp där den intervjuade själv ingår är sannolikt svårt för de flesta människor. Under 

intervjutillfällena har den här problematiken ytterligare försvårats av att ledamöterna haft 

bekymmer att svara på de ställda frågorna, samtidigt som ledamöterna på många andra 

områden haft starka åsikter, vilka de är och har varit vana att ge uttryck för. Den här 

omständigheten har behandlats som så att de vid de ställda frågorna har behövt mycket tid och 

utrymme för att utveckla svar på de frågor som ställts, samtidigt som risken har funnits att de 

istället för att besvara intervjufrågorna har redogjort för sitt partis politiska program. Den här 

problematiken var något som ytterligare förstärkte argumentet att använda semistrukturerade 

samtalsintervjuer där intervjuerna skett som ett öppet samtal, men som dock styrts av ett antal 

teoretiskt anknutna grundfrågor. Varje intervju har haft samma grundläggande struktur och de 

övergripande frågekomplexen har funnits med i samtliga intervjuer.67 I och med 

samtalsmomentet har det emellertid funnits möjlighet att ställa följdfrågor, be personerna 

utveckla resonemang, ge exempel och själv göra förtydliganden om någonting skulle ha 

ansetts oklart för intervjuade. Frågorna har varit öppet formulerade såtillvida att den 

tillfrågade ombetts beskriva eller förklara en företeelse utan att några fasta svarsalternativ 

angetts.    

 

Då undersökningen berör dels partigruppen, dels individen, beroende på vilken frågeställning 

som behandlas, har det varit viktigt för mig som intervjuare att under intervjutillfället betona 

vilken av nivåerna som den berörda frågan befinner sig på.  

                                                 
66 Dexter 1970, s. 69 
67 Intervjufrågorna bifogas i appendix 1 
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I de fall där ledamoten glidit över till att prata om sina egna upplevelser, men frågan berört 

partigruppen har personen tillfrågats om hans eller hennes uppfattningar varit representativa 

för gruppen och vice versa.  

 

Intervjuerna spelades in via diktafon, och har därefter lagts in som mp3-filer på en dator och 

därifrån transkriberats. Intervjupersonerna har redan från början fått löfte om att filerna ska 

behandlas som konfidentiellt material och att alla intervjuade förblir anonyma i uppsatsen. Att 

personerna har valts att avidentifieras beror på att bandinspelning som arbetsinstrument kan 

göra politikerna mer försiktiga för att till exempel inte stöta sig med andra ledamöter i partiet 

och i riksdagen. Det här problemet har kompenserats av att personerna får vara anonyma i 

texten. Även om uppgifterna i vissa frågor kan upplevas som mindre känsliga för partiet, kan 

de ändå upplevas som känsliga av individen. Det kan till exempel röra kritik av partiet som är 

känd, men som individen personligen inte vill bli förknippad med. I linje med 

anonymiseringen har jag givit ledamöterna individuella nummer vid referensangivelser.  

 

Det stora problemet med anonymitetsskydd är att det gör undersökningen mindre 

genomskådlig. Dels blir det svårare att kontrollera om uppgifterna stämmer, dels blir urvalet 

mindre klart. Eventuella ledtrådar har lyfts ut ur texten, det vill säga uppgifter i citaten som 

skvallrar om utskottstillhörighet, geografisk hemvist och liknande. I den mån som 

ledamöterna angett personexempel har jag själv valt att även hålla dessa anonyma. Undantag 

görs för sittande eller före detta partiordförande, eftersom det är en betydande del av 

partiledarskapets uppdrag att inte framträda som individ utan som officiell representant för 

partigruppen och partiet i stort. Citat ur intervjuerna är något anpassade till skriftspråk för att 

underlätta läsningen. Givetvis har däremot inga ändringar gjorts som påverkar innebörden i 

det sagda.  

 

Efter transkribering har de intervjuade erbjudits att ta del av utskriften av sin intervju för att 

kunna kommentera eller göra rättelser. Ingen av de intervjuade valde dock att komma med 

vidare inlägg eller korrektioner.  
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4. Resultat 
 
Nedanstående resultatredovisning är uppdelad i två huvuddelar. Den första delen behandlar 

toppstyrningens utveckling vid framtagningen av partilinjen inom partigrupperna under 

mandatperioden 2006-2010. I den andra delen hanteras det empiriska resultatet kring frågan 

om riksdagens partigrupper fått en ökad partidisciplin vid voteringar under mandatperioden 

2006-2010.  

4.1.1. Ledningens kontroll över utformningen av par tilinjen 
I den svenska riksdagen har utformningen av partilinjen i partigrupperna traditionellt sett haft 

sin grund i relationerna mellan utskottsrepresentanter och partigruppen. Initiativet till hur ett 

parti lämpligen ska agera vid en votering, och utformningen av partilinjen, har i många fall 

kommit underifrån.68 Initiativet till, och formuleringen av, partilinjen har innan 

mandatperioden 2006-2010, gjorts från ledamöter som tillhör utskottsgruppen som handhar 

respektive sakpolitiskt förslag. Bland de två största partierna, Moderaterna och 

Socialdemokraterna, har det från de intervjuade ledamöterna och gruppledarna framkommit 

att det under de tidigare mandatperioderna varit tradition för utskottsrepresentanter att också 

förankra ställningstagandet hos framförallt gruppledaren. En sådan förankringsprocess 

innebär att gruppledare eller partiledare måste ge klartecken till riksdagsledamotens förslag på 

agerande, eller få hela partigruppens godkännande vid politiskt känsliga frågor. Bland de 

mindre partierna, har utformningen av partilinjen i högre utsträckning än de större partierna, 

diskuterats fram inom partigrupperna, men samtidigt har utskottsrepresentanterna haft stort 

inflytande över bestämmandet av partilinjen. Gällande riksdagsledamöternas inflytande över 

formuleringen av partilinjen under tidigare mandatperioder, finns det därmed en skillnad 

mellan de två största och de mindre partierna. De förstnämnda har ledningen under tidigare 

mandatperioder haft något större inflytande över partilinjen, än de sistnämnda partierna. Dock 

har utskottsrepresentanter traditionellt sett haft stor makt över formuleringen av partigruppens 

inställning till ett sakförslag.  

 

Alla riksdagsledamöter har under sin tid i riksdagen, kommit att bli specialister inom ett 

specifikt område, där ledamoten av effektivitetsskäl tvingas koncentrera sig på det egna 

utskottets frågor.  

                                                 
68 Isberg 1999, s. 67 
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Det här är något som har kommit att benämnas som riksdagsledamöternas ”specialisering” vid 

tidigare statsvetenskaplig forskning.69 Som Magnus Isberg påpekade, och också bekräftas i de 

häri genomförda intervjuerna, visar att det inom respektive utskott finns ytterligare 

specialisering – framförallt inom de två största partierna.70 Den ytterligare specialiseringen 

har framförallt utgjorts av en uppdelning mellan partiets ledamöter i ett visst utskott. I 

exempelvis utbildningsutskottet har en ledamot haft huvudansvaret för frågor rörande 

grundskolan, en andra för gymnasiet och en för tredje högskola och forskning. En sådan 

arbetsfördelning innebär att även om alla ledamöter i utskottet som regel läser handlingarna 

och kan ärendet, så är det den som är huvudansvarig för en fråga som blir den som mest 

noggrant läser in ärendet. Den här ledamoten föredrar frågan för de övriga ledamöter i 

utskottet samt i partigruppen och är ofta den som lämnar förslag till partilinje vid 

gruppmötena. Därmed har varje ledamot fått ett eget huvudansvar för ett visst sakområde – låt 

vara relativt begränsat.71  

 

Specialiseringen, med avseende på den interna uppdelningen inom de större partiernas där 

varje ledamot fått huvudansvar för en viss specifik sakfråga, är något som ledamöter från de 

två största partierna lyfter fram som den största förändringen som skett under mandatperioden 

2006-2010. Ledningen har, framförallt med betoning på den ledande ledamoten, 

talespersonen, upplevts fått ett ökat inflytande över utformningen av partilinjen under 2006-

2010:  

 

”… mer och mer utrymme lämnades till partiets talesperson i sakfrågan. Han eller hon 
redogjorde för partilinjen och förslag till beslut även i frågor som den egentligen inte har 
huvudansvaret för inom utskottet…”72  
 
Tidigare år har den enskilda ledamot som haft huvudansvaret för den mer specifika frågan, 

också haft en större möjlighet att påverka partillinjen i partigruppen. Anledningen till varför 

koncentrationen vid utformningen av förslag till beslut delegerats till partiernas talespersoner 

har skett, förklaras av de berörda partiernas intervjuade ledamöter, som en konsekvens av 

behovet av att förhandla med övriga blockets partier:  

 

                                                 
69 Sannerstedt 1992, s. 25; Isberg 1999, s. 73 
70 Isberg 1999, s. 68 
71 Sannerstedt 1992, s. 69 
72 Person 1 
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”…vi behövde samarbeta med de andra partierna för att jämka samman blockets 
ståndpunkt… De andra partierna har bara en talesperson för skolområdet, men vi har fyra 
stycken, men bara en officiellt. Den officiella ledamoten fick mer ansvar för att förhandla 
fram partilinjen inom hela skolpolitiken än innan.”73 
 
 
Samma resonemang förs av andra ledamöter från Moderaterna och Socialdemokraterna. 

Anledningarna till varför behovet av att låta den officiella talespersonen förhandla med övriga 

blockpartiers like, tros av de intervjuade bero på blockpolitiken och nödvändigheten av att ha 

en kontinuitet av personer som förhandlar. Kontinuiteten som skapades genom att samma 

personer förhandlar fram hela blockets skolpolitiska åsikter, ledde till bättre stämning mellan 

partierna. Det här lyftes fram av de intervjuade som viktigt för att undvika splittringar mellan 

partierna. Samtidigt påverkade också behovet av att profilera partiernas enskilda 

riksdagsledamöter inför media och allmänhet inför den kommande valrörelsen. Den här 

orsaken påpekades framförallt av ledamöter från de mindre partierna:   

 

”… vi hade ju strategier för att profilera våra starka riksdagsledamöter i en viss fråga för att 
eventuell kunna få en ministerpost efter valet… De fick mer utrymme att kompromissa för 
hela partigruppen än under tidigare år. Det är ju viktigt att inte vara den som sätter käppar i 
hjulet för ett regeringsalternativ...”74  
 

Samtidigt som ledamöterna visar på nödvändigheten av att profilera ledamöter genom att ge 

dem mer utrymme att förhandla för hela partigruppens mandat och därmed fick 

formuleringsrätten av förslag till partilinjen, lyfts också åsikter från de mindre partierna om en 

ökad makt för parti- eller gruppledare:  

 

”…när det var viktiga profilfrågor för oss som skulle bestämmas, så struntade vi i att låta 
utskottsrepresentanten förhandla. Jag tror det berodde på att Moderaterna skickade någon 
som vi visste var populär hos allmänheten och som hade stort stöd. För att få gehör för vår 
åsikt, om vi visste att de inte tyckte så, skickade vi in det tunga artilleriet så att säga. Då blev 
det svårare för Moderaterna att strunta i våra åsikter… Så ja, i frågor där vi inte var överens 
mellan partierna så tycker jag att gruppledaren och partiledaren fått mer kontroll över 
partilinjen.” 75 
 

 

 

                                                 
73 Person 11 
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75 Person 18 
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Att gruppledaren eller partiledaren i de små partierna fått förhandla i känsliga frågor som 

riskerat att splittra blocket, istället för utskottsrepresentaten, vilket varit fallet under tidigare 

mandatperioder, ledde till att gruppledaren eller partiledaren också var de som föredrog 

förslag till partilinje inför partigruppen. Att ledningen fått ökad makt vid skapandet av 

partilinjen, tycks av några intervjuade ha uppstått för att hävda sig gentemot de stora 

partierna. De intervjuade lyfter fram att det i partiinternt känsliga frågor, blivit mer angeläget 

att centralisera beslutsfattandet än tidigare. Att låta en person som har stark ställning inom 

partigruppen, så som gruppledaren och partiledaren anses ha, och som också är förankrad i 

partiorganisationens lokala avdelningar och välkända hos väljargruppen, gjorde det lättare att 

hålla samman partigruppen i frågan. Färre ledamöter vågade, eller ville, säga emot 

partiledningen, till skillnad från när en utskottsrepresentant föredragit förslag till gruppens 

partilinje. Därmed kan det sägas att ledningen fått en ökad formuleringsmöjlighet av 

partilinjen bland de mindre partierna i partiinternt känsliga frågor, där partiet tvingats att 

kompromissa och ibland ge upp en viktig fråga. Det antas av ledamöterna vara av strategiska 

skäl, för att vinna gehör för kompromissen bland väljargruppen och partiorganisationen lokalt. 

Gruppledaren och partiledaren antas ha större auktoritet och större förmåga att återigen samla 

och ena både partigruppen, samt partiorganisationen när partiet tvingats att kompromissa och 

förhandla med övriga blockpartier för att nå enighet inom blocket.   

 

4.1.2. Positiva och negativa belönings- och sanktio nssystem  
Den traditionellt sett vanligaste konfliktsituationen för riksdagsledamöter inom partigrupper 

är mellan den egna valkretsens intressen och partilinjen. En annan vanlig orsak till konflikt 

mellan enskilda ledamöter och partigrupp är när ledamöter anser att partilinjen avviker från 

partiets ideologi och frångår principiella hållningar, vanligen för att tillmötesgå en 

samarbetspartner. 76 Det senare är något som aktualiserades ännu mer under mandatperioden 

2006-2010 för samtliga partier – inte enbart de som traditionellt varit regeringspartier eller 

stödpartier åt regeringen. Alla intervjuade ledamöter framför att blockpolitiken och 

nödvändigheten att kompromissa mellan flera olika partier och inom blocket nå en gemensam 

ståndpunkt, många gånger har lett till ett förslag till beslut där inget parti varit helt nöjd 

eftersom partierna fått mötas på halva vägen. Det har lett till att det oftare än under tidigare 

mandatperioder funnits konflikter mellan ledamöternas egna åsikter, och partilinjen som 

framförts av ledningen.  

                                                 
76 Isberg 1999 s. 84 
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Problemet med att aktivt hålla samman partigruppen i fler beslut har därmed ökat. Några 

ledamöter lyfter fram generella åsikter om att de tagit det som en självklarhet att de följt 

partilinjen även om de egentligen inte känt sig helt bekväma i beslutet:   

 
”… man offrade sig för kampen. Kampen om regeringsmakten inför nästa val. Man tar en för 
laget. Hellre en rödgrön politik, som jag ändå kan påverka lite, än en borgerlig politik som 
jag inte alls kan påverka....”77  
 
Att det ses som en självklarhet för ovanstående ledamot att följa partilinjen, kan ses i skenet 

av vikten av att hålla samman blocken. Partiledningens hantering av de ledamöter som inte 

tycker som majoriteten inom partigruppen, tycker några intervjuade inte har förändrat 

avsevärt mycket. Hanteringen av oliktänkande har däremot förändrats. Socialdemokratiska 

ledamöter utmärker sig mest genom att inte anse att det skett en markant ökning av 

påtryckningar från ledningens håll inom partigruppen gentemot avvikande ledamöter. Dock 

har påtryckningarna ändrat karaktär:  

 
”Tidigare när vi regerade tyckte jag att det var lättare att hålla samman gruppen eftersom 
ledningen då kunde visa på att det skulle skada partiets regeringsduglighet. Förra 
mandatperioden så tyckte jag att (namn) körde mer med skam. Typ att vi ska hålla ihop och 
det har vi alltid gjort. Det är inte vi som bryter mot partilinjen utan det är bara V och MP 
som gör det.”78  
 
Vid vidare eftertanke om vad innebörden av ovanstående citat står för går det att relatera till 

bland annat de slutsatser som Katarina Barrling Hermansson kommer fram till. Barrling 

Hermanssons intervjuer med företrädare för de två största partierna, visar att deras utpräglade 

kollektiva kultur inom partigrupperna baseras på deras självbild som potentiella 

regeringsbärande partier. 79 Det kan ses som en av anledningarna till varför de här två 

partierna också historiskt sett uppvisat den högsta partisammanhållningen bland 

riksdagspartierna.80 För att framstå som potentiella regeringsbärande partier är det av vikt att 

uppträda sammanhållet vid voteringar.81 Det har gjort att ledningarna inom de två partierna 

även under de tidigare mandatperioderna använt sanktioner för att hålla ihop partigrupperna 

mer frekvent, än de mindre partierna. Därmed bli skillnaden i användandet av sanktionerna 

inte lika stora bland Socialdemokraternas och Moderaternas partigrupper, som inom de 

mindre partigrupperna.  

                                                 
77 Person 3 
78 Ibid 
79 Barrling Hermansson 2004, s. 106 
80 Fransson 2010, s. 31 
81 Davidsson 2006, s. 305 
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Samtidigt visar övriga intervjuer att utkvittning kommit att användas mer systematiskt under 

mandatperioden 2006-2010. Dessutom indikerar ledningen att utkvittningen kan komma att 

påverka enskilda ledamöters omvalsmöjligheter:  

 
”Utkvittningsfrågan har aktualiserats under den här mandatperioden. Eller snarare vår 
närvaro vid voteringar i media. Det tycker jag att ledningen har använt mot oss för att få oss 
att stödja partilinjen… Jag vet att det har skett påtryckningar från vissa i toppen mot 
oliktänkande i gruppen. Inte under gruppmötet, men inofficiellt, där hotet om att bli utkvittad 
inför voteringar använts oftare än tidigare. Ibland har de använt hotet om medias 
uppmärksamhet mot en ledamots frånvaro. Ofta är det samma person som motsätter sig 
partiledningens beslut. Är de borta mycket, utkvittade alltså, skulle media få reda på det och 
det skulle sprida sig i valkretsen.”82 
 
Riksdagsledamöternas utkvittning registreras som frånvaro i riksdagen. Sanktionen för att få 

enskilda ledamöter att stödja ledningens förslag till beslut, har gentemot enskilda ledamöter 

varit att deras utkvittning skulle bli känt inför allmänheten, den egna valkretsen och 

partiorganisationen. Därmed skulle det kunna leda till att ledamoten blir ifrågasatt inom sin 

egen valkrets, vilka också är de som inför riksdagsval nominerar kandidater till och beslutar 

om valsedlar. Fruktan för att bli utkvittad, och de konsekvenser det skulle kunna få för den 

individuella ledamotens omvalsmöjligheter, har bland de intervjuade upplevts som alltmer 

frekvent under den gångna mandatperioden. Riksdagsledamöter uppger att dessa hot avges för 

att hålla samman partigruppen.83  

 

Bland de mindre partierna upplevs en större skillnad i användningen av de negativa 

sanktionerna från ledningens håll än bland de två stora partierna. De negativa sanktionerna i 

egenskap av hot om utkvittning, kompletteras av påtryckningar från ledningen genom 

referenser till partigruppernas storlek:  

 
”Ja, ibland så lyfter någon upp att det är viktigt att hålla ihop för att få igenom vår politik vid 
förhandlingarna. Och vill man inte följa partilinjen, så insinuerar de att det är ditt personliga 
fel om vi inte är att lita på…”.84  
 
Om ett litet parti inte uppträder enat, har ledningen hotat med att partigruppen kommer att 

köras över av primärt det stora partiet i blocket. Konsekvensen av det skulle då, enligt 

ledningen i de mindre partigrupperna, bli att de inte skulle få igenom något politiskt förslag. 

De skulle då få svårt att realisera partigruppens politik.  

                                                 
82 Person 12 
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Positiva belöningar upplevs av de intervjuade ha ökat något under perioden 2006-2010. Dock 

har flera svårt att ge konkreta exempel på hur dessa belöningar från ledningens sida tar sig 

uttryck: 

 

”Det är mer en känsla som jag har... Det här med favoritskap hos gruppledaren finns ju alltid 
med, men det känns som att de som stödde, eller inte satte emot, indirekt skulle få förmåner 
efter valet för att de skött sig i partigruppen...” 
 

Det positiva belöningssystemet från ledningen för att få ledamöter att stödja deras förslag till 

partilinje, har emellertid av tre personer från olika partier exemplifierats som namngivelser av 

enskilda ledamöter.  Den enskilda ledamoten som under gruppmötet sagt något som varit till 

stöd för partiledningens förslag, har av den ledande personen i diskussionen bekräftat 

personens inlägg. Detta har skett genom att, gentemot de som inte tyckt som partiledningen i 

sin argumentation, använda namnet på ledamoten som stödde ledningens förslag. 

4.1.3. Analys 
Det går att utvisa av intervjuerna att ledningen, så som definierats i den här undersökningen, 

inom samtliga partier under mandatperioden 2006-2010 upplevs ha fått allt mer makt jämfört 

med tidigare perioder gällande utformningen av partigruppers partilinjer. I de två största 

partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, har framförallt ledningen i egenskap av 

partiets talesperson i en specifik sakfråga som också sitter i motsvarande sakutskott, fått ett 

ökat inflytande vid utformningen av partilinjen. Detta har framförallt skett på bekostnad av de 

övriga ledamöterna inom samma utskott. De övriga ledamöterna i det berörda utskottet har 

innan blockpolitikens institutionaliserade i riksdagen, haft större möjligheter att utforma 

förslag till partiets linje inom vissa specifika sakområden, där de stora partierna haft 

ytterligare en specialiseringsnivå inom respektive utskott, till skillnad från de mindre 

partierna.85 I de mindre partierna går det att utskilja en utveckling där formuleringen av 

partilinjen framförallt delegerats till grupp- eller partiledare, från tidigare utskottsrepresentant. 

Denna utveckling återfinns hos beskrivningar från ledamöter inom båda politiska blocken. 

Utvecklingen med en starkare ledning, som får mer makt att förankra och framförhandla 

partiets åsikter och ståndpunkter och därmed också formuleringen av partigruppens partilinje, 

är en process som överensstämmer med Michels teori om oligarkins järnlag.86  

                                                 
85 Sannerstedt 1992, s. 66 
86 Michels 1911, s. 64-82 
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För att förklara varför ledningen i partigrupperna fått allt mer kontroll över framtagandet av 

partilinjer, lyfter de intervjuade ledamöterna fram vikten av att hålla ihop partigruppen. Det 

här är ett av de områden som Gunnar Sjöblom lyfte fram som ett strategiskt prioriterat mål för 

partigrupper . Sjöblom kallade det här för partiintern maximering. För att hålla samman 

partigrupperna, vid partiinternt känsliga frågor, samt i förslag där samarbetspartierna inom 

respektive block inte haft samma inställning, har framförallt de mindre partierna delegerat 

förhandlingsrätten och skapandet av partilinjen till antingen grupp- eller partiledare. Bland de 

två större partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, har utformningen av partilinjen 

framförallt förskjutits från alla övriga av partiets utskottsrepresentanter till partiets 

sakpolitiska talesperson. Det här har gjorts för att kunna få ett bättre och mer effektivt klimat 

vid förhandlingar med de övriga partierna, och därigenom kunna hålla samman blocken vid 

själva voteringarna. Detta agerande stämmer i sin tur in på parlamentarisk maximering, vilket 

ytterligare var ett av de strategiska målen som Sjöblom satte upp.  

 

För att ytterligare kunna hålla samman partigruppen efter förhandlingar med 

koalitionspartners har de mindre partierna använts sig av gruppledare eller partiledare vid 

formuleringen av partilinjen. Det här har främst skett i partiinternt känsliga frågor, där 

gruppledare och partiledareupplevs ha en större auktoritet gentemot såväl övriga 

koalitionspartier, men också internt i partigruppen och externt ut mot övriga 

partiorganisationen och väljargruppen. Därmed stämmer den här utvecklingen med det första 

kriteriet som Michels satt upp vad avser partigruppernas ökade toppstyrning.  Ledningen 

använder sin position inom partiet för att kunna få igenom sina beslut och krav vid och efter 

förhandlingarna, såväl gentemot övriga partier, som för att ena den egna partigruppen, men 

också för att vinna gehör hos väljarna vid nästkommande val.  

 

Magnus Isbergs forskning kring utformningen av partilinjen och specialiseringen inom 

partigrupperna hävdar, med stöd av Anders Sannerstedt, att ledamöterna litar på varandra och 

att de som förhandlar är också experter på området, vilket gör att de anses vara bäst lämpade 

att utforma partilinjen.87 Det här är något som också går att reflektera över i ljuset av 

blockpolitiken och det framtagna resultatet om att toppstyrningen inom partigrupperna ökar.  

 

                                                 
87 Sannerstedt 1992, s. 28 
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Genom att partigrupperna delegerar mer inflytande till ledningen, i egenskap av det mandat 

och förankring som den talesperson, gruppledare eller partiledare sägs ha, blir det lättare att 

nå såväl partiintern maximering, väljarmaximering som parlamentarisk maximering. Att låta 

den ledamot som har störst möjligheter att dels få igenom delar av partigruppens ursprungliga 

förslag inom blocket, dels har bäst förankring inom partigruppen och i väljargruppen, istället 

för den ledamot som besitter mest kunskap i ämnet i egenskap av specialist i respektive 

utskott, är förhoppningen att nå de tre strategiska mål som Gunnar Sjöblom formulerade. 

Partigrupperna prioriterar därmed att realisera en liten del av partiets politik inom blocket, än 

ingenting. Genom att delegera makten att förhandla fram partilinjen tillsammans med övriga 

samarbetspartier, har det enskilda partiet varit delaktiga i att antingen vinna majoritet i 

kammaren, alternativt framstå som en enad opposition inför nästkommande valrörelse.  

Därmed förskjuts förhandlingsmandaten till ledningen, vilka också då får ett 

informationsöverläge gentemot övriga partigruppen. Ledningen får genom sitt 

informationsmandat från förhandlingar med övriga koalitionspartier, en ökad möjlighet att 

också formulera förslaget till partilinje inför partigruppen i högre utsträckning under 

mandatperioden 2006-2010, än under tidigare mandatperioder. 

 

4.2.1. Partidisciplin vid voteringar 
Partidisciplinen inom riksdagens partigrupper har alltid varit, internationellt jämfört, stark. I 

resonemang och slutsatser från tidigare forskning om partidisciplin i riksdagen, visas ett 

tydligt samband angående disciplinen inom partigrupperna kopplat till om partiet sitter i 

regeringsställning eller i opposition. Partier som ingår, eller stödjer, regeringen uppvisar en 

tydlig tendens att ha starkare partidisciplin vid voteringar än de partier som är i opposition.88 

Den här lärdomen från tidigare forskning återfinns även i ledamöternas åsikter kring 

skillnader i partidisciplinen under den undersökta mandatperioden, jämfört med tidigare 

mandatperioder: 

 

”Vi satt i regeringsställning. Då arbetar man för regeringens förslag och förväntas lyda det 
förslag som förhandlas fram när det presenteras för gruppen. Innan var vi i opposition. Då 
var det inte lika viktigt om jag avvek i en liten fråga så länge jag anmält det till gruppledaren. 
Det går inte när man regerar.”89 
 

                                                 
88 Fransson, s. 30; Isberg 1999, s.90 
89 Person 1 
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Att det finns skillnader i avseende på partidisciplin mellan oppositionspartier och 

regeringspartier, beror på att oppositionspartier tenderar att traditionellt sett arbeta för sina 

politiska ideal, där förslagen inte kommer att omsättas till realpolitik.90 Regeringspartier 

förväntas få igenom de framlagda propositionsförslagen i kammaren, vilket leder till ett ökat 

tryck internt på att hålla samman partigruppen för att inte riskera att förlora en votering till 

förmån för oppositionens förslag.91  

 

Utifrån undersökningens teoretiska resonemang om partiers vilja att skapa minsta vinnande 

koalition, går det också att sätta in i resonemanget att majoritetsregeringar bestående av flera 

partier, vilken regeringen under den undersökta perioden baserade sin majoritet på, uppvisar 

starkare partidisciplin än de regeringspartier som istället baseras på riksdagskoalitioner.92 

Regeringskoalitioner som har egen majoritet i kammaren behöver inte förhandla med 

utomstående partier för att få igenom ett förslag i en votering, så länge de håller samman 

partigrupperna. Partiers strävan att bilda minsta möjliga vinnande koalition, gör att 

upprätthållandet av en hög partidisciplin inom koalitionen gör att regeringen kan få igenom 

sina förslag utan att behöva kompromissa med partier utanför regeringen. Då förlorar inte de 

enskilda regeringspartierna inflytande i sin regeringsposition och över besluten. Det här är en 

förklaring till varför riksdagsledamöter från de borgerliga partierna tycker att partidisciplinen 

inom deras partigrupper har stärkts under perioden 2006-2010:  

 

”Vi var i majoritet med fyra mandat. Det är en skör majoritet. De rödgröna skulle vinna så 
extremt mycket mer än bara en votering om det var fyra ledamöter inom hela alliansen som 
struntade i partilinjen. Eller kanske snarare blocklinjen…”93 
 

Det svaga majoritetsläget för de borgerliga partierna under mandatperioden 2006-2010, lyftes 

fram som återkommande orsak till varför partidisciplinen ökade inom de nämnda partiernas 

grupper. Samtidigt lyfts det också fram, både hos intervjuade från alliansen och de rödgröna, 

att den stärkta partidisciplinen var ett led i att framstå som ett ”regeringsdugligt” politiskt 

block inför väljarna och massmedia inför den kommande valrörelsen. 

 

 

                                                 
90 Isberg 1999, s. 125 
91 Ibid, s. 78 
92 Fransson 2010, s.35  
93 Person 12 
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Ett upplevt ökat krav från riksdagsledamöternas sida att inför massmedia och allmänhet 

framstå som trovärdiga regeringsinnehavare efter valet 2010 är något som de rödgröna 

ledamöterna lyfter fram som anledningen till varför de anser att partidisciplinen blivit starkare 

under perioden för blocksamarbetet. Miljöpartiet, vilket av såväl forskning, som av andra 

partier pekats ut som det parti som haft jämförelsevis lägst partidisciplin historiskt sett94, har 

via sina intervjuade ledamöter uttryckligen betonat den ökade partidisciplinen inom 

partigruppen: 

 

”Att bibehålla en klar och tydlig linje vid voteringar har blivit mycket viktigare än innan. Vi 
hade möjligheten att kunna sitta i regeringsställning 2010, och då är det viktigt att visa på att 
vi är kapabla till att regera, och inte är de som sätter regeringen i kris för att vi har två 
ledamöter som inte tycker som majoriteten.”95  
 

Kampen mellan de två politiska blocken i riksdagen inför valrörelsen 2010, anses av alla 

intervjuade vara den primära orsaken till den ökade partidisciplinen. Ledamöter från partier 

som under mandatperioden satt i regeringsställning, påpekade att deras ökade partidisciplin 

var ett led i att bibehålla majoritetsläget vid voteringar i riksdagen, genom att antingen få stöd 

från alla i partigruppen, alternativt att kvitta ut de ledamöter som inte ställde sig bakom 

partilinjen. För de tre oppositionspartierna sågs det som en nödvändighet att uppvisa en ökad 

partidisciplin inom det rödgröna blocket, för att, som en ledamot uttrycker sig, framstå som en 

”riktig opposition”. Att stå enade och samlade vid voteringar inom partiet och inom det 

politiska blocket, skickar signaler gentemot väljarna och massmedia att partierna håller 

samman och utgör ett regeringsdugligt alternativ på kommande valdag. Att stå enade inom 

regeringsalternativet visar på att den politiska linje som förhandlats fram mellan blockets 

representanter, har fullt stöd så också kommer att ha det efter valrörelsen om det politiska 

blocket skulle få väljarnas förtroende. Därmed skulle regeringen, även om den bestod av flera 

olika partier, inte splittras och ge en regeringskris liknande den som inträffade i slutet på 

1970-talet.96 

 

Resonemanget kring att partidisciplinen ökat som ett led i att uppvisa god regeringsduglighet, 

exemplifieras av en folkpartistisk ledamot. Ledamoten gör gällande att möjligheten att inom 

partigruppen uttrycka sina egna åsikter i en sakfråga, fortfarande var lika stor, så länge åsikten 

förblev just en åsikt och inte en faktisk handling vid själva voteringen:  

                                                 
94 Fransson 2010, s. 30; Isberg 1999, s. 153 
95 Person 8 
96 Davidsson 2006, s. 137 
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”Vi kunde kritisera FRA-lagen högt och livligt i partigruppen och inom alliansen. Men när 
det var dags att votera fick vi inte omsätta vår kritik i praktiken eftersom det skulle påverka 
åsikten om regeringens möjlighet att föra politik… Det är berömt numera.”97 
  

Kopplingar kring en stark partidisciplin som ett sätt att få regeringsmakten efter 

nästkommande val, lyfts också upp i aspekten av att i andra partiers ögon ses som en 

tillförlitlig koalitionspartner. Historiskt sett har vikten av att ha en stark partidisciplin varit 

kopplat till förmågan att kunna leverera det antalet mandat som respektive parti besitter i 

riksdagen, och därmed också vara en pålitlig koalitionspartner.98 Under tidigare 

mandatperioder har framförallt Miljöpartiets kulturellt individualistiskt präglade partigrupp, 

vilken har karaktäriserats av jämförelsevis låg partidisciplin vid voteringar av andra partier 

framhävts som opålitliga att samarbeta med. Att låta majoriteten vid voteringar, vila på 

miljöpartistiska röster, har därmed försökt uteslutas att stå som majoritetsavgörande parti 

historiskt sett.99 

 

Miljöpartistiska ledamöter drar i intervjuerna själva paralleller till dessa sedan tidigare, 

framkommande åsikter i sina resonemang kring varför partidisciplinen har ökat sedan det 

rödgröna samarbetet:  

 

”Jag kunde inte rösta annorlunda än vad de rödgröna hade kommit överens om. Det kunde 
jag göra innan… Det berodde helt på att vi skulle kompromissa med S och V, och de ville ha 
garantier på att vi skulle hålla ihop. Och vi ville göra det också. Annars skulle motståndet 
mot vår medverkan i blocket bli så stort att vi skulle uteslutas. Då skulle vi inte kommit i 
regeringsställning heller. Därför ställde jag mig frågan när piskan ven – vill jag ha ett bra 
samhälle, eller ett bra samvete? Bra samhälle får vi bara om vi får en rödgrön regering som 
håller ihop, och jag vill inte vara den som spräckte det. Då följer jag partilinjen”.100  
 

Viljan att ingå i ett politiskt block, som hade potential att inneha majoritet i riksdagen efter 

valet 2010, övergick viljan att bryta mot partilinjen för att åsikterna inte överensstämde. 

Vikten av att ingå i något av blocken, och inte vara den som saknade ett regeringsalternativ att 

ingå i, argumenteras utifrån väljarmaximeringsstrategiska målsättningar. Ledamöter anser att 

väljarna röstar för att just deras röst ska spela roll, och på det parti som de vill ska styra 

Sverige.  

                                                 
97 Person 13 
98 Sannerstedt 1992, s. 67 
99 Isberg 1999, s. 153 
100 Person 7 
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Genom att ingå i ett politiskt block, även om det ger en ökad partidisciplin, signalerar inför 

väljarna att rösten de lägger på respektive parti också spelar roll i kampen om 

regeringsställningen. Det här resonemanget var av några riksdagsledamöter huvudanledningen 

till att, inför de andra samarbetspartierna och väljarna, ingå i ett av de politiska blocken, för 

att kunna hävda sig gentemot både övriga partier, väljare och massmedia, som konsekvens.  

 

4.2.2. Ömsesidigt beroende och konflikt 
I riksdagsarbetet har det moderna svenska partisystemet till stor del varit utformat för att 

partier sökt skapa majoriteter vid voteringar genom förhandlingar efter valen.  

Under mandatperioden 2006-2010 ingick istället de sju riksdagspartierna i något av två 

politiska block. Samgåendet till två politiska block, ledde enligt intervjuerna, till en ökad 

konfliktnivå i riksdagsarbetet. Konflikterna fick i sin tur konsekvenser i en ökad 

partidisciplin. Behovet av att hålla ihop de politiska blocken vid voteringar, för att exempelvis 

uppvisa regeringsduglighet och samstämmighet, förändrade också förhandlingsmöjligheterna 

för de politiska partierna vid sakfrågor där de inom blocken inte var överens:  

 

”Vi skulle aldrig börja förhandla med något rödgrönt parti i en fråga bara för att få majoritet 
om några från alliansen inte skulle hålla med. Det är en stor förändring som skett. Innan 
kunde sossarna komma och be på sina bara knän för att få oss att stödja deras förslag. Nu 
skulle det aldrig inträffa från något håll. Det är som att förhandla med fiende. Vi håller ihop, 
och bjuder inte på någonting. Det skulle hållas emot oss som block, och som parti. Väljarna 
skulle inte veta var de hade oss.”101 
 

Ovanstående resonemang, om den uppkomna omöjligheten att kompromissa med partier 

utanför det egna politiska blocket bekräftas av samtliga ledamöter. Argumentationer om att 

det inte längre går att förankra förslag och kompromissa med övriga partier, gör det också 

nödvändigt för respektive parti att i högre grad än tidigare, förlita sig på den koalition som de 

ingår i. En förväntan att de andra partierna i blocket ska leverera det antalet mandat de besitter 

i kammaren, för att på så sätt uppnå antingen majoritet eller största möjliga opposition, har då 

skapats eftersom det inte går att vända sig till några andra partier.  

 
”… vi kan inte gå till centern som vi gjorde 1998 för att få deras röster för att få igenom ett 
förslag. Vi förväntar oss istället att Vänstern och Miljöpartiet stödjer vårt förhandlade 
förslag, och levererar det som de lovat oss. Samtidigt levererar vi också det som vi lovat 
dem...”102  

                                                 
101 Person 11 
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En förändring som skett under mandatperioden, är att den konsensusbaserade 

förhandlingspolitiken, som tidigare har präglat svenskt riksdagsarbete istället tenderat att bli 

alltmer konfliktfylld. Tidigare mandatperioder har partier förhandlat med ett flertal olika 

partier inom riksdagen, baserat på sakfrågornas karaktär. Av rent ideologiska skäl har vissa 

partier varit mer attraktiva än andra, men fokus har ändå legat på att samla så många mandat 

som möjligt för ett politiskt ställningstagande. En intervjuad ledamot relaterar den tidigare 

förhandlingssituationen som fanns i riksdagen, innan institutionaliserandet av blockpolitiken, 

till samarbete mellan partierna i riksdagen. På den tiden kunde regeringens ursprungliga 

förslag ändras om tillräckligt många partier samlades kring en motion: 

 

”Innan var partierna värsta fiender under valrörelserna, men det var inte så viktigt vid 
förhandlingarna när vi väl kom till riksdagen. Det viktigaste var att leverera hållbara 
politiska förslag. Inte att leverera politiska förslag med det ena eller andra partiet. Det 
förändrades efter blockpolitiken.”103 
 

Att kunna kompromissa med flera olika partier gjorde att det allt som oftast fanns marginal 

vid voteringar, där frågan inte stod och föll med ett fåtal ledamöters röster. Det skapade 

utrymme för ledamöter att, vid voteringar, avvika från partilinjen, vilket också fick 

konsekvenser i att partidisciplinen inte var lika hög inom partigrupperna under 

mandatperioderna 1998-2002 och 2002-2006 som under mandatperioden 2006-2010.  

 

Under mandatperioden 2006-2010, uppkom situationen att det, enligt de intervjuade, av rent 

strategiska skäl inte gick att söka samarbeten med partier utanför det egna politiska blocket. 

Det gick därmed inte att söka majoritetsstöd om utifall att några ledamöter inom det egna 

blocket skulle motsätta sig det politiska förslag som framförhandlats och lagts fram för 

partigrupperna. När det blev allt viktigare att inom de politiska blocken visa sig eniga vid 

voteringar i kammaren, blev det också allt viktigare att visa trovärdighet gentemot de övriga 

samarbetspartierna. Trovärdigheten som god koalitionspartner tog sig uttryck i en förväntan 

att den egna partigruppen ska hålla ihop med en stark partidisciplin genom att rösta på det 

förslagen som de utsedda förhandlarna gemensamt kommit fram till. En förväntan att de 

övriga samarbetspartierna också ska stödja det gemensamma förslaget för att antingen få 

majoritet, eller starkaste möjliga opposition, skapade ett ömsesidigt beroende inom det 

politiska blocket. Den ömsesidiga beroende var en del i det som ansetts skapa den ökade 

partidisciplinen inom partigrupperna.  
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4.2.3. Analys 
Utifrån de intervjuer som ligger till grund för analysen, framkommer åsikter om att 

partidisciplinen i riksdagsgrupperna har ökat under mandatperioden 2006-2010 jämfört med 

tidigare mandatperioder. De partier som tillsammans utgjorde den regeringsstyrande alliansen 

uppvisar, i enlighet med tidigare forskning, ett samband mellan den ökade partidisciplinen 

och innehavet av regeringsmakten.104 Det här bekräftar William Rikers teori om partiers 

strävan efter minsta möjliga koalition och att sådana koalitionsregeringar också uppvisar en 

starkare partidisciplin än när de befunnit sig i opposition. Alliansen strävar efter att i största 

möjliga mån hålla ihop allianspartierna för att därigenom slippa söka stöd hos de tre 

oppositionspartierna för att få majoritet vid voteringar i riksdagens kammare. Den 

utvecklingen stödjer i sin tur Anders Sannerstedts teoretiska resonemang. Som en motreaktion 

mot alliansens exkluderande av de partier som inte ingick i regeringen, skapades det i och 

med det rödgröna blocket en stark minoritet i riksdagen. Liksom att allianspartierna 

förändrades, ändrades också de rödgröna partiernas fokus i riksdagsarbetet. Från att under 

tidigare mandatperioder varit konsensusinriktade blev de rödgröna istället mer 

konfliktinriktade. Genom att de rödgröna partierna röstade för förslag som inte syftade till att 

påverka riksdagens beslut, utan istället till att visa ett alternativt ställningstagande inför 

väljarna inför valrörelsen 2010, valde också de rödgröna partierna att sluta förhandla med de 

borgerliga partierna.  

 

För att visa att de två politiska blocken var sammanhållna, vilket inför väljare och massmedia 

anses vara en indikator på regeringsduglighet, ökade trycket inom partigrupperna på att hålla 

ihop och partidisciplinen stärktes. Just sambandet mellan en kollektiv partikultur, där 

partidisciplinen också tenderar att vara starkare än i mer individualistiskt präglade 

partikulturer, visar Katarina Barrling Hermansson på. De partier som har den mest 

kollektivistiska partikulturen av riksdagspartierna är Moderaterna och Socialdemokraterna. 

De baserar sin tanke på att kollektivet går före individen vid voteringar, just på argumentet 

om att visa regeringsduglighet. De här två partierna är också de som under 1990-talet och 

början av 2000-talet över tid har uppvisat den högsta partisammanhållningen vid voteringar i 

riksdagen.105 I och med att fler partier aktualiserats för eventuellt regeringsinnehav genom att 

ingå i ett politiskt block, kan det utifrån argumentet om regeringsduglighet och dess påverkan 

på partidisciplinen föras.  

                                                 
104 Isberg 1999, s. 84 
105 Fransson 2010, s. 30 
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Att vara regeringsduglig anses, bland annat, att vara partiinternt eniga vid voteringar för att 

inte stjälpa majoritetsläget. Det har präglat Socialdemokraternas och Moderaternas 

kollektivistiska tankegången, vilket i och med blockpolitiken också har aktualiserats i högre 

utsträckning hos de mindre partierna under mandatperioden 2006-2010.  Vikten av att framstå 

som en god koalitionspartner, i enlighet med Gunnar Sjöbloms teori om parlamentarisk 

maximering, leder enligt resultatet till att en ökning av partidisciplinen, det vill säga den 

partiinterna arenan. En ökad partidisciplin, utifrån Sjöbloms teori kan vara en indikator på en 

ökad maximering på den parlamentariska arenan, som leder till en tanke om ökad 

regeringsduglighet utifrån massmedia och väljarna sett. Att framstå som ett trovärdigt 

regeringsalternativ i kommande valrörelse genom att inte äventyra vare sig majoritetsläget i 

riksdagen, eller den enade oppositionen under mandatperioden 2006-2010, skulle därmed 

kunna tänkas vara ett strategiskt agerande för att röstmaximera på väljararenan.   
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5. Slutsats och sammanfattning  
I uppsatsens undersökning har det framkommit att riksdagsledamöterna upplever att  

ledningen inom partigrupperna fått ökat inflytande vid utformningen av partilinjer efter 

blockpolitiken. Därmed kan det konstateras att toppstyrningen inom partigrupperna upplevs 

ha ökat under mandatperioden 2006-2010 jämfört med mandatperioderna 1998-2002 samt 

2002-2006. Vidare undersökning visar också att partidisciplinen vid voteringar i riksdagens 

kammare tillika den har ökat inom partigrupperna under den undersökta perioden, jämfört 

med tidigare. Uppsatsens uppställda hypoteser kan därmed verifieras av den teoriprövande 

undersökningen.  

 

Den ökade toppstyrningen efter blockpolitikens institutionaliserande, förklaras bland annat 

med partiernas strävan efter att till stånd en bra dialog mellan personer inom samma 

sakområden i respektive block. Det förutsätter att det blir färre som förhandlar. Den ökade 

toppstyrningen beror också på, i framförallt de mindre partiernas fall, en vilja att få gehör för 

sina politiska profilfrågor vid kompromisser mellan samarbetspartierna. För att kunna hävda 

sig både gentemot de övriga partierna, men också för att kunna förankra kompromisserna hos 

väljare, lokalorganisationer och inom partigruppen, har en ökad makt lämnats till framförallt 

grupp- och partiledare. Den här delegeringen har särskilt gällt partiinternt känsliga frågor. 

Genom att förhandlingsmandatet delegerats uppåt till ledningen i allt högre utsträckning, får 

också ledningen ett informationsövertag gentemot övriga ledamöter i partigruppen. Det leder 

till att ledningen inte bara fått en ökad makt i förhandlingen av partilinjen med övriga 

samarbetspartier, utan också när partilinjen ska läggas fram och förankras inom partigruppen. 

Som ett led i att få med sig hela partigruppen, har användandet av negativa sanktioner och 

positiva belöningar  ökat, och framförallt ändrat karaktär under den undersökta 

mandatperioden. Utkvittning utifrån dess redovisning som frånvaro vid voteringar i riksdagen, 

har i allt högre utsträckning använts som ett hot gentemot avvikande ledamöter, utifrån deras 

senare möjligheter att bli omvalda.  

 

Ökningen och förändringen av användandet av belöningar och sanktioner är inte bara en 

indikation på att toppstyrningen blir allt starkare inom partigrupperna i och med 

blockpolitiken. Det kan också ses som ett tecken på att det blivit allt viktigare att hålla 

samman partigruppen vid voteringar i kammaren med blockpolitiken.  
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Den ökade partidisciplinen leder till ett ökat krav för partigruppernas ledning att hålla 

samman gruppen vid voteringar, och undvika avvikare från partilinjen.  

 

I uppsatsen får även hypotesen som avser att partidisciplinen inom partigrupperna skulle öka 

som konsekvens av blockpolitiken, stöd.  Att partidisciplinen ökar kan förklaras som ett steg 

att inför valrörelser få största möjliga antal väljare till det egna partiet och blocket genom att 

uppvisa en regeringsduglighet. En ökad partidisciplin gör att två tydliga förslag vid voteringar 

ställs mot varandra, där möjligheten till att samla riksdagsledamöter över blockgränserna 

försvåras jämfört med tidigare mandatperioder. Att inte kunna samarbeta över blockgränser, 

stärker nödvändigheten av att hålla ihop inom respektive block för att vinna antingen 

majoritet vid voteringen, alternativt att uppvisa en stark och enad opposition. Samtidigt som 

möjligheten till samarbetspartners begränsas av blockpolitiken, ökar beroendet och 

förväntningarna på de övriga samarbetspartierna att leverera det antal mandat som de besitter i 

riksdagen.  

 

Slutligen kan konstaterandet göras att vidare forskning inom ämnet partidisciplin och dess 

betydelse för det parlamentariska läget, är nödvändig. Vidare forskning skulle behöva 

utvärdera om det, i dagsläget, upplösta rödgröna samarbetet i riksdagsarbetet ändå fortsätter 

att prägla styrningen vid förhandlingar och partidisciplinen under voteringar. En fråga är om 

den ökade toppstyrningen bibehålls inom partigrupperna, eller om förhandlingsmandatet 

återigen delegeras till utskottsledamöterna. Sådana frågor kan kopplas till exempelvis 

partiernas allmänt minskade förtroende hos befolkningen och en ökad profilering av enskilda 

partiföreträdare. Partidisciplinens ökning i riksdagen skulle i framtiden kunna tänkas minska, 

då regeringen i nuläget inte längre utgörs av en majoritet i riksdagen. Samtidigt skulle den 

samma också tänka stärkas inom de koalitionspartier som utgör minoritetsregeringen. Går det 

svenska flerpartisystemet mot att de enskilda partierna utplånar sin egen politiska agenda till 

förmån för att vinna regeringsmakten?  
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Appendix 1 

Frågeformulär 
Här presenteras den intervjuguide som låg till grund för intervjuerna. Den första frågan i varje 
stycke är huvudfrågan för respektive stycke. Inom parentes anges följdfrågor som ställts om 
intervjupersonen inte redan berört frågeställningen eller om han/hon begärt precisering av frågan. 
Ordet ”X-partiet” byttes ut mot rätt partinamn för den aktuella intervjun, och i de fall som 
frågor ställdes specifikt, eller omformulerats till personer, vilka i undersökningen definierats 
som ”ledning” har dessa kursiverats.   
 

1. Du kom in i riksdagen xxxx. 
a) Hur tyckte du att det gick att komma in i arbetet i riksdagsgruppen? (Fanns det 

problem? I så fall vilka?) 
 
b) Skilde sig arbetsformerna i riksdagsgruppen från vad som varit fallet i andra 

partiorgan som du hade erfarenheter från?  
 

c) Tycker du att arbetet i riksdagsgruppen har förändrats sedan ni började samarbeta i 
block? (Hur har det förändrats? Varför? )  

 
2.a) Tycker du att du som enskild ledamot har tillräckliga möjligheter att göra dig 

gällande i partigruppen vid utformningen av partilinjen i sakfrågor?  
 
b)  Tycker du att möjligheterna har förändrats under föregående mandatperiod jämfört 

med tidigare mandatperioder? (har de förbättrats eller försämrats eller är de ungefär 
desamma?)  

 
3.a) Hur ser du på ledningens inflytande i partigruppen? (Är den huvudsakligen beredande 

eller beslutande?)  
 
b) Har det skett någon förändring under föregående mandatperiod jämfört med tidigare 

mandatperioder? (/Endast till socialdemokrater och allianspartier/ tycker du att 
ledningens inflytande över partilinjen förändrats under tiden ni var i  
regeringsställning ? I så fall hur? Varför?)  

 
4.a) Vad tycker du om specialiseringen av riksdagsarbetet? (Har den gått tillräckligt långt, 

lagom långt, alltför långt?)  
 
   b) Hur väl informerad är man om vilka frågor som kollegorna i det egna partiet arbetar 

med? (Har det förändrats i och med blockpolitiken?)  
 
   c) Om man vill försöka påverka beredningen av en fråga som inte hör hemma inom ens 

eget specialområde, har det förändrats efter blockpolitikens införande i riksdagen 
under föregående mandatperiod? (I vilken typ av frågor har det varit aktuellt för din 
del?)  

 
   d) Vilken självständighet har utskottsrepresentant och gruppledning i förhållande till 

övriga partigruppen i utformningen av partilinje? (Har den förändrats efter 
blockpolitiken under föregående mandatperiod?)  
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5. Riksdagsledamöter har olika uppgifter. De ska företräda människor i sin valkrets, de 
ska företräda olika idéer och intressen i samhället, de ska företräda sig själva och sina 
egna uppgifter.  

 
a) Har kravet på partidisciplin förändrats under föregående mandatperiod jämfört med 

tidigare? (Hur? Varför? Påverkar blockpolitiken den?) 
 
b) Hur viktig är för dig uppgiften att företräda partiet i relation till övriga uppgifter? 

(Upplevde du en lojalitet till ditt politiska block under föregående mandatperiod?)  
 
c) Har det funnits någon typ av frågor där du haft svårigheter att företräda ditt parti? (I så 

fall vilka? Hur har du hanterat dessa frågor vid partigruppsmöten och vid eventuella 
voteringar? Har det här förändrats under föregående mandatperiod jämfört med 
tidigare mandatperioder?)  

 
d) Hur upplever du att ledningen i partigruppen agerar när det funnits ledamöter som inte 

håller med om deras förslag till beslut? (Har det här förändrats under föregående 
mandatperiod? Varför? Förekom det påtryckningar mot de som inte tycker som 
majoriteten? Har de här eventuella påtryckningarna förändrats under föregående 
mandatperiod?)  

 
e) Hur allvarligt är det enligt din mening att gå emot partilinjen vid en viss fråga? (Har 

det här ställningstagandet förändrats efter blockpolitiken?)  
 
6.a) Har kravet på att förhandla med de partier som ingår i samma politiska block ökat vid 
förhandlingar vid framtagandet av partilinjen under föregående mandatperiod? (Hur? 
Varför?)  
 
b) Har partiet någon gång dig veterligen under föregående mandatperiod förhandlat med 
ett eller fler partier i det andra politiska blocket? (i så fall i vilken fråga? Hur upplevdes 
det inom partigruppen? Är det skillnad från tidigare mandatperioder?)  
 
7. Debatterna i partigruppen 
a) Har debatterna vid framtagandet av partilinjen på partigruppsmötena förändrats under 

föregående mandatperiod jämfört med tidigare mandatperioder? (Undertrycks kritiken 
av partiledningen i högre utsträckning?)  

 
b) Har debatterna varit ideologiskt inriktade? (Hur? Har det förändrats under föregående 

mandatperiod? Varför?)  
 
c) Har partitaktiska argument spelat stor roll i debatterna? (Hur? Har det förändrats under 

föregående mandatperiod? Varför?)  
  
d) Har debatterna ändrat karaktär under föregående mandatperiod jämfört med tidigare 

(Hur? Varför?)  
 
e) Vilka personer i partigruppen tycker du har varit mest värda att lyssna till under 

debatterna? (Har det här förändrats efter blockpolitiken? Hur? Varför?)  
 
8. Det var alla mina frågor. Är det något du vill tillägga? 


