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                                                  Abstract  

The development of our society has in many ways changed the relationships between the 

political parties and the citizens. Fewer citizens are active in political parties, which has 

contributed to the fact that we see a form of catch-all effect and a development of parties that 

organizes more in forms of professional organisations. This paper has made a research of 

modells of democratic ideals and values between leaders and party-members in political 

parties in the local area. The purpose has been to show how these ideals and values can reflect 

back on the political development. The result shows that the development has created a form 

of catch-all effect and a professionalism in the parties. The parties has a desire to recruit more 

members but have at the same time difficulties to invite to partcipation and shows a lack of 

including enviroment. The result shows that interaction and an inclunding environment is key 

terms to recruit and keep members, but it also shows that the effects of participation depends 

on the internal structures of the democratic processes in the parties. The problem with a weak 

intra-party democracy is that it hastens the weakening of bond between the political parties 

and the society. The result indicates that values disappear when political parties can be less 

described as a social movement. This suggests that words like intra-democracy, party-

members and civil society are terms that are becoming less and less used in the political 

environment of today.  

Keywords – political parties, civil society, party-members, participation, intra-

democracy 
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1. Inledning. 

 

Medborgerligt deltagande i demokratiska processer och i de politiska partierna har ansetts 

vara grundbulten i vår demokratiska ordning, och att politiken ska utgå från folket har ansetts 

som ett av de mest fundamentalt viktiga värde för demokratin. När spelreglerna i det politiska 

landskapet har förändrats är frågan hur partiorganisationerna och medborgerligt deltagande 

idag förhåller sig till varandra. Genom att samhället har förändrats så har det även påverkat 

förutsättningarna för de politiska partierna.  

Otto Kirchheimer beskrev hur samhällets utveckling har bidragit till att de politiska partierna 

förlorat mycket av sin grundläggande funktion, och det var främst partiernas funktion som 

ideologiska förespråkare som inte längre tilltalade medborgarna.  När de gamla funktionerna 

inte längre tilltalade medborgarna så var partierna tvungna att finna andra sätt att vinna 

medborgarnas förtroende. De gamla masspartierna som var starkt förknippade med ideologi 

och klass var längre inte intressanta, utan partierna var tvungna att förändra strategi för att 

vinna väljare och därav utvecklades partierna till vad som Kirchhemier väljer att benämna 

som ”catch-all” partier. Partierna förstod att man inte längre kunde vinna väljare genom 

ideologiska principer och partierna undviker därför att beröra ideologiska sakfrågor som 

enbart är inriktade till en samhällsgrupp. Partierna förhåller sig till ett mer konsument-

orienterat samhälle (Mair 1990: 218-220). 

I detta skedde kan man säga att det var väljarna som hade greppet om de politiska partierna 

och därför behövde partierna ytterligare ändra strategi för att kunna behålla makt och 

inflytande över den politiska scenen, och började partierna dra sig allt längre från 

civilsamhället och närmare staten. Detta genom att i större utsträckning förlita sig på statligt 

stöd än vad man förlitade sig på trogna partimedlemmar. Partierna kom att utvecklas till 

kartellpartier. Genom denna utveckling så blev medlemmarna en allt mindre självklar del för 

de politiska partierna och man ser istället en ökad professionalisering. Man fokuserar inte på 

att värva medlemmar utan man förlitar sig på att anställa experthjälp för att få ett så bra 

utgångsläge som möjligt. Förändrade ekonomiska förutsättningar, effektivisering av 

administration och professionalisering har skapats av partierna för att ersätta att de gamla 

funktionerna inte längre kan ge partierna, väljare, inflytande och makt på den politiska arenan.  
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Partierna väljer att samarbeta med varandra för att tillsammans se till att man bibehåller 

makten över politiken och tillsammans representerar man en ny ” övre elit” (Krouwel 2012: 

19-27, Katz & Mair 2009: 753-766). ). Kartellteoretiker argumenterar för att partierna inte 

längre agerar för att representera medborgarna, utan mer kan ses som representanter för 

partiet eller partiets elit (Enroth 2014:149). Katz & Mair (1995) poängterade att denna 

förvandling av politiska partier har uppstått från en försvagning av partiernas band med 

civilsamhället, där partierna istället inlett en närmare relation med staten. 

Om medborgarna och partierna båda har förändrats på ett fundamentalt sätt, vad betyder det 

för idealen och utövandet av demokratin? 

Katz & Mair (2009) menar att den politiska utvecklingen i mångt och mycket satt demokratin 

i kris, i alla fall om man med demokrati menar att det ska vara starkt deltagande från en stor 

massa, så ter det sig inte positivt när utvecklingen medfört att politiskt deltagande från 

civilsamhället minskat och båda medborgarna och partierna ser med minskat intresse på 

folkligt deltagande i partiorganisationerna.  

Utvecklingen tyder på att det deltagardemokratiska idealet är på väg att förlora sin tyngdpunkt 

då allt färre medborgare vill delta aktivt i partiorganisationerna och partiorganisationerna 

väljer i mindre utsträckning att rekryterar medlemmar. En annan aspekt som tyder på detta är 

att utvecklingen visar att de medlemmar som finns i partiorganisationerna får allt mindre makt 

att bestämma och utveckla partiets politik, då makten blivit allt mer koncentrerad till partiets 

elit (Katz & Mair 2009). Att partierna i allt större utsträckning gått mot en professionalisering 

och effektivisering indikerar på att värden som tillhör de mer elitdemokratiska värderingarna i 

allt större utsträckning motiveras inom partipolitiken.  Där man genom ökad 

professionalisering lägger större vikt vid ett koncentrerat ledarskap än vad man fokuserar på 

att inkludera medlemmarna i olika beslutsprocesser.  

Dahl gjorde en tolkning av detta i sitt verk, Democracy and its critics (1989) då han beskrev 

att det elitdemokratiska idealet allt mer kommer prägla politikens praktik men att de aldrig 

kommer att ersätta det deltagardemokratiska idealet i form av vision eller symbolik. Dahls 

tolkning av demokratiidealens roll i vår representativa demokrati ger upphov till frågan hur 

man mot bakgrunden av den politiska utvecklingen kan förstå de demokratiideal som finns i 

dagens partiorganisationer. 
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Det är en intressant aspekt av den politiska utvecklingen då idealen som präglar politiken i 

mångt och mycket kan förändra synen på hur man ser på vad demokrati är och bör vara. 

Richard S Katz med flera ställer sig frågan i Handbook of party politics om demokratin 

verkligen behöver partimedlemskap.  I detta verk så besvaras den frågan med ett nej. Vilket 

motiveras med att för att val ska vara rättvisa och fria under ett politiskt system är det inte 

nödvändigt att konkurrerande partier har medlemmar eller att kandidaterna är 

partirepresentanter. Det poängteras att kvalitén i den demokratiska processen kan förbättras 

om fler medborgare blir medlemmar, men att det i allra högsta grad är avgörande beroende på 

hur den demokratiska processen i respektive partiorganisation ser ut. Aktualiteten i detta 

resonemang bottnar i att den politiska utvecklingen gör att vi ställer oss nya frågor kring hur 

demokratin bör vara utformad och vad som krävs för att vi kan anse att vi lever i en fullgod 

demokratisk ordning. Ett antagande är att Katz med flera inte hade ställts sig frågan om vi kan 

anse att en demokrati är fullgod utan partimedlemmar om inte den politiska utvecklingen 

tvingat oss att se demokratin i ett nytt ljus. 

Frågan som kvarstår är vilka ideal som man finner i dagens partiorganisationer och hur man 

kan förstå dessa i förhållande till den politiska utvecklingen. I fall man spår att utvecklingen 

kan få oss att tänka annorlunda kring hur demokratin är utformad där medborgare, 

medlemmar och interndemokrati inte är begrepp som man är tvungna att värdera för att en 

demokrati kan anses god, är det en viktig aspekt att lyfta upp vilka konsekvenser som detta 

kan medföra.   

Katz & Mairs resonemang utgår mångt och mycket från en uppdelning av partier på central 

nivå och partier på gräsrotsnivå, vilket medfört att mycket av forskningen som har gjorts kring 

kartellteorier hamnat på den centrala partinivån (Bardi, Bartolini, Trechsel:2014: 155-156). 

Denna uppsats kommer därför att undersöka teorierna om den politiska utvecklingen och 

interndemokratin i politiska partier på den lokala partinivån. Detta för att kunna lyfta fram om 

man ser att dessa tendenser även letat sig ner på partiernas gräsrotsnivå. Att denna 

undersökning gjorts på lokalnivå är därför av relevans och är viktigt att bära med sig i 

läsningen av denna uppsats.  
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1.2  Uppsatsens syfte och frågeställningar.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka demokratiideal man finner i dagens 

partiorganisationer på lokal nivå och hur man kan förstå dessa ideal med bakgrund av den 

politiska utvecklingen. Mer specifikt ska uppsatsen undersöka hur ledarna och medlemmarna 

förhåller sig till varandra, med en betoning på hur de båda grupperna i partierna förhåller sig 

till deltagande i de politiska rummen. Uppsatsen ska även lyfta fram vilken mening som de 

aktiva inom partiorganisationen skapar kring demokratiidealen. Uppsatsen ska med hjälp av 

att besvara frågor kring dessa sfärer föra ett resonemang kring vilka följder man kan spå av 

vilka värderingar och ideal som man finner i partiorganisationerna. Följande frågeställningar 

ska besvaras i uppsatsen; 

1) Vilka demokratiideal finner vi i partiorganisationerna? Och vilka värden knyter ledarna 

och medlemmarna kring dessa ideal? 

2) Hur beskrivs ledarna och vilken roll tillskrivs medlemmarna? 

3) Hur kan de ideal och värderingar som framkommer i de lokala partiorganisationen 

relatera till tidigare forskning om den politiska utvecklingen på central nivå? 

4) Får undersökningen stöd av den tidigare forskningens resonemang kring hur den politiska 

utvecklingen sägs haft negativ inverkan på partiers interndemokrati och partiers relation till 

civilsamhället?  

 

             2. Val av metod, material, urval och begränsningar.  

 

2.1 Uppsatsens explorativa karaktär. 

Uppsatsen är explorativ till sin karaktär, målet är inte att vara hypotesprövande eller att 

försöka förklara ett samhällsfenomen. Att uppsatsen inte kan ses som teoriprövande eller av 

teoriutvecklande karaktär motiveras av att syftet inte är att pröva eller utveckla teorierna 

(Esaiasson m.fl. 2012:88–89) om den politiska utvecklingen. Teorierna bidrar med att skapa 

en förståelse kring hur idealen i partierna kan förstås med bakgrund av den politiska 

utvecklingen.  Teorierna om den politiska utvecklingen är i denna uppsats inte i centrum och 

uppsatsens syfte är heller inte att försöka utveckla teorin ytterligare (Esaiason m.fl. 2012:89). 

Undersökningens huvudsakliga syfte är att utforska vilka demokratiideal man finner i 

partiorganisationerna och hur människorna i partierna skapar mening kring dessa ideal. Att 
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den är explorativ i sin karaktär motiveras också av att studierna av den politiska utvecklingen 

efterforskats på centralnivå och forskningen kan sägas ha blivit” försummad” på den lokala 

partinivån. Detta gör att det i första hand blir aktuellt att försöka utforska om de tendenser 

som utforskats på central nivå även går att finna på gräsrotsnivån. Detta medför att vi har att 

göra med en uppsats som vill utforska nya områden, snarare än att pröva hypoteser (Barrling 

2004:43). Uppsatsens metodval stärker uppsatsen som explorativ, då valet landar på en 

kvalitativ metod där tolkning av människors uppfattningar står i centrum, vilket gör att 

uppsatsen ter sig utforskande i sig. Metodvalet beskrivs i avsnittet nedan.  

2.2.1 Val av kvalitativ metod. 

Jag har valt en kvalitativ metod då undersökningen kommer landa i att tolka människors 

uppfattningar om demokrativärden och även tolka vilken innebörd och mening de skapar 

kring de demokratiideal som undersökningen kommer att beröra. När det handlar om att tolka 

människors uppfattningar och förståelse av sin omvärld är kvalitativ metod ett lämpligt val för 

undersökningen (Barrling 2004:43, Esaiasson m.fl. 2012, Kvale & Brinkmann 2009). Den 

kvalitativa metoden ger människor möjlighet till att utveckla sina resonemang och 

tankemönster (Kvale & Brinkmann 2009) vilket som ger mig möjlighet att tolka meningen 

som partiorganisationerna och individerna skapar kring sin omvärld.  

2.2.2  Intervjumetod som grund för det empiriska materialet.   

”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem? 

Människor talar med varandra; de integrerar, ställer frågor och besvarar dem. Genom 

samtal lär vi känna andra människor, vi får kunskap om deras känslor, attityder och den 

värld de lever i ”( Kvale & Brinkmann 2009:15) 

Uppsatsens kvalitativa metod består utav samtalsintervjuer. Samtalsintervjuerna är de som 

ligger till grund för hur uppsatsens empiriska material tolkas. Intervjumetoden hjälper mig att 

kunna kartlägga och systematisera vilka värderingar som finns inom partiorganisationerna. I 

denna uppsats kommer intervjupersonerna att benämnas respondenter. Att det är en 

respondentundersökning beror på uppsatsen syfte. Det är svarspersonernas egna uppfattningar 

och åsikter som står i fokus och är studieobjektet och de ses inte som informanter som ska 

förmedla en sanning eller ett händelseförlopp (Esaiasson m.fl. 2012). Min uppgift har varit att 

kategorisera och finna mönster och analysera eventuella likheter eller skillnader i 

intervjusvaren. 
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Jag har valt att förhålla mig öppet i utformandet av det empiriska materialet. Om jag hade valt 

att förhålla mig till låsta teman och idealtyper i utformandet av intervjumallen hade jag kunnat 

få svar på de frågorna jag ville beröra i min uppsats, hur de förhåller sig till exempelvis, 

professionalitet, effektivitet i relation till interndemokrati i form av deltagande och inflytande 

för medlemmarna. Vi kan följa Katarina Barrlings resonemang kring nackdelarna med att 

förhålla sig öppet till intervjumaterialet ”Dessvärre är tillvägagångssättet också förenat med 

nackdelar. Om intervjufrågorna skulle ha varit slutna så hade varje analysenhet säkert 

erhållit ett mätvärde” (Barrling 2004: 44).  

Detta kan inte sägas enligt Barrling (2004) gälla vid öppna intervjufrågor och det empiriska 

resultatet kanske inte upplevs heltäckande eller framställs som asymmetriskt. Detta har varit 

utmaningen med den valda metoden i denna uppsats då mycket olika resonemang framställts 

och det har inte varit utan svårigheter att ge det empiriska materialet sin rättvisa.  

 Risken om jag hade valt en mer sluten karaktär är att undersökningen blivit mindre dynamisk 

och intressant eftersom jag då i mångt och mycket bekräftat min egen undersökning på 

förhand, i och med att intervjufrågorna fört in respondenterna på ” låsta teman” och 

intressanta iakttagelser eller teman som representerar någon form av demokratisyn eller 

värdering hade inte kommit fram. Som jag tidigare beskrivit valdes intervjumetoden just på 

grund av att jag ville få svarspersonerna att själva beskriva hur de uppfattar sig själva och sin 

omgivning. Jag har velat åstadkomma ett öppet samtal mellan mig och respondenten, vilket 

gjorde att valet att tillämpa semistrukturerade intervjuer med öppna svar var ett naturligt val. 

Vid semistrukturerade intervjuer finns det möjlighet för respondenterna att utveckla svar och 

resonemang på de ställda frågorna (Kvale & Brinkmann 2009), och jag hade chansen att ställa 

cirkulära frågor när jag fann det lämpligt. I fall jag ställt för slutna frågor så hade metoden 

förlorat sitt syfte eftersom det inte längre kommer vara respondenterna som har möjlighet att 

styra över vilka områden som kommer beröras, och uppsatsens utforskande karaktär hade 

förlorat sitt syfte. Utformningen av själva intervjumallen kommer att beröras i senare avsnitt 

av uppsatsen.  

För att överbrygga svårigheterna med tillämpningen av en öppen intervjumetod så har jag 

varit noga med att låta varje respondent fritt få uttrycka sig, exempelvis avslutades varje 

samtal med frasen ” Var det något annat du funderade/ tänkte på? Detta visade sig vara ett 

bra koncept då mycket värdefull information framkom genom att avsluta med den 

frågeställningen. Det visade sig att det ofta fötts en tankegång hos respondenterna under 

samtalets gång, som de fick möjlighet att beskriva när samtalet var slut. Det fanns ingen 
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tidsbegränsning i samtalet varför det fanns gott om tid för att utveckla resonemang. Jag var 

noga med att inte förbise någons intervjusvar eller lägga ord i munnen på någon. Vid 

upplevda missförstånd upprepade jag vad respondenten hade sagt och frågade om jag tolkat 

rätt. 

Det framkom ibland speciellt i samtalen med de unga medlemmarna att de kunde ställa en 

motfråga, exempelvis ” Vad menar du med värdering/ Vad är en värdering för dig?”. Jag 

valde att tackla dessa motfrågor genom att svara” En värdering i detta sammanhang är vad du 

anser vara en värdering/ det finns inget rätt eller fel svar utan jag vill veta vad din syn på vad 

en värdering är”. Detta för att jag inte skulle låta min syn skina igenom i deras svar.  

Detta är saker som gjorts för att överbrygga problematiken som framkommer med 

tillämpningen av öppna intervjuer. Detta kan definieras som att jag undvikit att låta mig 

drabbas av ”intervjuareffekt” där oönskade effekter sker i samspelet mellan den som 

intervjuar och den som är respondenten i detta fall. Risken är att man omedvetet styr svar 

genom selektivt lyssnade eller selektiv notering av svar. Detta gör att man omedvetet anpassar 

sina svar efter vad man från början förväntas höra, vilket är bland det svåraste att undvika 

(Esaiasson m.fl. 2012). Men som poängterats hade jag fastställt rutiner för varje intervju som 

medförde att detta blev lättare att undfly och genom det så stärker jag trovärdigheten i det 

empiriska resultatet.  

I själva tolkningsarbetet letade jag efter vilka mönster man kunde finna utifrån respektive 

intervjutema. I tolkningen av intervjusvaren visade det sig att det framkom olika teman av 

demokratisyner/värderingar mellan de två valda analysenheterna, förtroendevalda och 

medlemmar i partiorganisationen(val av analysenheter motiveras närmre i avsnittet nedan). I 

tolkningsarbetet har det varit lika viktigt att leta efter det outsagda. När en av analysenheterna 

valde att inte nämna något som tillhörande en värdering eller demokratisyn är det en rimlig 

tolkning att det inte är av främsta prioritet eller högt värderat av denna grupp. Vad man väljer 

att prioriterar framför något annat är en viktig indikator i sig. Det har handlat om att 

exempelvis tolka hur starkt respondenten betonar något, hur mycket omfattning en viss sak får 

i samtalet eller hur starkt man motiverar att något borde värderas högre i partiorganisationen, 

eller helt enkelt vad som man väljer att inte lyfta fram överhuvudtaget.  
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2.2.3 Analysenheterna.   

Som tidigare beskrivit är materialet och uppgifterna hämtade från enskilda individer i 

partiorganisationerna. Men mitt intresse har varit att studera partiorganisationerna utifrån 

helheten, men också utifrån två grupper i partiorganisationerna, de förtroendevalda som sitter 

på formellt uppdrag och de partiaktiva som inte har något förtroendeuppdrag. 

Genom att ha studerat partigrupperna som helhet kan jag få ut vad som anses var en 

representativ åsikt från partiorganisationer som helhet. Genom att studera 

partiorganisationerna även utifrån två grupper, förtroendevalda och medlemmar utan uppdrag 

har jag haft möjligheten att även se skillnader mellan representativa åsikter eller se likheter 

mellan dessa två grupper. Att det varit viktigt att skilja på dessa analysenheter är att det kan 

framkomma att dessa två grupper i partiorganisationen kan ha skilda värderingar eller är mer 

likartade än förväntat resultat. I tolkningsarbetet är det återigen viktigt att inte drabbas av en 

form av ”intervjuareffekt” när man ska tolka resultatet. Det är lätt att enbart söka efter likheter 

i respektive analysenhet eller skillnader mellan dem. Det är viktigt att behålla ett öppet sinne 

då resultatet kan överraska, det kan framkomma skillnader i respektive analysenhet eller 

större likheter mellan analysenheterna som man inte hade förväntat sig. 

Att jag i denna uppsats inte kunnat göra respektive partiorganisation som analysenheter faller 

under kategorin urval och begränsningar men jag väljer att nämna det redan nu. Det hade varit 

intressant att även kunna beskriva skillnader och likheter mellan respektive partiorganisation. 

Eftersom andelen intervjuade i respektive partiorganisation är så få kommer jag inte kunna 

hävda att deras svar kan ses som representativa eller generella för den partiorganisationen som 

helhet, då hade jag behövt intervjua fler per organisation men även i fler kommuner. Jag 

kommer i min uppsats att beskriva vad respektive partiorganisation har sagt i intervjuerna 

men de svaren kommer inte att ligga till grund för att göra någon analys i skillnader eller 

likheter mellan partiorganisationerna. Detta kan definieras som graden av generaliserbarhet, 

där jag inte ansåg att jag kunde generalisera resultaten till respektive partiorganisation. Detta 

har även att göra med val av forskningsdesign (Esaiasson m.fl. 2012: 88,159). I detta fall är 

den av utforskande karaktär vilket gör att uppsatsen kan få svårt att vila eller stödja 

antaganden på tidigare studier på lokalnivå. I fall uppsatsens resultat överensstämmer med 

andra resultat kommer det dock nämnas i uppsatsen eftersom det kan ses som en intressant 

iakttagelse.  
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2.2.4 Urval och begränsningar.  

En del av urvalsprocessen är att ta ställning till om det är partiorganisationerna på central nivå 

eller på lokal nivå som ska undersökas. Jag har i min studie valt att studera 

partiorganisationerna på lokal nivå, motiveringen till det urvalsbeslutet är mot bakgrund av 

den tidigare forskningen om den politiska utvecklingen.  Det intressanta är att finna om det 

som beskrivits om utvecklingen på politikens centrala nivå kan förstås och återspeglas i den 

lokala politiken.  En annan motivering att välja att studera den lokala nivån är att mycket av 

politikens folkliga förankring utgår från de lokala partiorganisationerna. Det är ofta på den 

lokala nivån som folk börjar sin politiska karriär eller får upp intresset för att engagera sig 

politiskt. Man kan säga att de lokala partiorganisationerna fortfarande är motorn för den 

politiska folkrörelsen och där det deltagardemokratiska idealet får sitt ansikte.  

Det första jag måste bestämma mig för i urvalsprocessen är val av kommun/ kommuner samt 

val av partiorganisation/ partiorganisationer. I valet av kommun eftersträvade jag att välja en 

kommun som är så representativ för andra kommuner som möjligt. Med att en kommun kan 

anses vara representativ är det en första utgångspunkt att alla de etablerade riksdagspartierna 

ska finnas representerade på den lokala nivån, så att samtliga går att intervjua. Andra 

utgångspunkten är att kommunen som väljs bör spegla röstningsmönstren som går att finna i 

de flesta andra kommuner. Det vill säga att den kommunen jag valt inte bör urskilja sig eller 

sticka ut från hur röstningen generellt sett ut i övriga svenska kommuner, då kan det bli svårt 

att hävda att resultatet kan anses representativt. En tredje utgångspunkt är att kommunen 

folkmängdsmässigt ska kunna anses representativt. En mall att gå efter kan vara att 

kommunen ska ligga inom ramen för Sveriges tjugo största tätorter.  

Valet föll på Växjö kommun då kommunen har samtliga etablerade riksdagspartier 

representerade, röstningsmönstret i kommunen urskiljer sig inte eller sticker inte ut från det 

generella resultatet från andra kommuner och kommunen hamnar inom ramen för Sveriges 

tjugo största tätorter.  

Jag hade kunnat fokuserar på att välja ut ett parti, och sedan studera partiet i flera kommuner. 

I detta alternativ kan man lättare hävda att resultatet man erhållit är etablerat i fler kommuner 

och genom det så stärker man resultatets trovärdighet. Samtidigt kan man genom det resultatet 

enbart visa att dessa tendenser inom partiorganisationerna finns i just det partiet, man kan anta 

men inte påvisa att det skulle finnas i andra partier. Jag valde urvalsprincipen nummer ett där 
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samtliga partiorganisationer är representerade. Anledningen till att jag valt urvalsprincip 

nummer ett är för att det är mer intressant att studera samtliga partier när ämnet på lokal nivå 

än inte är så utforskat. Det gör att jag anser det vara mer relevant att i denna studie få alla 

partier representerade än att studera ett parti i fler kommuner.  Det är för mig mer intressant 

då ett påfallande resultat i denna studie ger upphov till en vidarestudie där man har möjlighet 

att ta in fler kommuner i urvalet.  

Den andra delen i urvalsprocessen är vilka respondenter i partiorganisationerna som jag vill 

intervjua samt lämpligt antal respondenter i respektive partiorganisation.  Mitt urval blev att 

intervjua de sju riksdagspartierna som varit förankrade på lokal nivå, vänsterpartiet, 

socialdemokraterna, miljöpartiet, centerpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna samt 

moderaterna. Att jag valde att utesluta sverigedemokraterna är på grund av att det inte varit 

förankrade i kommunen under en längre period och att det varit svårt för mig att bedöma om 

de kommer att fylla ut de platser som de får i kommunpolitiken. Osäkerheten kring 

sverigedemokraternas organisation i kommunen gjorde att jag valde att strategiskt utesluta 

dem från början.  

Mitt syfte från början var att intervju lika många medlemmar som förtroendevalda i respektive 

partiorganisation, men det visade sig under undersökningens gång att det var svårt att få tag 

på aktiva medlemmar, speciellt i de mindre partierna. Detta gjorde att det uppstod en ofrivillig 

begränsning i det urval som jag tog fram. Det var även svårt att helt ta hänsyn till ålder, 

etnicitet och kön då jag fick hålla mig till de personerna som var tillgängliga. 

Jag valde att intervjua två förtroendevalda från de största partierna, socialdemokraterna och 

moderaterna, det blev även två intervjuer av det förtroendevalda i kristdemokraterna. I 

vänsterpartiet, miljöpartiet, centerpartiet och folkpartiet intervjuades en förtroendevald per 

parti. Sammanlagt intervjuades tio förtroendevalda varvid tre var kvinnor och sju var män. 

Urvalet när det gäller medlemmar föreföll så efter begränsning i urvalet att för 

socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet intervjuades två medlemmar per parti och en 

medlem intervjuades för centerpartiet. Sammanlagt intervjuades sju medlemmar varvid två 

var kvinnor och fem var män. Sammanlagt genomfördes sjutton intervjuer av förtroendevalda 

och medlemmar i Växjö kommun. 
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3. Teoretisk Bakgrund. 

För att ge mer motivering till uppsatsens undersökning följer det först i den teoretiska 

bakgrunden ett avsnitt om tidigare forskning och hur den politiska utvecklingen sägs ha 

påverkat partiernas interna struktur och medborgarnas roll i den politiska vardagen. Sedan 

följer ett avsnitt kring olika demokratisyners förhållningssätt till deltagande för att ge en ökad 

förståelse kring utformandet av intervjumallen.  

3.1 Tidigare forskning.  

Vi har i inledningen beskrivit att den politiska utvecklingen medfört att de politiska partierna 

och medborgarna står allt längre ifrån varandra. Den politiska utvecklingen har medfört att vi 

ser en catch-all effekt och en professionalisering av de politiska partierna, vilket har bidragit 

med att politiska partier allt mindre förstås kan som folkrörelser och i allt större utsträckning 

kan beskrivas som professionella organisationer.  Den tidigare forskningen spår att den 

politiska utvecklingen inverkar negativt på interndemokratin. Medborgarna vill inte längre 

engagera sig i politiska partier och igenom det så försvinner den demokratitanke som utgår 

från att demokratin ska vara förankrad i ett starkt deltagande där civilsamhället har en stark 

ställning. Partier ser inte medborgerligt deltagande som den viktigaste faktorn längre (Katz & 

Mair 2009). 

Tom Nilsson (2005) har undersökt den interna demokratin på lokalnivå, där hans slutsatser 

beskriver hur partiers utveckling från folkrörelser till professionella organisationer har varit 

negativt ur ett deltagandeperspektiv. Hans undersökning lyfter fram att partier genom den 

politiska utvecklingen i allt mindre utsträckning kommer värdera deltagande och värdera de 

interndemokratiska strukturerna. Dalton & Wattenberg (2000) beskriver också att det positiva 

effekterna som kommer med politiskt deltagande inte kommer att uppnås när partierna i och 

med utvecklingen kommer ha allt färre ambitioner att värva medlemmar.  

För att stärka förklaringen varför utvecklingen varit negativ för interndemokratin och synen 

på medlemskap i organisationen har Katz (2014) beskrivit den interndemokratiska skillnaden 

mellan vad han benämner som de traditionella masspartisystemet och uppkomsten av 

downsianmodellen. Masspartimodellen beskrivs som en länk eller association till 

medborgarna, medan downsianmodellen beskrivs som en modell av politiska team där man 

tävlar om att vinna hela samhällets gunst i stället för att arbeta som representanter för 

särskilda samhällsgrupper. I masspartimodellen är det starkare betoning på interndemokrati i 
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hänvisning till val av ledare och utformning av partiernas politik. Därför är det en 

förutsättning att interndemokratin saknas i downsianmodellen. Katz (2014) beskrivning 

handlar om interndemokratin mellan de centrala moderpartierna och gräsrotspartierna. I 

massparti modellen så ses det centrala moderpartiet som agenter för gräsrotspartierna där 

gräsrotspartierna har hög påverkan på vem som ska nomineras och avsättas i det centrala 

moderpartiet. I en downisan partimodell ses gräsrotspartierna mer som hejarklack till de 

centrala moderpartiet som själva tar viktiga beslut i hopp om att kunna förutse den bredda 

massan av väljares reaktioner. Det Katz (2014) beskriver är utvecklingen mot centralisering 

av partiorganisationer och förnekandet av decentraliseringens värde, vilket som varit negativt 

för interndemokratin.  

När sociala skiljelinjer och solidaritetsprinciper luckrats upp minskar nivån av 

samstämmighet mellan det centrala moderpartiet och gräsrotspartierna då det som förut förde 

samman dem som grupp inte längre existerar i samma utsträckning. Detta leder till att ledarna 

för partierna kommer att bli sedda som en egen klass, professionella politiker. Eftersom de 

centrala moderpartiet måste maximera sina röster innan de kan tala med sina egna 

gräsrotsparti, är det tvunget enligt downsianmodellen att man ska förbise värdet av 

interndemokrati och att det måste accepteras i utformandet av politiska partier (Katz 2014: 

184-185, 189-190). 

Centraliseringens negativa påverkan på synen på hur man integrerar med sina gräsrotspartier 

kan vara en viktig förklaringsfaktor i beskrivande av hur professionalisering även påverkar 

synen på interndemokratin inom partierna på lokalnivå.  

I ” Michels law of oligarchy” beskriver Michel partiorganisationerna som ofrånkomligt 

hierarkiska. Ledarna kontrollerar beslutsprocesserna och kanalerna av information, och de kan 

manipulera stöd från oinformerade och oprofessionella medlemskap, detta i form av tomma 

ritualer av formella demokratiska policyskapandeprocesser.  

I Robert Michels undersökning av de socialdemokratiska partiet i Tyskland som påstod sig 

vara starkt interndemokratiska, resonerade han att om man fann dessa hierarkiska tendenser i 

detta parti med en sådan stark framtoning om att vara interndemokratiska kommer man också 

att se samma mönster i andra partier, där medlemmarna inte har någon vidare inflytande.  
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Om det är sant att interndemokratin är omöjlig i partiorganisationer är det inte någon 

meningsfullt att studera partimedlemmar i ett syfte att förstå partiernas beslutsprocesser. 

Eftersom det som händer i partierna påverkar inte ledarna och de policyer de vill skapa (Katz 

& Crotty 2006: 309, 310) 

- Varför är det då viktigt att fortfarande prata om interndemokratin och partiernas 

medlemmar? 

”Interndemokratin bör ses som en mekanism som gör allmänna beslutsprocesser mer 

känsliga för den allmänna opinionen. Partierna är skräddarsydda för att förse länken mellan 

diskussion i samhället genom den offentliga in till den politiska sfären” (Theorell 1999:373)  

Det har visats att interndemokratin i partierna minskat i och med utvecklingen med färre 

medlemsantal i partiorganisationerna (Mersel 2014: Fotnot 124). Den interna demokratin har 

gått mot en negativ utveckling på flera nivåer som tillsammans stärker denna trend; 

1. En försvagad länk mellan partierna och medborgarna. 

2. En försvagad länk mellan de centrala moderpartierna och gräsrotspartierna. 

3. En försvagad länk mellan medlemmar och ledare inom organisationen (Nilsson 

2005,Katz 2014, Katz & Mair 2009, Mair 1990, Dalton & Wattenberg 2000).  

Den politiska utvecklingen har redan skapat en ny slags skiljelinje mellan politiken och 

medborgarna och vissa kartellteoretiker framhåller att utvecklingen bidragit med att partier 

slutar upp att vara representanter för medborgarnas intresse (Enroth: 2014). När de politiska 

partierna har allt svårare att engagera medlemmar och i allt större utsträckning söker andra 

väger för att organisera sina partier (Katz & Mair 2009) är frågan om interndemokratin och 

medlemmar en fråga som inte bör ignoreras. När länken mellan partierna och medborgarna 

redan försvagats är en svag interndemokrati i partierna ytterligare ett steg mot att koppla bort 

de politiska partierna från civilsamhället. När medlemmarna som är engagerade i politiken 

upplever en frånvaro av inflytande och en hierarkisk struktur där deras politiska engagemang 

inte ges ett uttryck i form av att kunna påverka riskerar deras engagemang att dö ut. Denna 

typ av skiljelinje i de politiska partierna skapar än mer dissonans mellan partierna och 

civilsamhället då inte ens partierna egna medlemmar bjuds in i de politiska rummet. 
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3.2 Olika demokratisyners förhållningssätt till deltagande.  

För att ge mer förståelse kring utformandet av intervjumallen följer nedan en beskrivning av 

olika demokratisyners förhållningssätt till deltagande.   

3.2.1 Deltagardemokratiskt ideal. 

Det deltagardemokratiska idealet centreras kring synen på att deltagande i den demokratiska 

processen främst är bildande och av fostrande karaktär.  Deltagande har en psykologisk effekt, 

om en individ befinner sig i en deltagande miljö ökar sannolikheten att denna kommer öka sin 

vilja till handling i politiska processer. Individen får också ökade färdigheter genom den 

träning de fått i demokratiska färdigheter, samt i politiska processer och individen blir mer 

kvalificerad för att delta i det politiska livet. Ju mer deltagande desto bättre blir medborgarna 

på att just delta. Enligt denna teori är därför deltagande grunden för att en demokratisk politik 

kan fungera (Pateman 1970: 42-43, 105).   

Medborgaren har i den deltagardemokratiska andan själv en möjlighet att påverka 

beslutsprocessens resultat. Politiken sker genom möten där diskussionen och 

beslutsprocesserna präglas av jämlikhet mellan deltagarna, där samtliga deltagare är med i 

processen från diskussion till implementeringen av de politiska besluten (Nilsson 2005: 38). 

Robert A Dahl (1989) beskriver att ett effektivt deltagande är väsentligt för att den 

demokratiska processen ska kunna anses korrekt.  För en korrekt demokratisk ordning måste 

de politiska beslutsprocesserna föregås av att varje medborgare har äkta möjligheter och 

jämlika möjligheter att uttrycka sin vilja i det avgörande skedet i beslutsprocessen. För Dahl 

(1989) var det också ett grundläggande element i demokratin att varje medborgare hade lika 

möjligheter till att sätta den politiska agendan och att uttrycka skäl för varför ett beslut ska 

fattas istället för ett annat. I var fall man nekar medborgarna inflytande och inte tar deras åsikt 

i beräknande så negligerar man principen att ta hänsyn till allas intresse.  

”The demos must have the exclusive opportunity to decide how matters are to be placed on 

the agenda of matters that are to be decided by means of the democratic process” (Dahl 

1989:113)  

Dahl poängterar hur väsentligt det är att medborgarna måste ses som enväldiga i den 

demokratiska processen (Dahl 1989: 109-11, 113). 
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Likt Pateman (1970) lyfter Dahl upp deltagandets fostrande karaktär av medborgarna. Han 

poängterar att hans motståndare har rätt i att alla medborgare inte kan ses som lika 

kvalificerade att delta i den demokratiska processen, och att medborgarna alltid kommer göra 

misstag på vägen mot nya politiska beslut. Medborgarna måste få göra misstag, det är enda 

sättet man kan lära sig och enligt Dahl växa som moralisk medborgare. Medborgarna måste få 

fullt deltagande och genom det kan samhället fostra medborgare genom att låta dem utveckla 

sin moraliska kapacitet (Dahl 1989:11, 65).  

Deltagandets fostrande och integrerande karaktär var något som Rousseau beskrev i sin lag 

om demokratiskt deltagande.  Han ansåg att genom deltagande utbildar sig medborgaren till 

att bli både en offentlig såväl som en privat medborgare. Genom att minska distinktionen av 

sfären mellan offentlig och privat medborgare kommer medborgarna till slut känna ingen eller 

liten konflikt eller krav mellan dessa olika sfärer. I denna anda kan medborgarna bättre fatta 

politiska beslut då besluten inte enbart präglas av egenintresse (Pateman 1970:25). Precis som 

Pateman (1970) och Dahl (1989) lyfter Rousseaus lag upp hur deltagandes främsta syfte är att 

fostra och utbilda människor till att bli bättre medborgare. Rousseau bygger också sina 

argument kring deltagande till att det ökar jämlikheten mellan grupper och ökar individens 

frihet genom att den tillåts vara sin egen herre, detta i sin tur skapar en bättre integration då de 

ökar individens känsla att tillhöra samhället (Pateman 1970:27).   

 Särdragen i den deltagardemokratiska visionen präglas av; 

Deltagande föder deltagande, deltagandet i sig i olika sociala sfärer i samhället uppmuntrar 

till mer deltagande vilket minskar människors passivitet inför politiska processer.  

Deltagande är fostrande, genom deltagande får människor möjlighet att utveckla sina 

kvalitéer, genom att de får tränas in de politiska processerna och genom det utvecklar de rätt 

egenskaper och får de som krävs för att delta i politiken.  Bildandet hjälper människor att fatta 

rätt beslut i politiska frågor.  

Deltagande utvecklar den moraliska kompassen, genom att medborgarna får möjlighet att 

delta får de chansen att utveckla sitt sinne för rätt och fel och det skapar ett samhälle där 

medborgarnas moraliska kapacitet kan utvecklas.  

Deltagande skapar jämlikhet och medborgerlig integration, deltagande skapar jämlikhet, 

vilket leder till medborgerlig frihet, när medborgarna är fria och jämlika skapar de känslan av 
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tillhörighet. Känslan av tillhörighet och jämlikhet minskar risken för att politiskt 

beslutsfattande baseras på individers egenintresse. 

3.2.2 Elitdemokratiskt ideal.  

Idén om elitism grundar sig på en demokratisyn där vanliga medborgare inte är kvalificerade 

att regera över sig själva.  Det är därför det behövs en politisk elit, eller ”förmyndare” som 

styr över den politiska ordningen. Platon var en av förespråkarna för ett elitdemokratiskt 

synsätt. Hans resonemang utgick från att politisk kunskap är kunskap om allmänhetens bästa. 

Politisk kunskap är som vilken annan kunskap som helst och alla är inte lika kvalificerade att 

utföra ett yrke. Det är därför som de medborgare som ska utöva och bestämma i den politiska 

ordningen måste vara kvalificerade och tränade i den politiska konsten (Dahl 1989:52–53).  

Vanliga människor ska inte helt vara med och delta och fatta beslut i politiska processen. Är 

medborgarna med finns risken att det skapar en ojämlik demokratisk ordning. Till skillnad 

från Rousseau tror inte förespråkare att deltagande minskar risken för medborgerligt 

egenintresse i politiken. Deltagande av vanliga medborgare riskerar att skapa orättvisa beslut 

då besluten kommer grundas utifrån egenintresse (Nilsson 2005: 111). Platon menar därför att 

de som är mest kvalificerade ska väljas ut att fatta de politiska besluten. Dessa människor ska 

vara dedikerade att söka efter allmänhetens bästa och deras strävan kommer inte att föregås av 

något egenintresse.  Den demokratiska ordningen ska därför fokusera på välja ut och utbilda 

dessa ”förmyndare”. Eftersom dessa människor kommer besitta en överlägsenhet och en 

objektiv syn på samhällets bästa kommer medborgarna att ge dem sitt stöd (Dahl 1989: 52-

53).  

Schumpeter (1942) och Sartoris (1987) poängterade att medborgarnas roll i det demokratiska 

systemet skulle vara begränsat till att avsätta sina ledare. Medborgarna är endast kapabla till 

att välja vilka som ska leda och därför ska deras roll endast uttryckas indirekt genom denna 

form av representativa system (Gilljam & Hermansson 2003: 324 ). Schumpeter beskriver i 

sitt verk, Capitalism, socialism & Democracy (1943) hur valet av ledare är det mest centrala i 

den demokratiska ordningen. Medborgarnas enda aktivitet i den demokratiska processen är 

rätten att ställa ledarna till svars genom röstning. All annan form av aktivitet i betydelse att 

påverka ledaren går emot hela idén om ledarskapet. Medborgarna ska inte delta i någon annan 

form än att avlägga sin röst, detta krävs för att hålla hela den demokratiska ordningen 

flytande. Till skillnad från de deltagardemokratiska synen så är det inte önskvärt för 

demokratin att medborgarna ska ha rätt till någon annan form av inflytande. Det är istället likt 
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Platon och Mill minoriteten av ledare som bör vara fokus för den demokratiska synen. 

Schumpeter (1943) byggde också upp sitt resonemang kring att det är illusionistiskt att tro att 

människor är kapabla att ha stabila och rationella åsikter. 

Max Weber delade synen på att i det demokratiska systemet bör det vara fokus på att välja 

ledare och utkräva ansvar. Ledarskaps krävs i stora organisationer och för att stabilisera upp 

för den del av medborgarna som är passiva. Passivitet i politiken ansåg han vara en del av den 

moderna eran.  Likt sina förespråkare ansåg han också att medborgarna var oförmögna att 

fatta alla politiska beslut, deras kapacitet sträckte sig till att välja ledare. För att ”försäkra” 

demokratin sållas de svaga bort till förmån för de som är mest kompetenta att styra. Likt 

Schumpeter vilade hans antagande på att demokratins främsta syfte är att försäkra effektiv 

politik och att hålla en balans mellan den kompetenta auktoriteten. Att ” stänga ute” 

medborgarna genom en restriktiv politik var nödvändigt för att skydda dem mot ineffektivitet, 

genom att deras uppgift var att kunna välja bort ineffektiva ledare. En konkurrerande elitism, 

där kompetenta ledare får konkurrera om makten var därför det bästa skyddet för 

medborgarna och för att försäkra ett stabilt och effektivt politiskt system (Held 2006: 137-

138).   

Särdragen i den elitdemokratiska visionen präglas av; 

Utövandet av demokratin måste grunda sig på kompetens, alla är inte lika kompetenta att fatta 

beslut, då alla inte har kunskapen och utbildningen i politik och därmed inte förstår 

allmänhetens bästa. De som har den överlägsna kunskapen ska därmed ges rätten att fatta 

beslut i politiska frågor. Den vanliga medborgaren är inte kompetent till detta. 

Elitstyrning skapar rättvisa och jämlikhet, det är av värde att en liten elit med särskilt 

kompetens är de som utövar demokratin, endast de kan se objektivt i beslutsfattande och detta 

skapar jämlikhet. Ges makten till medborgarna kommer beslutsfattandet att präglas av 

egenintressen istället för allmänhetens bästa. 

Elitstyrning skapar stabilitet och effektivitet, för att ett demokratiskt system ska kunna bli 

stabilt och effektivt så måste den demokratiska ordningen ha en form av auktoritet och den 

demokratiska ordningen kan inte ses som ” rent demokratisk”.  Fokus ska därmed ligga på att 

få fram stabila ledare och ledarskap. 

Elitstyrning skyddar medborgarna och det demokratiska systemet, endast elitstyrning och en 

restriktiv förhållning till medborgerligt inflytande kan skydda medborgarna mot ett ineffektivt 
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och ostabilt politiskt system, därför ska medborgarnas enda roll i det demokratiska systemet 

vara att välja bland konkurrerande ledare. 

3.2.3 Deliberativt demokratiideal. 

Vi har ovan beskrivit två dominerande synsätt på deltagande i demokratiska processer, det 

deltagandeidealet som förespråkar långtgående delaktighet i politiska sammanhang och det 

elitdemokratiska synsättet som mer betonar hur medborgarnas deltagande enbart ska 

inkludera att nominera och avsätta sina ledare. Ur dessa ideal föddes det en annan syn och 

uppfattning om deltagande i beslutsprocesser, där skillnaden från de två föregående idealen 

lade tonvikten på hur människor skapar sina preferenser i den politiska sfären. Det är enligt 

detta ideal inte eftersträvansvärt att politiska beslut ska fattas genom att förhandlas eller röstas 

fram, utan det är genom samtalet som det politiska besluten ska skapas. Det deliberativa 

samtalet blir politiskt när det leder till beslutsfattande (Elster 1998).  

Det deliberativa demokratiidealet lyfter upp värdet av diskussion och kan också benämnas 

som samtalsdemokrati. Detta ideal bygger på att människors uppfattningar skapas genom 

diskussion och att det är där som de kan skapa sina åsikter, det rationella politiska samtalet är 

de som ska stå i centrum för detta ideal. Deltagandet ska formateras så att alla grupper i 

samhället ska få rätt att delta i de politiska debatterna och diskussionerna innan de politiska 

besluten fattas. I ett bra samtal kan det skapas konsensus och samtalet ska därav stå i fokus 

och värderas över förhandlingar eller omröstningar när man ska komma fram till ett beslut. 

(Nilsson 2005: 38, Gilljam & Hermansson 2003: 215). 

Gilljam & Hermansson (2003) beskriver svårigheten med att mäta den deliberativa 

demokratins effekter empiriskt, men ger olika förutsättningar för att ett samtal ska anses 

demokratiskt. Samtliga aktörer som berörs av beslutet ska vara delaktiga i processen, det 

måste finnas möjlighet att utkräva ansvar och det ska gå att ta tillbaka mandatet av 

beslutsfattandet. Processen ska vara öppen och transparant och beslutsfattarna ska vara 

lyhörda. Förekommer processen i slutna rum, finns brist på lyhördhet och ingen möjlighet att 

utkräva ansvar har vi istället för ett demokratiskt samtal att göra med en elitdiskussion 

(Gilljam & Hermansson 2003: 221). Det Deliberativa demokratiidealet och frågan om dess 

förutsättningar och effekt kanske enbart kan sägas uppnås i vissa miljöer och där vissa aktörer 

deltar i samtalet. I samtal som är begränsade till en viss elit kanske inte bidrar med att locka 

fram den effekt av det goda samtalet som det deliberativa demokratiidealet önskar.  
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I synen på det deliberativa demokratidealet är det därför väsentligt att ställa frågor kring, vilka 

är aktörerna i samtalen, hur många är de och i vilken miljö sker samtalen?  Dessa begrepp blir 

väsentligt för att det deliberativa demokratiidealets önskan om att det goda samtalet ska leda 

fram till ökad legitimitet i politiska beslut.  En legitim beslutsprocess måste enligt detta ideal 

grunda sig på att alla medborgare och alla som beröras av besluten ska bjudas in till det 

demokratiska samtalet. Saknas dessa krav som det deliberativa idealet ställer på det 

demokratiska samtalet kan besluten som fattats inte heller sägas ha föregåtts av en korrekt 

demokratisk process (Gilljam & Hermansson 2003, Elster 1998).  

Särdragen i det deliberativa demokratiidealet präglas av; 

Det demokratiska samtalet ska leda fram till politiska beslut, det är de demokratiska samtalet 

som ska stå i centrum för hur politiska beslut fattas. Politiska beslut bör inte idealt fattas 

genom förhandlingar eller omröstningar. Det är under samtal som ett politiskt beslut kan 

anses legitimt och det är genom samtal som människor kan skapa sina politiska preferenser.  

Alla som beröras av besluten ska få vara med i det demokratiska samtalet, det är viktigt att 

alla som beröras av beslutet ska få rätten av delta i diskussionerna. Begränsas samtalen till en 

särskild elit så risker effekten av det goda samtalet att försvinna, och det demokratiska 

samtalet förblir av en elitkaraktär.  

Samtalen måste föregås av transparens, lyhördhet och alla ska delta på lika villkor, samtalen 

får inte ske i slutna rum, och det får inte finnas någon asymmetrisk relation mellan de 

deltagande aktörerna. Det måste även uppnås krav på lyhördhet under samtalens gång. Saknas 

detta i samtalen förblir det demokratiska samtalet en elitdiskussion.     
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                       4. Samtalsintervjuerna.   

 

4.1Genomförande.  

Intervjuerna som genomförts tog plats vid respondenternas arbetsplats eller vid 

partiorganisationernas lokaler. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades och i vissa 

fall fördes även anteckningar1. I uppsatsens bilaga går det att finna datum, tid och plats för de 

genomförda intervjuerna. I det empiriska materialet har jag låtit benämna respondenterna som 

förtroendevald eller medlem. Jag har inte nämnt dem vid namn eller specificerat deras 

uppdrag, detta för att det inte ska bli allmänt känt vilka som medverkat i intervjustudierna. Jag 

kunde välja att benämna dem med andra namn, men jag fann inte det nödvändigt för 

undersökningens syfte.  

4.2 Intervjumall. 

Intervjumallen som ska besvaras av respondenterna i de utvalda partiorganisationerna utgår 

från den teoretiska bakgrunden som beskrivits ovan.  Utefter den teoretiska bakgrunden har 

fyra intervjuteman skapats; Förhållningssätt och inflytande, personliga egenskaper, 

beslutsfattande samt värderingar. Intervjumallen kommer i vissa frågor skilja något beroende 

på om det är en medlem eller förtroendevald som är svarsperson.  

Tema 1: förhållningssätt och inflytande   

Hur ser förhållandet ut mellan förtroendevalda och partimedlemmar i ert parti? 

Hur viktiga är de förtroendevalda och hur viktiga är medlemmarna för partiet?  

Vilket inflytande har du som förtroendevald/ medlem?  

De två övre frågorna kommer ställas lite olika beroende på om respondenten är en 

förtroendevald eller en medlem. Den teoretiska kopplingen grundar sig på att det 

deltagardemokratiska idealet ser medlemmen som en jämlik del i partiorganisationen. 

Medlemmen har samma rätt att sätta agendan och vara med i diskussioner och ingen i 

                                                           
1  Intervjuerna tog i snitt trettio minuter vardera, den längsta uppkom till cirka fyrtio minuter och den som blev kortast hamnade på cirka 23 

minuter.  
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partiorganisationen ska ha någon exklusive rätt att styra eller ändra i partiorganisationen. Det 

deliberativa idealet förespråkar att samtliga aktörer som berörs av beslut ska haft rätten att 

delta i ett demokratiskt samtal, vilket i detta sammanhang ses som en form utav 

deltaganderätt. Det elitdemokratiska idealet ser inte medlemmen som jämbördig i 

organisationen. Medlemmens roll ska inte vara framträdande utan vara begränsad. 

Medlemmen har inget inflytande över den politiska agendan, har ingen självskriven rätt att 

delta i politiska diskussioner utan inflytandet består av att rösta fram de personer som ska 

bestämma.   

Tema 2: Personliga egenskaper  

 Finns det några personliga egenskaper hos medlemmarna som du anser extra viktig? / Vilken 

anser du är din viktigaste personliga egenskap?  

Finns det några personliga egenskaper hos de förtroendevalda som du anser extra viktig? 

/Vilken anser du är din viktigaste personliga egenskap?  

Finns det några egenskaper som värderas högre än andra inom er partiorganisation?  

Syftet med detta tema grundar sig mest teoretiskt sätt utifrån det elitdemokratiska idealet. De 

anser främst att kompetens är i särklass den viktigaste egenskapen hos politiker. Det 

deltagardemokratiska idealet anser också att kompetens hos medborgarna är viktig, men att 

detta sker genom integration och deltagande i organisationen. Det som de elitdemokratiska 

idealet eftersträvar är en professionalisering, en form av professionalisering som inte kan ske 

genom deltagandets bildande effekt utan som en egenskap som enbart vissa är kvalificerade 

att kunna uppnå.  Syftet med dessa frågor är dels att kunna besvara vad respondenterna själva 

anser är sin viktigaste egenskap men också vad de anser vara andras viktigaste egenskap. 

Syftet med detta tema är att se om professionalism är något som värderas högt i 

organisationen eller om det finns andra egenskaper som anses viktigare.  

Tema 3: beslutsfattande   

Vad anser du karaktäriserar en bra beslutsprocess? 

Hur går beslutsprocesserna till i er partiorganisation?  

Vad anser du att du har för del i partiets beslutsprocess? 

Här får respondenterna beskriva sin syn på beslutsfattande då det är ett centralt begrepp i 

demokratiidealen och därmed får frågan en teoretisk relevans. De får även beskriva hur 
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processen går till i deras partiorganisation och vad deras del i processen är. Detta är relevanta 

frågor då resultatet kan visa att de förtroendevalda och medlemmarna har olika syn på hur 

deras organisation hanterar beslutsprocessen och vad deras roll är. Det är av teoretisk relevans 

då resultatet kan visa att dessa två grupper har olika demokratisyner eller att de tvärtom inte 

skiljer sig avsevärt i synen på beslutsfattande.  Det deltagardemokratiska idealet anser att en 

bra beslutsprocess karaktäriseras av att samtliga medlemmar varit delaktiga i både att sätta 

grunden till frågan och genom det styra den politiska agendan. De ska även vara med i det 

slutgiltiga beslutsfattandet och implementeringarna av besluten. Rätten till att sätta agendan 

kan utformas genom demokratiska samtal enligt det deliberativa demokratiidealet, vilket i 

detta fall ses som en form av rätt till deltagande i beslutsprocesser. Det elitdemokratiska idealt 

anser att det är partiets elit som ska sätta agendan och vara ansvariga inför beslutsfattandet. 

Medlemmarnas deltagande är inte väsentligt för ett bra beslutsfattande, det är inte heller 

väsentligt att de har deltagit i diskussioner innan beslutsfattandet sker.  

Tema 4: värderingar  

Vilka värderingar anser du måste finnas i en väl fungerande partiorganisation?  

Vilka värderingar anser du är framstående i er partiorganisation?  

Finns det något när de kommer till värderingar som du anser behöver förbättras eller 

förändras i er organisation?  

I denna fråga får respondenten fritt tolka kring begreppet värdering och ge sin syn på vilka 

värderingar som finns inom partiorganisationen. Den teoretiska kopplingen grundar sig på att 

det deltagardemokratiska idealet anser att en bra organisation består av jämlikhet mellan 

medlemmar. Ett långtgående deltagande ska genomsyra hela organisationen. Det långtgående 

deltagandet ska vara det mest framstående idealet eftersom det i sig minskar den politiska 

passiviteten, ökar kompetensen, jämlikheten och moralen hos medlemmarna och därmed gör 

organisationen bättre. Ett sätt att värna och stärka delaktigheten kan utformas genom att det i 

partiorganisationen förekommer demokratiska samtal enligt det deliberativa idealet, där 

samtliga aktörer får vara med och diskutera. Det elitdemokratiska idealet hävdar istället för en 

väl fungerande organisation så krävs det stabilitet och effektivitet, detta uppnås genom att 

partiets elit sitter vid rodret och medlemmarnas enda roll är att stoppa ineffektiva ledare 

genom att rösta mellan olika konkurrerande ledare. Stabilitet och effektivitet uppnås genom 

en organisation med starkt ledarskap och inte genom delaktighet i samtalssfären eller andra 

deltagandesfärer. En bra organisation har en restriktiv hållning till deras medlemmars 
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inflytande på grund av att den ska skydda dem från en ostabil och ineffektiv organisation. En 

restriktiv hållning till medlemmarna är viktigt då de inte har kompetens att styra eller skilja 

politik från deras egenintresse. Likt temat om beslutsfattande så kan de skilja i synen på 

värderingar eller visa sig inte skilja sig avsevärt, vilket kan spegla vilka demokratisyner som 

går att finna mellan dessa två grupper i organisationen. 

                 5. Empiri och Analys. 

 

5.1 Vilka demokratiideal finner man i partiorganisationerna?  

  

5.1.1 Elitdemokratiskt ideal  

Det empiriska materialet visar att medlemmarnas inflytande i partiorganisationen är 

begränsad till att nominera och avsätta sina förtroendevalda och det är mycket fokus på 

uppdrag och de förtroendevalda i partiorganisationen. Medlemmarna kan endast ställa sina 

förtroendevalda till svars och utkräva ansvar vid dessa former av omröstningar. De 

förtroendevalda framhåller att medlemmarnas största inflytande går att finna i 

partiorganisationernas nomineringsprocesser där olika uppdrag i partiet ska delas ut. Detta 

menar de förtroendevalda gör att det är medlemmarna som organisatoriskt bestämmer. De har 

ett stort inflytande i partiet då de nominerar och kan avsätta förtroendevalda som inte sköter 

sina uppdrag som medlemmarna vill.  

”Medlemmarna utser de förtroendevalda, det är ju de första. De är ju också medlemmarna 

som kan avsätta de förtroendevalda om de inte sköter sig” (Förtroendevald S) 

Det är de förtroendevalda som väcker de frågor som det ska beslutas om. Det är också de som 

sedan bestämmer om besluten ska gå igenom. Man har därmed stort inflytande i 

beslutsprocessen på den post man innehar. De förtroendevalda har rätt att fatta beslut utan 

medlemmarnas samtycke.  

”Det är de som har politiska uppdrag som fattar besluten, det är även hos oss ärendena 

hamnar. I vissa nämnder så har medlemmarna ingen aning…” (Förtroendevald FP)  

”Vi har gruppmöten där alla förtroendevalda träffas. Där får vi egentligen ta alla beslut 

själva, utan att tillfråga medlemmar” (Förtroendevald MP)  
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I det elitdemokratiska idealet så ska medborgarnas inflytande över sina ledare vara begränsat 

till att enbart välja och avsätta dem, annars kan inte partiernas ledare utöva sitt ledarskap 

korrekt och fullt ut. I och med att medlemmarna inflytande begränsas till detta så består 

demokratisynen i partiorganisationen inte av fullt deltagande och inflytande för 

medlemmarna. Bilden det empiriska materialet visar upp är att det i partiorganisationerna 

snarare föregås av en demokratimodell där partiorganisationerna ses som ett representativt 

system (Schumpeter 1943, Held 2006: 137-138, Theorell 1999:366).   

Vissa förtroendevalda framhöll att effektivitet i beslutsprocesserna i många frågor är 

väsentligt, vilket medför att insynen och delaktigheten för medlemmarna försämras till 

förmån för att det snabbt ska kunna fattas beslut. Schumpeters (1943) elitdemokratiska syn 

menade att medborgarna skulle vara utestängda från beslutsprocesserna för att kunna försäkra 

en effektivitet i demokratiska processer. 

De förtroendevalda framhöll att det finns ett värde i att en beslutsprocess hanterades effektivt, 

om ett ärende drar ut på tiden så riskerar det politiska initiativet dö ut och skapa en form av 

passivitet. Det framhölls även om snabba beslut emellanåt är att föredra är det lika stort värde 

att det finns goda chanser att sätta sig in i ärendet, förberedelseprocesserna och besluten ska 

vara väl förankrade. Detta värde bygger på enligt de förtroendevalda att det är väsentligt att 

besluten ska grundas på saklighet och inte tyckande. Denna bild var mest framstående i 

moderaterna och kristdemokraterna, alla fyra förtroendevalda framhöll värdena av effektivitet, 

förankring och saklighet.  

”… Jag tror att processerna ibland tenderar att gå lite för långsamt, människor känner att 

initiativet hinner dö ut innan politiker hinner ta beslut. Jag tror det är viktigt att vi så att 

säga… försöker fånga det initiativet. Och ser till att det hålls levande, att man inte dödar det, 

genom en alldeles för utdragen process” (Förtroendevald M)  

”Jag tycker om snabba beslut. Det finns alltid de olika vågskålarna, det gäller att hitta en 

gyllene medelväg, mellan att det ska gå snabbt men också att det ska vara väl förankrat och 

noga utfört. Och det finns ingen universalformel för det ideala beslutsbefarandet, men är 

något beroende på komplexiteten i frågan, men viktiga variabler är hur snabbt det går, och 

hur pass förankrat och hur noga utfört det är, de två tre sakerna måste samlas i en härlig 

kompott ” (Förtroendevald KD)  

”Att den är sakligt väl underbyggd, att förekommer en saklig argumentation, att man inte 

tycker… saklighet, att man kan argumentera. Att det finns en tydlig argumentationslinje, 
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argument som verkligen är hållbara. Det möter man dessvärre ganska ofta att man tycker 

massa saker; varför ska man göra på det viset… jo för att jag tycker så, det är ett värdelöst 

argument, det är inget argument alls” (Förtroendevald KD) 

 Medlemmarna som inte har en lika stor roll i partiernas beslutsprocess värderade att alla 

skulle få chansen att hinna yttra sig, det skulle finnas nog med tid innan beslut fattades. De 

värderade också forum som underlättade för alla att våga yttra sig, det var viktigt för 

medlemmarna att det omfattades av en välkomnande och inkluderande miljö.  En hierarkisk 

miljö där medlemmarna uppfattade höga trösklar verkade hämmande på medlemmarnas vilja 

att yttra sin åsikt. Medlemmarna värderade transparens och att alla åsikter respekterades.   

”När alla får tillräckligt mycket tid att uttrycka sina åsikter, att det sker i ett forum där alla 

är bekväma att säga vad de tycker. Hur det ska se ut, kanske lite mindre grupper där man kan 

vara mer avslappnad, för att man inser att det är orimligt om man är för många så är det 

alltid samma personer som ställer sig upp och säger något. Och jag tror att det är samma sak 

inne i socialdemokraterna vid exempelvis årsmöten, det är samma personer som varje gång 

yttrar sig om vad de tycker och var de står.  En bra beslutsprocess skulle vara där alla får 

vara med och ha möjlighet att ta del av besluten, i ett helt annat forum än vad man har nu, att 

man bjuder in till mer dialog med medlemmarna” (Medlem S)  

”Mer transparens, alla vet vad som gäller, så lite som möjligt sker bakom lykta dörrar. Det 

kanske inte alltid är möjligt men det ska vara tillgängligt att få all information, det ska inte 

hemlighållas från medlemmarna, och sen öppet där man respekterar andras åsikter. Om 

något inte känns riktigt bra om man inte är tillräckligt påläst, man kanske inte kan backa upp 

det med ett berg av förkunskap, att du inte har läst alla utredningar, då kan man ibland 

drabbas av självcensur för att man inte känner sig tillräckligt påläst” (Medlem FP)  

Det framkommer att i beslutsprocesser värderar medlemmarna i högre utsträckning 

deltagardemokratiska ideal, där det är viktigt att alla får vara med och fatta beslut och att det 

ska ges tid för detta (Pateman:1970). De förtroendevalda har en annan syn på vad som de 

värderar effektivitet, förankring och saklighet och inte i lika stor utsträckning talar om det 

långgående deltagande som det främsta målet för en beslutsprocess. Likt det elitdemokratiska 

idealet är långtgående deltagande ingen prioritet (Held:2006).  
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5.1.2 Deltagande genom den deliberativa demokratiformen.  

När deltagande i beslutsprocesserna är begränsade så går medlemmarnas rätt till deltagande 

att hitta i samtalssfären. De förtroendevalda beskriver att medlemmens roll är att diskutera, de 

har rätt att komma på medlemsmöten och lägga synpunkter på politiken. Där har 

medlemmarna inflytande och kan påverka när de förtroendevalda sitter på sina poster. 

Eftersom de inte har någon egentlig beslutsrätt så påverkas deras inflytande av hur mycket det 

är villiga att komma med förslag, åsikter och diskutera. 

”Vi är så att säga alla medlemmar i partiet och vi har medlemsmöten. Vi har en kommunal 

grupp där alla medlemmar ha rätt att komma oavsett om de har uppdrag eller inte. Och lägga 

synpunkter på vår politik vi för eller någon fråga som de vill ta upp” (Förtroendevald FP) 

”… men framför allt att man känner igen sig. Oftast är det ju så med beslut att medlemmarna 

inte har kunnat vara med i det sista framtagandet, men man ska känna igen sig i beslutet… jo 

men det stämmer överens om de tankar som vi diskuterade tidigare” (Förtroendevald S) 

Likt Theorells (1999) resonemang kan deliberativa ideal hjälpa till att stärka 

interndemokratin. Samtal och kommunikation mellan de förtroendevalda och mellan de 

förtroendevalda och medlemmarna är en komponent som ska skydda partierna mot en 

hierarkisk struktur. Förtroendevalda och medlemmar i partierna framhåller att denna form av 

diskussionsforum, där alla grupper i partiet får chansen att yttra sig ska åstadkomma 

inflytande för dem som inte har beslutsrätt. De har fått varit med att diskutera frågorna innan 

och genom det kan besluten föregås av konsensus av alla grupper i partiorganisationen, även 

om det är en liten del som sitter med avgörandet i sin hand.  Den teoretiska utgångpunkten för 

deliberativ demokrati är just en strävan efter slags normativ legitimitet i det politiska 

beslutsfattandet. Vilket kräver inkluderande och reflexiv diskussion i frågor som berör allas 

gemensamma intresse (Boswell 2013: 622).  

Medlemmarna upplever sig ibland bli utestängda från det politiska samtalet. Medlemmarna 

blir utestängda genom att de förtroendevalda kan välja när de tillfrågor dem om beslut. Hur 

ofta de blir tillkallade upplevs vara varierande, vilket gör att medlemmarna känner sig 

exkluderade.  

 ”Där kommer ibland kritiken från medlemmarna, vi har ju en stor frihet och måste få en stor 

frihet, det kommer ärenden som vi inte haft några möjligheter att styra kring, men som vi 

ändå måste ta ställning till ganska snabbt. Och då kan det stå i tidningen att vi fattat de och 
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de beslutet. Och det finns ingen medlem som har haft chansen att lyssna eller höra om den 

frågan innan. Där kan det komma en kritik, varför har vi inte pratat om detta innan?” 

(Förtroendevald S) 

”Vi skulle kunna ha bättre kommunikation med våra medlemmar, jag tycker inte riktigt att vi 

har det idag. Vi är ett litet parti och vi har inte så stora resurser så vi har inga medlemsblad 

eller sådär, utan det går ut massmail ibland till dem som har e-post adresser registrerade hos 

oss. Det skulle vi kunna bli bättre på” (Förtroendevald KD) 

Detta hänvisar till den deliberativa formen av deltagande som är nära sammansammanlänkad 

till värdena i den representativa demokratimodellen, som framhäver ett deltagande som inte 

ger människor lika rätt att delta i beslutsfattande, men alla har lika rätt att ta bestämma sin 

egen åsikt (Theorell 1999: 171).  

Gilljam & Hermansson (2003) beskriver svårigheten med att mäta den deliberativa 

demokratins effekter empiriskt, men ger olika förutsättningar för att ett samtal ska anses 

demokratisk. Första steget vittnar om en exkludering av första preferensen för en demokratisk 

deliberativ process, då det beskrivs att det finns en grupp i partierna som har rätten att föra 

samtal och fatta beslut utan inblandning av alla i partiorganisationen. Att medlemmarna även 

vid de möten som är öppna inte har rösträtt beskriver att samtalen som råder i större 

utsträckning kan beskrivas som en beslutande elitdiskussion eftersom besluten i slutändan 

kommer att fattas genom förhandlingar eller omröstningar (Gilljam & Hermansson 2003:22).  

Medlemmarna beskriver att partiernas beslutsfattare inte alltid var lyhörda för medlemmarnas 

åsikter och att de förtroendevalda i mångt och mycket kunde välja i vilken mån de tar in 

andras åsikter. Medlemmarna upplevde också att de förtroendevalda i större utsträckning 

borde efterfråga medlemmarnas åsikt för att få mer legitima politiska beslut. Lyhördhet är ett 

annat kriterium för att ett samtal ska anses demokratiskt och inte utav elitdiskussion. De 

förtroendevalda och medlemmarna delade bilden av att alla besluts och samtalsforum inte 

alltid kunde föregås av öppenhet och transparens. Detta beskriver Gilljam & Hermanssons 

(2003) kriterium om öppna och transparanta processer inte alltid uppnås i partiorganisationen 

utan att samtalen även i detta kriterium i vissa fall kan definieras som elitdiskussioner.  
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5.1.3  Hierarkisk partistruktur och fokus på ledarna.  

Medlemmarna beskriver att det inte enbart är fokus på de förtroendevalda i 

partiorganisationen utan att det formas en maktelit i partiorganisationen där all makt och 

fokus centreras kring vissa personer i partiet. Likt Michels lag av oligarki så tenderar det i 

organisationer att bildas en maktkoncentration kring ledarna vilket gör att makten ytterligare 

fokuseras till ett fåtal i partiet (Katz & Crotty 2006: 309,310). 

”Det är inte bara mycket fokus på de förtroendevalda utan jag skulle säga att det är ett stort 

fokus på den inre kretsen, det byggs ofta upp en kärna som utgör liksom hela maktgruppen i 

partiet, och här har man ju fått uppfattningen om att det finns en grupp som har. Som är 

ganska sammansvetsade och det märks ganska tydligt. Så det är dem som tar stegen och 

bestämmer i vilken riktning man ska gå. Det släpps ju in nya, men frågan är vilken position 

de nya får, då man kanske behåller de mest åtråvärda positionerna i den inre cirkeln” 

(Medlem S)  

Enligt Michel tenderar partiledningen att utöka sin egen makt i allt större uträckning, och 

konsekvenserna blir att inflytandet för medlemmarna i samma takt minskar. Ledarna blir 

skeptiska mot förändringar och koncentrerar sig på att behålla sin makt, vilket leder till en 

form av kontroll av sina egna medlemmar (Mersel 2014, fotnot 65). 

Medlemmarna upplever inte att det kan uttrycka sig fritt, har man en annan åsikt eller går 

emot valberedningen blir det konsekvenser. Det är vid nomineringsprocesser inte så öppet 

som medlemmarna önskat.  

”Förslagen kan man ju lägga, sen lägger valberedningen fram sitt förslag, och sen skulle det 

inte vara samma förslag som jag vill ha så kan jag ställa mig upp och säga nej, jag har det 

här förslaget. Då har man plötsligt två förslag och det blir omröstningen. Men då tror jag 

faktiskt att man blir lite stämplad, om man är så fräck. För då har man gått ut och utmanat 

hela valberedningen. Så blev det faktiskt lite sist när jag var med, när medlemmarna 

utmanade om poster. Och mycket av samtalet efteråt handlade liksom om den här personen 

som lade fram motförslaget, att vilken knäppgök det var som vågade utmana. Men den hade 

egentligen bara en annan åsikt om man tänker på det” (Medlem S)  
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”Ja det varierar ju, det beror på vad det gäller, nu när vi har beslut om nya förtroendevalda, 

så kanske det har varit en lite snävare process där fullmäktigegruppen tar det avgörande 

besluten om vem som får vilka platser och så här, och mycket av de personerna är ju samma 

personer som sen får de här platserna också, som de själva beslutar om” (Medlem C)  

Det som också ökar maktkoncentrationen är när de förtroendevalda sitter på dubbla poster och 

på så vis har än större inflytande i organisationen då man har mer makt över fler 

beslutsprocesser.  

”Ja eftersom jag sitter på olika poster är jag ju med och påverkar både 

föreningsverksamheten, på det sätt att vi gemensamt hittar på aktiviteter, men också genom 

att jag har ett politiskt uppdrag är jag med och påverkar den politiska sidan. Så jag har ett 

brett inflytande” (Förtroendevald M)  

”… Vi har haft väldigt dubbla roller där. Vissa tycker att det är en form av 

maktkoncentration. Men vi har ju ändå sett det som ett sätt att ändå värna partiet.  Då det 

inte blir de förtroendevalda på en sida och partiet på den andra. Utan att det faktiskt är en 

enhet som har nytta av varandra och kan kommunicera” (Förtroendevald S)  

Då medlemmarna får svårt till någon egentlig beslutsrätt i nomineringsprocesserna och blir 

hämmade från att uttrycka sig fritt så anser de själva att deras enda riktiga chans till inflytande 

är genom de kontakter man skapar. Medlemmarna vittnar om att det är en balansgång mellan 

att våga avancera men samtidig rätta sig i ledet, framställs man som för provokativ för partiet 

så blir man stämplad. Vill man klättra i partiet så får man rätta sig efter partiets inre cirkel på 

bekostnad av att man får ge avkall på mycket av sina politiska ståndpunkter. 

”Men det jag… hur jag kan påverka det är genom de kontakterna jag har knutigt i partiet, 

och det går liksom igenom dem, men jag direkt känner väll inte att jag har så mycket att säga 

till om. Det är mycket såhär att man liksom, det är personliga relationer också. Man får 

liksom inte verka för påträngande på något sätt för man blir bedömd utifrån hur mycket liv 

man för också inne i partiet, hur mycket man säger och uttrycker sig. Jag har fått intrycket av 

att när man rättar sig i ledet så får man enklare att få kontakt, det blir liksom enklare. Men 

samtidigt får man väldigt lite sagt när man gör det också” (Medlem S)  

”Denna form av kontakt kanske kan ha någon form av betydelse, men ska man säga politiskt 

får man vara beredd på att man inte kan ha samma identiska åsikter, då får man vara beredd 

på att man kan få en näsbränna om man inte är försiktig. Annars kan man bli överkörd eller 
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utefrysen, om man har sagt någonting om någon värdering eller åsikt i någon sakfråga” 

(Medlem M)  

Medlemmarna anser att maktkoncentrationen, ledarfokusen och hierarkin i partiet medför att 

det är svårt att känna sig bekväm med att uttrycka sig i diskussioner, vilket gör att de uppfattar 

att inflytandet inskränks. 

”Man ska våga ta för sig, därför att man måste inse att, man är en del av ett maskineri och 

alla är lika mycket värda, man har lika stor beslutande rätt inom partiet. Det är nog lätt att 

man glömmer det. Att man ser upp till den här inre kärnan ganska mycket, titta här de tar tag 

i saker, de styr upp allt. För att jag ska bli en del av den gruppen så behöver jag göra just 

som dem. För att man ska bli en del av det inre etablissemanget, och jag tror aldrig att man 

ska sträva efter det egentligen, tvärtom kanske, utan jag tror att det faktiskt är det som är 

tjusningen med demokrati, att man har samma rätt att ha sin åsikt och uttrycka sig som man 

vill” (Medlem S) 

”… Man vågar inte riktigt alltid, och det är inte bra när folk inte kommer till tals…”(Medlem 

FP)  

Det empiriska materialet visar likt Nilssons (2005) undersökning av deltagandet på lokal nivå 

att medlemmarna fostras i en hierarkisk struktur där man inte har rätten att i ifrågasätta och 

oliktänkande är inget som man värderar. Det är lågt i tak och medlemmarna upplever deras 

inflytande begränsat. Likt Nilssons (2005) undersökning så resulterar partiernas arbetssätt att 

medlemmarna istället fostras till att vara laglydiga och endast bli informerade och likt denna 

undersöknings resultat beskriver han även att medlemmarna inte uppmanas att ifrågasätta 

(Nilsson 2005: 91). 

5.1.4 De förtroendevalda värderas i form av sin kunskap. 

En central del i det elitdemokratiska idealet är fokus på ledarna och att de i form av bättre 

kunskap kan hantera politiska frågor än vad andra grupper i samhället kan2 (Dahl 1989, Held 

2006). Det framkommer i det empiriska materialet att olika kunskapssyner hos de 

förtroendevalda och medlemmarna ger upphov till att ledarna värderas högre3. 

                                                           
2 Notera att det elitdemokratiska idealet inte i behöver värdera sina ledare i form av en kunskapsöverlägsenhet. Utan snarare för att det krävs 
ett centraliserat ledarskap i den moderna demokratiska ordningen.  
3 Notera att detta kan ses som en förenkling då det finns en hierarki i partiorganisationen som uppstår i alla organisationer, detta måste 

rättfärdigas och det gör man med hänvisning till ledarnas kunskap. 
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”Det finns ju en viss form av hierarki eftersom det finns någon som fått förtroende som får 

mer makt och har förhoppningsvis mer kunskap vilket som värdesätts väldigt…” (Medlem 

FP)  

Det elitdemokratiska idealet har framhållit visionen om att de medborgare som ska bestämma 

den politiska ordningen ska vara kvalificerade och ha kunskapen att utföra detta yrke. Det är 

enbart vissa som är kvalificerade att tränas in i den politiska konsten (Dahl 1989:52–53). En 

förtroendevald för kristdemokraterna framhöll att i rollen som heltidspolitiker fanns det 

möjlighet till att skaffa sig bättre kunskap och bättre se helheten i besluten än vad en 

fritidspolitiker kan. Det var endast som heltidspolitiker man fick de bästa förutsättningarna 

och möjligheterna att tränas in i den politiska konsten; 

 ”Ja jag har ganska stor inflytande i de beslut som tas. Men det beror inte på att jag skulle 

vara mer skärpt än andra eller argumentera bättre. Utan helt enkelt för att jag i synnerhet 

sen jag arbetat med politik på heltid så sitter jag ofta inne med ännu mera kunskap och har 

lättare att se en helhet i besluten som tas än vad en fritidspolitiker har. Så det är inte för att 

jag skulle vara speciellt duktigare än andra, men helt enkelt mina möjligheter blir större som 

heltidspolitiker och det har jag varit länge, och då får man stort inflytande…” 

(Förtroendevald KD)  

5.1.5 Vilken kunskap värderar de förtroendevalda hos sig själva? 

Det empiriska resultatet visar att ledarna i organisationen värderar kunskap i form av 

erfarenhet och att den erfarenheten gör att de får inflytande i organisationen. I erfarenhet som 

kunskapsform behöver kunskapen hos de förtroendevalda inte knytas till någon form av 

teknisk förmåga utan handlar snarare om praktisk erfarenhet. Livserfarenhet är en kunskap 

som tillskrivs ett värde i sig (Barrling 2004:74). 

”Sen är det ju så, erfarenhet belönas i olika sammanhang. Speciellt i valtider känns det 

förmodligen tryggt att kunna luta sig mot när det kommer till… när man ställs inför problem i 

den löpande verksamheten. Och jag har ju varit med väldigt länge, vilket gör att jag tror att 

många ser mig som; att han vet hur det ska vara, de kan ställa frågor, vilket är jätteviktigt” 

(Förtroendevald M)  

”Jag har varit med länge och haft alla centrala poster så att jag… man kan väll säga att jag 

har ett oerhört stort inflytande. Jag började som ombudsman från början, då var jag ju 

tjänsteman egentligen och som tjänsteman har man ganska stora möjligheter att påverka, 
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också att man lär sig saker och ting, man är ett bollplank till dem som då var de ledande 

företrädarna i politiska sammanhang. Jag har sedan haft många olika poster och då får man 

ett stort inflytande ” (Förtroendevald KD)  

De egenskaper som värderas hos de förtroendevalda själva är att man i form av sitt inflytande 

måste vara lyhörd, vilket som de allra flesta tog som sin främsta egenskaper. Man värderar att 

man själv har förmågan att lyssna in både andra politiker, såväl som medborgarna för att 

kunna förvalta sitt förtroende på rätt sätt. 

”Jag tycker man ska lyssna, och jag tycker själv att det är en stark egenskap hos mig så det är 

klart att jag värderar det. Andra kanske tycker att man ska vara drivande, men alltså själv 

tycker jag att det är viktigt att lyssna in både andra politiker och medborgarna” 

(Förtroendevald MP)  

”Den viktigaste personliga egenskapen, att lyssna på folk det är de viktigaste. Att man är 

lyhörd för idéer och nya tankar, samhället är aldrig färdigbyggt” (Förtroendevald FP)  

”Jag lyssnar mycket. Jag lyssnar mycket på dem som varit med tidigare, man måste vara 

lyhörd. Om man behöver stöd i någon fråga jag kan ringa någon, så jag hör mig för” 

(Förtroendevald C)  

När de förtroendevalda anser att deras främsta egenskap är att lyssna och att kommunikation 

är ett viktigt verktyg i deras politiska relationer så idealiserar de förtroendevalda en form av 

kunskap som kan kopplas till det deliberativa demokratiidealet där värdet av samtalet är i 

centrum. Genom att vara lyhörda mot både medlemmar och mot medborgarna och andra 

politiker så har alla fått rätten att uttrycka sin åsikt innan de förtroendevalda fattar beslut. Ett 

kriterium för att ett demokratiskt samtal ska kunna skapas är just lyhördhet (Nilsson 2005: 38, 

Gilljam & Hermansson 2003: 215).   

Det är de förtroendevalda som hamnar i förhandlingar med andra partier och politiker och 

därför värderar de att kunna kommunicera och bygga relationer, att besitta en social 

kompetens är viktigt. Social kompetens som en kunskapssyn hos de förtroendevalda kan 

benämnas som en form av kunskap som berör politiskt hantverk. Katarina Barrling (2004)  

beskriver kunskapen om politiskt hantverk där retorisk förmåga, personlig utstrålning, och 

hantering av media är en form av kunskap som kan hjälpa politiker att övertyga sin 

omgivning. Man ska också kunna agera strategiskt och vara duktig på att finna lösningar på 
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problem. I detta empiriska material så framkommer det att förmågan att skapa kontakter och 

att kommunicera är viktiga politiska hantverk.  

”De förtroendevalda är oerhört viktiga skulle jag vilja hävda. De måste ha mycket olika 

relationer och kontakter med dem som har uppdrag… väldigt social, kontakter i alla partier 

vill jag säga, och samarbetsinriktad, konsensusinriktad, stor förmåga att skapa 

kompromisser, att sy ihop kompromisser” (Förtroendevald KD)  

 5.1.6 Vilken kunskap värderar medlemmarna hos sina förtroendevalda? 

Medlemmarna värderar en kunskap hos sina förtroendevalda som kan betraktas som ett 

förnuftgrundad synsätt. De förtroendevalda ska inneha en intellektuell, analytiska förmåga 

och teoretisk kunskap som betonar kunskap i form av rationalism (Barrling 2004: 74-76).  

”Ja… att man är kunnig på det området man är förtroendevald för, om man exempel sitter i 

någon speciell nämnd, att de har kunskap om det som de beslutar om. Så att man kan känna 

ett förtroende” (Medlem C)  

”… Och som sagt att det man vill ha som politiker, att de ska vara kunniga också. Att de inte 

står och famlar helt okunniga och gör ”hjuholtare” hela tiden exempelvis” (Medlem M)  

”Kunniga, att de är väldigt pålästa på sina ämnen och kan göra om det till bra politik och 

representera folkpartiet bra utåt” (Medlem FP)  

Det empiriska materialet visar att medlemmarna värderar att de förtroendevalda ska ha en 

förmåga att värdera vikten av trevnad. De framkommer att det är viktigt att den 

förtroendevalda kan skapa en miljö som känns välkommande och skapa en känsla av 

omsorgsfrämjande av samtliga deltagare i gruppen. Katarina Barrling (2004) väljer att 

benämna detta som en värdering av social gemenskap, där man värderar att man i olika 

sammanhang ska främja trevnad och samhörighet inom den egna gruppen.  

”Jag tror det är en viktig egenskap inom politik, att liksom vara bra i grupp. För jag tycker 

generellt när människor är med andra människor så gör det så himla mycket med pepp och 

kreativitet om man har en såhär… en bra kultur och en bra stämning det kanske är ett av det 

viktigaste som man inte tänker på ” (Medlem S)  

Medlemmarna vill att de förtroendevalda ska ha förmågan att lyssna in och vara lyhörd, och 

att de förtroendevalda ska göra att alla får rätten att uttrycka sin åsikt och att de ska 

möjliggöra att det kan skapas ett demokratiskt samtal (Nilsson 2005: 38, Gilljam & 
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Hermansson 2003: 215). Medlemmarna upplever att lyhördheten beror mycket på hur den 

förtroendevalda väljer att bejaka och värdera den egenskapen. Lyhördheten upplevs vara 

varierad. 

 ”Men ja jätteviktiga tycker jag faktiskt, ju högre upp man kommer, de är ju ändå de som för 

politiken vidare, det är ju de som bestämmer vilka de ska lyssna på, om de vill ta vara på våra 

åsikter exempelvis.  Det spelar roll vilka som sitter där för de kan välja lite om de vill lyssna 

eller inte, och sen vilken syn de har på politik och sen olika… en typisk politik snubbe i 

kostym som tycker de har de bästa åsikterna, då tror jag inte att en vanlig medlem har så 

mycket att säga till om kanske. Men om det sitter någon som kan ta till sig så kommer man lite 

längre i partiet” (Medlem M)  

”De är lyhörda i vissa frågor sen har de personliga frågor som de tycker är extra viktiga och 

då håller dem sin linje. Så då kan de vara så att de kör extra hårt i vissa frågor och i vissa 

frågor så lyssnar de mer på medlemmarna. Jag upplever det lite så ibland att lyhördheten 

varierar beroende på hur starkt de brinner för sin fråga” (Medlem FP) 

5.2   Förhållningssätt mellan de förtroendevalda och medlemmarna. 

5.2.1 Form av ledarskap och representation.  

Vi har konstaterat att det är mycket fokus på ledarna i organisationen. För att se närmare på 

vilka strukturer som vi finner i partiorganisationerna ska jag här beskriva de förtroendevaldas 

roll och ge en framställning av vilken syn på ledarskap som finns i partiorganisationerna.  

Denna undersökning kommer föra in resonemanget om ledarskap genom att förhålla sig till 

tidigare undersökningar om representantskap i politiska partier4enligt Hanna Pitkins (1972) 

resonemang om representantskap. Representation enligt Pitkin utgår från att man ska handla 

som en företrädare för de representerades intresse, på ett sådant sätt som är godtagbart för den 

som är representerad. Det är svårt att avgöra huruvida kartellisering står i denna motsatsform 

till representation, som vi beskrivit i inledningen av det analytiska ramverket. För att kunna 

göra någon form av bedömning av graden av representation måste man först ha kännedom om 

väljarnas intressen och huruvida de känner att de fått sina intressen representerade (Enroth, 

2014:151). Det denna undersökning empiriskt kan tillägga i relationen mellan kartellisering 

                                                           
4 Det finns en möjlig spännvidd med att föra in frågan om representantstudier i denna undersökning eftersom hur ledarna i organisationerna 

ser på sig själva som representanter inte behöver vara desamma som hur de ser på relationen till sina medlemmar. Men denna undersökning 

har visat prov på att man kan finna liknade tendenser kring hur ledarna i organisationerna förhåller sig till sina medlemmar och rollen som 

ledare och hur representanterna i undersökningar kring representantstudier förhåller sig till rollen som representant. 
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och representantstudier är att visa hur medlemmarna upplever att ledarna i organisationen 

tillgodoser deras intressen och genom det kan sägas vara representanter för sina medlemmar5.  

Thomassens studie av representanter och väljare i Holland beskriver att väljarna inte delar 

sina representanters syn, utan i högre utsträckning vill kunna påverka sina politiker och i 

större grad se en representation underifrån (Dahlberg, Oscarsson, Wägnerud 2013:20–21). 

Denna undersökning visar att ledarna i partiorganisationerna inte delar sina medlemmars 

uppfattning kring hur ledarskapet ska utformas. De förtroendevalda uppfattar sig själva som 

mer lyhörda än vad medlemmarna uppfattar dem. Det framkommer likt representantstudierna 

att medlemmarna i organisationen i större utsträckning vill kunna påverka sina ledare och vill 

se en representation underifrån, då medlemmarna efterfrågar mer inkludering och en större 

värdering av medlemmarnas inflytande. 

”Man måste öppna upp för fler medlemsmöten, möta upp medlemmarna bättre och verkligen 

ta reda på vad medlemmarna tycker i olika frågor, för att få en bredare förankring i de frågor 

som man driver i kommun och regioner. Fler möjligheter för medlemmarna att kunna påverka 

helt enkelt” (Medlem FP)  

När medlemmarna talar om bättre förankring kan vi härleda Holmbergs studie kring 

samstämmigheten mellan representanterna och folket (Holmberg 1989:29). Det empiriska 

resultatet indikerar på att den exkludering som medlemmarna upplever i många frågor på 

samma sätt kan medföra att det minskar samstämmigheten mellan de förtroendevalda och 

medlemmarna, en ökad värdering av medlemmarnas åsikt skulle minska detta gap. 

Medlemmarna vill att man ska värdera oliktänkande i partiorganisationen i större utsträckning 

än vad de uppfattar att de förtroendevalda gör. Medlemmarna värderar att man ska välkomna 

och respektera olika tankar och åsikter i partiet. Det är viktigt att man därför kan föra en 

dialog genom hela partiorganisationen och inte ser de i partitoppen som jättekalla politiker. 

Man ska inte vara rädd för att välkomna de som tycker annorlunda, inte stäng ute dem, utan 

en partiorganisation måste ha högt i tak. Rätten att tycka olika måste få finnas inom partiets 

väggar även om det måste finnas en viss form av partilojalitet utåt. En medlem för 

socialdemokraterna fick känslan av att oliktänkande inte var något som prioriterades av 

partiets valberedning.  

                                                           
5 Undersökningen ämnar inte att försöka komma närmare ett svar kring kartellteorins möjliga påverkan på partiernas representation.  
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”Alla behöver inte tycka lika i ett parti, det är inte meningen. Men att man kan utbyta 

information och tankar. Inom partiet måste man få ventilera detta, men det är förstås viktigt 

att man har ett gemensamt ansikte utåt när man ska ut och kampanja och tala för 

socialdemokraterna.  Det är viktigt att kunna ha olika åsikter och att kunna kommunicera om 

dem inom partiet” (Medlem S)  

”Man respekterar varandra oberoende av vem det är, oftast också vad de än tycker. Var 

tolerant för att man kan tycka olika, och släppa in någon om dem inte håller med, inte försöka 

tysta dem, tala bakom eller tala illa om dem. Låt argumenten bestämma vem som har rätt 

istället. Respektera alla och låt alla komma tilltals” (Medlem FP)  

” … Som man kanske inte värdesätter så mycket, oliktänkande är kanske inte det som man 

prioriterar mest när man sitter i valberedningen och lägger fram förslag till vem som ska sitta 

var och så. Jag tror att man kanske är lite rädd för de människorna” (Medlem S)  

Det framkommer i det empiriska resultatet att medlemmarna efterfrågar större chans att 

avvika från de allmänna partiåsikterna och de upplever det negativt att partilinjen kan komma 

att uppfattas som hämmade i politiska diskussioner inom partiets väggar.  Detta kan härledas 

till Holmberg och Esaiassons (1988) studie där resultatet visar att representanterna i större 

utsträckning röstar enligt partilinjen och att avvikelserna där är få (Holmberg& Esaiasson 

1988: 269). Holmberg och Esaiasson (1988) menar att avsaknaden av sammastämmighet 

mellan eliten och massan riskerar att skapa misstro både i partier och bland svenska väljare. 

En medlem för moderaterna beskrev detta fenomen där det poängterades att en exkludering i 

partier, där alla inte har fått sin åsikt hörd, och det inte finns någon konsensus i politiska 

beslut riskerar göra att det bildas missnöjespolitiker inom partiet. 

”Man ska få alla att känna sig trivsamma ju, även om det inte kan hända i alla frågor, och 

någon kan fortfarande vara missnöjd. Men man ska ändå försöka få alla att känna sig 

närvarande att man blir hörd av de andra. För om man inte får de andra att bli hörda är 

risken att de blir missnöjda med sina politiker. Då blir de missnöjespolitiker och de kanske 

splittras i partiet och bildar ett missnöjesparti. Vilket gör att några anser att vi sätter 

människor i inre och yttre kärnan, den inre är ju då de som bestämmer allt, och de som är 

yttre är utanför alla beslut.  Så de är viktigt att även de som inte kan påverka så mycket 

känner sig hörda och delaktiga ändå” (Medlem M)  
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Medlemmarna anser inte alltid att deras intressen blir tillgodosedda eftersom företrädarna inte 

alltid är lyhörda, efterfrågar deras åsikt och medlemmarna blir hämmade från att kunna 

uttrycka sina intressen i organisationen. Det empiriska materialet visar att medlemmarna inte 

alltid uppfattar att deras intressen blir representerade, eller att de blir representerade på ett 

sådant sätt som de uppfattar godtagbart, enligt Pitkins (1972) definition.  

5.3 Medlemmarnas roll. 

5.3.1 Medlemmarnas funktion i partiorganisationen.  

När det framkommit att det är fokus på ledarskap och att medlemmarnas inflytande i många 

fall kan ses som marginaliserat så ska det här beskrivas vilken roll som medlemmarna 

tillskrivs i partiorganisationen. De förtroendevalda och en medlem för moderaterna framhöll 

att medlemmarna var viktiga då de kan ses som en rekryteringsbas som ska ta över vid 

generationsskifte. Det är därför viktigt att man har medlemmar som kan läras upp och lära 

kännas, så att man har människor i organisationen som är redo att ta över politiska uppdrag.  

”… Medlemmarna är ju den basen man rekryterar ur, när man rekryterar till uppdrag och 

såhär. Och det innebär, man kan inte plocka folk från gatan till uppdrag, utan man måste 

känna dem lite grann först. Och då är föreningsengagemanget en ganska viktig bit, att lära 

känna människor innan man ger dem ansvar och förtroende för att uppdrag” 

(Förtroendevald M) 

”Utan medlemmarna… ett tag, folk blir äldre, och kommer de inga nya så kan man inte byta 

ut de gamla. Ja men liksom för att kunna föra vår politik vidare, och om man inte täcker upp 

för en slags generationsskifte så skulle man ju få ett glapp sen om man inte involverar 

medlemmar när de ska ersättas” (medlem M)  

Medlemmarna kan ses som en ankare ut mot medborgarna, då de oftast arbetar med utåtriktad 

verksamhet och de hjälper de förtroendevalda att stärka länken mellan de politiska 

beslutsfattarna och folket. Medlemmarna själva beskriver att de finner sin starkaste roll i just 

dessa sammanhang då ge genom utåtriktad verksamhet får kontakt med medborgarna på ett 

mer vardagligt sätt, än vad många av de politiska beslutsfattarna har möjlighet till. 

”Jag tror att medlemmarna är viktiga för de är också tentakler ut i verkligheten, som man 

kanske som politiker inte möter, det vill säga, människor som pratar om vad vi politiker gör, 

med andra människor. Där de inte förväntar sig att någon politiker sitter och lyssnar, det vill 

säga, man får höra lite sanningen så att säga. Det tror jag är jätteviktigt, för det ger ju 
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feedback tillbaka till oss med uppdrag, nu gör ni fel nu måste ni tänka om. Att vara öron utåt. 

Det är klart att vi är ute och träffar mycket folk, vi har mycket offentliga möten med 

människor, men det är ändå inte riktigt samma sak som man hör det direkt ut i verkligheten” 

(Förtroendevald M) 

”Utan medlemmar finns det ingen organisation som kan styras, man kan inte bara vara de 

förtroendevalda… för egen del så är jag ofta med och försöker arbeta ute med utåtriktade 

aktiviteter och såhär, vara med i olika saker och föra och prata om vår politik” (Medlem C) 

Medlemmarna slår ett slag för att det är de som håller i gång själva verksamheten genom 

denna form av utåtriktad verksamhet. De framhåller också att detta är en viktig komponent för 

att hjälpa till att föra ut partiets ideolog och politik. De får medhåll från de förtroendevalda då 

en av medlemmarnas viktigaste roll enligt dem är just att hjälpa till att föra ut och stå för 

politiska budskap. Det klassas som en viktig egenskap hos en medlem för de förtroendevalda, 

då de anser att medlemmarnas roll i partiet är att vara partiets budskapsbärare. De ska föra ut 

partiernas ideologi och deras politiska idé ska fortsätta få genomslag i samhället. Beroende på 

vilket parti det gäller så visar det sig att det är olika egenskaper som värderas av partiet. Båda 

förtroendevalda i kristdemokraterna ville att medlemmarna fortsätter att försöka få bort 

fördomar kring partiets ideologi, vänsterpartiet hade förhoppningar om att medlemmarna ville 

fortsätta driva klassfrågan och centerpartiet värderade att medlemmarna kom in och såg” hela 

Sverige perspektivet” som är grundad på partiets ideologi.  

”Att känna ett driv att minska klassklyftorna, driva jämställdhetsfrågan” (Förtroendevald V)  

”Det är att man ser helheten av, vi är ju det gamla landsbyggts partiet. Det ligger ju i att vi 

alltid har haft det här hela Sverige perspektivet i organisationen. Och de tror jag att våra 

medlemmar ofta har. Jag tror att om man söker för att bli medlem i vårt parti är att man just 

ser vidden av hela Sverige perspektivet” (Förtroendevald C)  

”Att de är öppna och frimodiga. Det är väldigt mycket… att man vågar stå för… Partiet möts 

fortfarande i många kretsar av fördomar. Så att man då är frimodig och vågar stå för vårt 

parti det värdesätter jag mycket” (Förtroendevald KD)  

Medlemmarnas roll kan sammanfattas att vara en rekryteringsbas för partierna, hålla i gång 

själva verksamheten, vara en länk ut mot medborgarna och hjälper till att föra ut partiernas 

ideologiska budskap. Detta sammanfattar bilden som Katz & Crotty (2006) beskriver då de 

sammanfattar att partierna vill rekrytera medlemmar för att hjälpa till att kampanja, för att 
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hålla i gång verksamheten på olika nivåer, för att rekrytera nya medlemmar samt att vara ett 

ankare ut mot det civila samhället, och få ut politiska budskap.  

5.4 Hur kan de ideal och värderingar som framkommer i de lokala 

partiorganisationerna relatera till tidigare forskning om den politiska 

utvecklingen? 

5.4.1 Partiorganisationen ska kunna värdera och hantera olika bakgrunder, kulturer och arbeta 

med jämställdhetsfrågan.  

Det framkommer att man eftersträvar att försöka nå ut till alla samhällsgrupper, både när det 

handlar om kvinnor och män, men även de från olika bakgrunder och kulturer. Den 

förtroendevalda för vänsterpartiet uttryckte att man måste anpassa sig efter att Sverige inte 

längre kan ses som homogent och att man får förhålla sig till detta. En förtroendevald för 

moderaterna uttryckte att man i partiorganisationen i större utsträckning skulle ta vara på den 

kunskap som man kunde hämta från människor från olika bakgrunder eller kulturer. 

”Öppenhet, förstås. Välkommande attityd, allas lika värde. Men det är inte helt… det är inte 

lätthanterligt. Vi är ingen homogen grupp längre, Sverige är inte homogent. Det kommer nya 

grupper från alla möjliga håll. Det är inte så lätt att förklara varför V tycker si och så, de har 

en lång historia va…” (Förtroendevald V)  

”Vi måste bli bättre på att attrahera människor med olika bakgrund, både kulturellt, 

geografiskt. Visst vi har, och har haft ganska länge, en hel del personer med 

invandrarbakgrund som både varit medlemmar och företrädare för partiet, men vi måste bli 

bättre på att tillvara ta den kunskap som de har med sig också ” (Förtroendevald M)  

”Vi tittar mer på om de är lämpliga, och strävar efter att det ska vara representation från 

kön, ålder och etnicitet, det är viktigt. Första är att det ska vara hälften män och hälften 

kvinnor ” (Förtroendevald S) 

Det empiriska materialet visar att en form av anpassning av partierna skett, när många av 

partierna beskriver att man i högre utsträckning måste värdera att hantera olika 

samhällsgrupper och människor från olika kulturer, samt att det ska vara jämt fördelat mellan 

kvinnor och män på posterna. Detta indikerar på en slags ” Catch all” effekt där partierna har 

förstått att man inte kan vinna val eller förtroende genom att enbart rikta in sig mot en 

samhällsgrupp eller ses som ett parti mest för kvinnor eller för män.  
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Otto Kirchheimer menade att denna catch-all effekt beror just på att partierna inte längre bara 

kan rikta in sig på en samhällsgrupp utan måste ha som strategi att fånga alla medborgare 

(Mair 1990). 

5.4.2 Partiorganisationerna måste anpassa sin politik till det rådande medieklimatet.  

En förtroendevald för centerpartiet valde att lyfta fråga kring den minskade folkrörelsen till att 

det är allt mer PR- byråer som tagit över rörelsen.  Detta gör att partierna måste omvärdera 

hur de ska nå ut till människor. Den förtroendevalda menar att detta är en form av 

professionalisering som tillkommit med just den tillkommande PR anda som råder i det 

politiska klimatet. PR kräver an annan form av professionalism då den nya formen av PR är 

mer komplicerade i kampanjerna och därför väljer man att anlita proffs för att kunna synas på 

denna mötesplats.  

”Syns man inte så finns man inte, man måste göra PR och det anlitar man hjälp för idag” 

(Förtroendevald C)  

Den förtroendevalda för centerpartiet menar att partierna måste anpassa sig till den nya 

formen av informationsflöde och snabbheten som finns i dagens sociala medier, det gäller att 

vara i takt med tiden, det partiet som inte anpassar sig till detta kommer det inte går bra för.  

 ”Alla partier hade valstuga utom SD. De gick fram och tillbaka längs storgatan fyra gånger, 

då är det inte valrörelserna som gör att man ökar.  Valstuga har man haft jättemånga år, i 

allt fler kommuner slopar man det, man inser att det är en annan tid nu. SD ökade ju inte för 

att de gick fram och tillbaka på storgatan fyra gånger”  

”Samhällsutveckling som sker, synas här och där på sociala medier, tidningar skriver och det 

gäller bara att hänga med där som parti. Annars är man uträknad, inte var facebook och 

twitter så stort som för fyra år sedan” (Förtroendevald C) 

Detta indikerar att det idag är andra funktioner som tagit över partiernas roll. Media och 

intressegrupper har tagit över partiernas inputfunktion, när uppkommande problemen i 

samhället inte kan appliceras bra på de tidigare mass-partierna. På samma sätt så vittnar detta 

om att partierna måste hänga med i denna förändring. Partierna har i viss mån förlorat greppet 

om väljarna och därför är det väljarnas dagordning som är central i media och i partiernas 

satsnings (Mair 1990: 218-220, 239–242, Oscarsson & Holmberg 2013: 383-387, 395).  
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5.4.3 Partiorganisationerna upplever en minskad folkrörelse och en ökad professionalisering.  

Många av partierna beskriver att det är svårt att rekrytera medlemmar och att de känner av det 

svagare engagemanget från medborgarna att vilja engagera sig i partiorganisationerna. Många 

partier upplever att man hellre är stödmedlem än aktiv. 

”Det tror jag är en allmän trend i samhället. Att det allmänna bredare politiska intresset, de 

är väldigt vagt hos folket i samhället överlag” (Förtroendevald KD) 

Detta har medfört att partierna på olika sätt har fått omvärdera och anpassa sig efter 

samhällsförändringarna. Den ökade professionaliseringen och minskningen av fritidspolitiker 

är en form av anpassning som man ser i partierna. En förtroendevald för moderaterna beskrev 

att folk gärna engagerar sig politiskt, men då ska man få betalt och det frivilliga 

engagemanget för att delta i föreningsliv eller i politiska evenemang utan ersättning har 

minskat. En annan förändring som de förtroendevalda beskriver är att det inte längre finns en 

förståelse från arbetsgivare för dem som vill kunna engagera sig politiskt. Man beviljar inte 

ledighet eller liknande vilket gör att det försvårar för dem som vill engagera sig politiskt. Det 

ses inte längre som positivt att få skicka en anställt till exempelvis ett nämndmöte.  

Folkrörelsen har förlorat i dimensioner från två håll, minskat engagemang från medborgare, 

minskad vilja eller lust och förståelse från arbetsgivare att pådriva sina anställda att kunna 

engagera sig politiskt. Detta har ökat arbetsbelastningen för dem som är engagerade i 

partierna och politiska uppdrag kan idag ses som betungande. Detta är en faktor som de 

förtroendevalda ser som bidragande till att människor drar sig från att ta politiska uppdrag. 

Problemet för de politiska partierna är hur de ska kunna överleva utan medlemmar vilket som 

har varit en diskussion i det moderata partiet, och hur man skulle kunna organisera partiet 

istället för att få en legitim rekryteringsbas som godkänns av folket.  

”En önskan om att det skulle vara flera medborgare som ville engagera sig och delta i 

politiken. Vi strävar efter att försöka få en bred representativ del av samhället, att fler blir 

delaktiga. Vi har ett bra valresultat så vi får mycket poster, men vi har inte lika många 

medlemmar. Varje aktiv politiker kan inte sitta på flera poster, det blir för tungt.  Då kanske 

man tänker att man inte vill bli aktiv för då behöver ta på sig så mycket. Men om fler blir 

aktiva så kan alla göra sin lilla bit utan att det skulle bli för betungande” (Förtroendevald 

MP) 

”Jag tror om man ska bevara partierna så måste man satsa på fritidspolitiker. Tendensen är 

att man lägger mycket fokus på löner till heltider och deltider och det är fel väg att gå. Jag 
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vill ha tillbaka folkrörelsetanken, känslan i det sättet att arbeta. Den är inte försvunnen än, 

men tendenserna är sådana. Man ska satsa på fritidspolitiker, det ska vara lite lättare, lite 

mer ersättning för att man är fritidspolitiker och tar ledigt från jobbet. Det måste också vara 

en sådan anda i samhället, från arbetsgivare, att det är en ära att skicka någon till 

kommunfullmäktige. Man ska inte bli motarbetad för att man vill vara aktiv” (Förtroendevald 

V)  

”Detta är intressant ur ett bredare perspektiv för jag tror att det handlar om partiernas 

överlevnad. Att kunna attrahera ny medlemmar och nya väljare i framtiden… Jag känner den 

känslan att man gärna engagerar sig politiskt, men då ska man få ersättning för det. Man 

ställer upp och gör de sakerna man får betalt för, exempelvis att sitta på ett nämndmöte är 

inget problem, men mycket svårare att få människor att ställa upp och kampanja och sådana 

saker… folkrörelsen har kanske gått lite förlorad… Sätter du det i det bredare perspektivet är 

det absolut så att folkrörelsen tappar mark… om politiken som ska styra det här landet på 

olika instanser inte längre har den självklara rekryteringsbasen i medlemsorganisationer, då 

måste man ställa sig frågan, hur gör vi istället? Hur kan vi då bli accepterat av folket i sättet 

att rekrytera politiska företrädare?” (Förtroendevald M)  

Det empiriska resultatet visar att partierna inte längre kan förlita sig på att kunna rekrytera 

medlemmar, därför har partierna varit tvungna att omvärdera hur de förhåller sig till sina 

medlemmar för att kunna överleva som parti.  Detta kan visa på en förklaringsmodell till hur 

catch- all partierna kom att ombilda sig och utveckla kartellpartier. En del av kartellteorin är 

just att partierna har tagit steget från civilsamhället för att istället förlita sig på statliga bidrag. 

När man i en annan utsträckning kan förlita sig på statliga bidrag så behöver man inte i 

samma utsträckning rekrytera många medlemmar för att få organisationen att gå runt. Detta 

har bidragit med att medlemmarnas roll har försvagats, partierna har funnit andra sätt att 

överleva, genom professionalisering, ekonomiska förutsättningar och effektivisering av 

verksamheter (Krouwel 2012: 19-27, Katz & Mair 2009: 753-766). 
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5.4.4 Vilka värden tillkommer och vilka värden går förlorade med den ökade 

professionaliseringen?  

En förtroendevald för folkpartiet beskrev en negativ sida av den ökade professionaliseringen. 

Allt fler unga går tidigt in i politiken och hinner inte skaffa sig en annan form av 

arbetslivserfarenhet. De får en minskad förståelse för hur andra medborgares livssituation ser 

ut. En förtroendevald för socialdemokraterna poängterade också att värdet med ett politiskt 

engagemang är att människor får en erfarenhet och inblick i hur ett samhälle fungerar, det är 

ett värde i sig och en motivering till att vilja bevara politiken som en folkrörelse.  

” … Mer och mer professionalism, färre politiker har andra jobb. Det är ohållbart, vi måste 

skapa ett sådant samhälle där den erfarenheten spelar in också. Heltidspolitiker har ingen 

livserfarenhet många gånger och det kan bli farligt, då man har en brist på förståelse för 

andras livssituation. Speciellt unga som bara har haft politikerjobb” (Förtroendevald FP)  

”Du får en otrolig erfarenhet av att vara politiskt aktiv, oavsett om det är bara ett halvår eller 

ett år. Du får en erfarenhet och inblick i hur ett samhälle fungerar” (Förtroendevald S)  

 När partierna på grund av svårigheterna med att få människor engagerade och mindre 

värderar att rekryter medlemmar så ökar de ojämlikheten i deltagandet, vilket riskerar att den 

politiska förståelsen hos allmänheten minskar (Dalton & Wattenberg 2000: 284). Svaren från 

de förtroendevalda visar på att det finns värden kopplat till deltagandesfären som gör att det 

finns en baksida med den ökade professionaliseringen. Rosseau beskrev hur deltagandet 

hjälper till att utbilda människor till att bli bättre samhällsmedborgare. Deltagandet ökar 

jämlikheten mellan gruppen och skapar bättre integration i samhället eftersom medborgarna 

kommer känna bättre tillhörighet (Pateman 1970:25,27).  Kartelliseringen medför att det 

skapas en slags övre elit där medlemmarna och civilsamhället allt mer är frånvarande 

(Krouwel 2012: 19-27, Katz & Mair 2009: 753-766), och de goda effekterna med politiskt 

deltagande kommer minska när partierna inte längre värvar medlemmar (Dalton & 

Wattenberg 2000).  

En förtroendevald för kristdemokraterna poängterade att fler företrädare så långt som möjligt 

borde ägna sig åt politiken på heltid. Denna ansåg att politiken tjänade på fler heltidspolitiker, 

oavsett om det sker på bekostnad att andra inte får samma chans till uppdrag.  

Kristdemokraten poängterade att synen på heltidspolitiker kan ses lite olika då partier som 

socialdemokraterna och moderaterna inte har brist på heltidspolitiker och att mindre partier 
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har tuffare med detta ur ett ekonomiskt perspektiv. Därav får partimedlemmarna inte sin roll i 

partierna utan det är de förtroendevalda som i mångt och mycket utgör partierna.  

”Alltså generellt när det gäller förtroendevalda så måste, alltså vi som är ett litet parti vi 

måste vara generösa mot varandra och se till att dem som har ledande uppdrag, centrala 

positioner som företräder partiet så långt det är möjligt… att åtminstone en kan ägna sig på 

heltid åt politiken. För det tjänar politiken på, men det gör ju samtidigt att andra blir 

besvikna. Detta är en ekonomisk fråga, det gör ju att andra får lite mindre uppdrag att dela 

på av det skälet. Det tycker jag är viktigt att framhålla för oss som litet parti att vi har lite 

tuffare än vad socialdemokraterna eller moderaterna har, som har gott om heltidsarbetande 

politiker, de behöver inte tänka på de viset…” (Förtroendevald KD) 

Detta visar att det finns de som framhåller ett värde där man allt mer centraliserar politiken till 

ett fåtal kanske för att kunna effektivisera organisationen, för att kunna få partiet att gå runt. 

Detta antagande vilar på en mer elitdemokratiskt grund där man vill försäkra en form av 

effektiv politik. Att man koncentrerar demokratin till ett fåtal är det bästa sättet för att kunna 

försäkra ett stabilt och effektivt system. Detta är också väsentligt för att möta upp för den 

passiva massan av medborgare (Held 2006: 137-138). I de mindre partierna som inte har så 

många aktiva så beskrivs det att den högst värderade egenskapen i partiorganisationen överlag 

är att människor ställer upp och är beredda att jobba. Det är väsentligt, och extra väsentligt för 

de mindre partierna att människor i deras organisation ställer upp, annars så får partiet svårt 

att hålla sin organisation i rullning. I socialdemokraterna så beskrivs det inte på samma sätt att 

detta är en värderad egenskap, de värderar engagemang men det är inte av samma vikt att 

samtliga människor i partiet är villiga att arbeta och ställa upp. De har ett annat urval och 

behöver inte i samma utsträckning lita på enskilda personer för att organisationen ska gå runt. 

”Då vi inte har så många aktiva som inte är förtroendevalda är det viktigt att de är beredda 

att ta på sig ett ansvar. Det är det viktigaste, vi vill inte ha folk som sitter på sina poster som 

bara vill ha pengar och inte gör någonting.  Man måste vara villig att ta ett ansvar. Det är 

viktigt att de som är aktiva kan utföra ett jobb” (Förtroendevald MP)  

Ju mer passivitet från medborgarna som partierna upplever desto större koncentration och 

fokus blir det på ledarna för att kunna försäkra sig om partiernas överlevnad, och utvecklingen 

har medfört en tvungen professionalisering. Likt Max Webers elitdemokratiska syn är därför 

fokus på ledarskap något som krävs för att just hålla igång organisationerna och därav är det 

ledarskapet som bör vara fokus i en demokrati (Held 2006: 137-138). Här framkommer också 
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den ekonomiska aspekten ur kartellteorin (Katz & Mair 2009) då ekonomin blir avgörande 

främst för de mindre partierna, hur man måste omvärdera och organisera politiska uppdrag till 

människor. 

 Det framkom i det empiriska materialet att medlemmarna upplevde att de inte alltid värderas 

av de förtroendevalda och att deltagandet och inkluderingen av medlemmar borde värderas 

mer än vad de gör idag.  

”Jag tycker att medlemmarna borde vara viktigare för partierna generellt och när det gäller 

folkpartiet borde de arbeta mer med medlemsvård. När de gäller de förtroendevalda så tror 

jag att de tycker att de är otroligt duktiga men från medlemmarnas perspektiv så tror jag inte 

att de upplever de på samma sätt. Jag tror nog att medlemmarna nog behöver känna sig lite 

mer behövda i partiet. Förankringen borde bli bättre helt klart” (Medlem FP) 

”… Utan att våga släppa in andra också, det är ganska höga trösklar både i 

ungdomsförbunden och i moderpartiet, utan att fördumma folk. Avskräck inte folk, för vår 

organisation kommer självdö då från att få nya medlemmar. Våga släppa in folk och ha lite 

tålamod med medlemmarna också” (Medlem FP) 

Allt färre deltar aktivt men även passivt i politiken (Dalton & Wattenberg 2000) och 

partiernas utveckling från folkrörelser till professionella organisationer tar bort de effekter 

som kommer med politiskt deltagande. För aktiva medlemmar försvinner deras chans till att 

bilda politiska färdigheter och minskningen av passiva medlemmar gör att färre får ta del av 

information. Det allt mer professionella partierna gör att det interna strukturerna ger allt 

mindre möjlighet för medlemmarna att få inflytande och ett deltagande som känns 

meningsfullt (Nilsson 2005: 93,94). För att medlemmar ska känna sig att de får ut något av 

sitt medlemskap så är det viktigt att de tillåts olika former av inflytande och få en känsla av att 

vara en del av partiet (Dalton & Wattenberg 2000:84). 
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                                 6. Slutsatser. 

Det framkommer två former av deltagandeformer i partiorganisationen. Resultatet visar att i 

den praktiska politiken förekommer en slags elitdemokratiskt form av deltagande, då 

organisationen praktiserar en form av demokratimodell där partiorganisationen ses som ett 

representativt system. Deltagandet för medlemmarna är begränsat i beslutsprocesserna och 

deras enda praktiska inflytande är när de nominerar och avsätter sina förtroendevalda. Det 

som det elitdemokratiska idealet värderar bör vara utformningen av den demokratiska 

ordningen i samhället (Schumpeter 1943, Theorell 1999). 

Ledarna värderas högt och de ser sig själv som inflytelserika. Det är inte enbart alla 

förtroendevalda utan det bildas en form av maktelit i partiorganisationerna. En medlem i 

socialdemokraterna valde att benämna dessa som partiets inre krets där all makt och fokus 

samlades kring dessa personer. Detta tyder på det som Michels beskriver att det inom partier 

fungerar likt alla andra organisationer där det skapas en slags hierarkisk ordning (Katz & 

Crotty 2006: 309,310).  

Ledarna värderas i form av sin kunskap, det är dock svårt att avgöra om detta är för att det i 

alla organisationer som likt Michels teorier skapas en slags hierarki som då måste rättfärdigas 

och att man då likt det elitdemokratiska idealet hänvisar till en slags kunskapsöverlägsenhet 

hos ledarna. Ett intressant resultat som framträdde var att de förtroendevalda själva värderade 

den erfarenhetsgrundade kunskapen hos sig själva, medan medlemmarna värderade en mer 

förnuftgrundad kunskap hos sina förtroendevalda (Barrling 2004:74).  

Resultatet visar att medlemmarna och de förtroendevalda inte värderar partiernas 

beslutsprocesser på samma sätt. Medlemmarna vill i beslutsprocesserna och i övriga politiska 

sammanhang att de förtroendevalda värderar vikten av trevnad och att det är upp till de 

förtroendevalda att skapa en miljö som känns välkomnande och skapa en känsla av 

omsorgsfrämjande av samtliga deltagare i gruppen.  De förtroendevalda framhåller vikten av 

att arbetet i beslutsprocesserna ska föregås av professionalism där besluten ska vara väl 

förankrade och bygga på saklighet, som nämnts i det empiriska avsnittet utgår detta från 

Katarina Barrlings (2004) undersökning av kunskapssyner i Sveriges riksdagsgrupper. I de 

fall som de förtroendevalda framhäver kontaktskapande som något värde så handlar det i 

högre utsträckning om att de i form av ledarfigurer är de som förhandlar med andra partier 

och politiker, och de värderar en form av kunskap som mer bygger på sociala gemenskap. 

Kommunikation, relationsbyggande och social kompetens är viktigt för att kunna förhandla 
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med andra.  Det är inte helt enkelt att få grepp om hur balansen mellan att värdera social 

gemenskap och sakriktighet ser ut hos de förtroendevalda. Det empiriska resultatet kan dock 

indikera att de förtroendevalda ser sig själva bättre på den sociala gemenskapen än vad 

medlemmarna anser att de är. Problematiken att fastställa detta är att det verkar som att varför 

man vill uppnå en slags social gemenskap ter sig olika hos medlemmarna och hos de 

förtroendevalda. Medlemmarna värderar detta för att känna mer inkludering i organisationen, 

för de förtroendevalda handlar det mer om att kunna hantera relationer och få igenom 

beslutsfattande.  De olika synerna på deltagandets roll i beslutsprocesserna kan förstås i 

termer av att medlemmarna kan sägas vara exkluderade i denna fråga och därför värderar att 

främja mer deltagardemokratiska ideal. Medan de förtroendevalda redan är inkluderade i 

beslutsprocesserna och lyfter upp andra värderingar. 

Uppsatsen valde att lyfta upp frågan om representantskap i partiorganisationen. Dels för att 

det var intressant att se hur synen på ledarskap skiljde sig mellan ledarna och medlemmarna 

och dels för att det var intressant att se hur mycket representanter som ledarna kunde sägas 

vara för sina medlemmar. Den teoretiska relevansen bygger kring kartellteoretikers argument 

att partier i allt mindre utsträckning kan ses som representanter för folket (Enroth 2014). 

Resultatet visar att medlemmarna i högre utsträckning ville att ledarna skulle värdera att 

efterfråga deras intressen. Genom det ska de bättre kunna ge medlemmarna en form av 

representantskap som utgår från medlemmarnas preferenser. De ville bättre kunna påverka 

sina ledare och värderar att ledarna borde vara mer lyhörda för medlemmarnas åsikt och 

genom det stärka inkluderingen för medlemmar. Det framkommer likt Holmbergs& 

Esaiassons (1988) studie att det skulle öka samstämmigheten mellan de förtroendevalda och 

medlemmarna, då ledarna skulle få bättre kännedom om medlemmarnas åsikter i olika frågor. 

Resultatet indikerar på att medlemmarna i större utsträckning värderar en form av 

deltagardemokratiskt synsätt i formen av representation. Där ledarna mer kan ses som 

representanter för medlemmarna och bättre tillgodose medlemmarnas intresse på de sätt som 

medlemmarna önskar, enligt Pitkins (1972) definition av representantskap.  

Den första formen av ett elitdemokratiskt deltagande hänvisar till en mer praktisk utformning 

av politiken. Den andra formen av deltagande har ett ursprung i samtalssfärens och hämtas 

mer ur en idealiserad syn av deltagandeform. Att det kan ses mer som en vision beror på att 

resultatet visar att den formen av deltagande är svårt att praktiskt implementera i 

organisationen och i ett samhälle där politiken i hög utsträckning är representativ (Gilljam & 

Hermansson 2003: 215,216).   
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Förutsättningarna för ett demokratiskt samtal uppnås inte alltid i partiorganisationerna, 

exempelvis kriterium som, transparanta processer, lyhördhet och möjligheten för alla att 

utkräva ansvar (Gilljam & Hermansson 2003: 221). Medlemmarnas synpunkter pekar på att 

många av dessa kriterium inte uppfylls och att många av samtalen i partierna mer kan 

beskrivas som elitdiskussioner. Dock så går dessa åsikter isär, i vilken utsträckning som 

lyhördhet är ett kriterium som uppfylls, medlemmarna uppfattar att det inte alltid uppfylls 

medan de förtroendevalda själva anser att det är deras bästa egenskap som förtroendevald är 

just lyhördhet. Detta vittnar om Gilljam & Hermanssons (2003) beskrivning om att det är 

svårt att mäta i vilken grad som ett ” gott samtal” har uppnått alla kriterium.  

Undersökningen visar att man kan se skeptiskt på det deliberativa idealet och dess effekt, då 

eliten i många fall kan skapa preferenserna för samtalet (Elster 1998: 136). Medlemmarna i 

partiorganisationen är ibland rädda för att uttrycka en annorlunda åsikt än de preferenser som 

har skapats av partiernas elit, detta kan ibland tysta opinion i samtalen. Det är inte en 

främmande tanke att Holmberg & Esaiasson (1988) och Thomassens resultat (Dahlberg, 

Oscarsson, Wägnerud 2013:20) kring den ökade konsensus bland eliten att man ska följa 

partilinjen är de preferenserna som skapar samtalet och det är svårt för medlemmarna att 

uttrycka något annat än detta. Medlemmarna uttrycker en vilja om att mer oliktänkande inom 

partiet ska respekteras. Problemet som resultatet beskriver är den asymmetriska karaktär av 

kommunikation som finns mellan olika grupper i partiorganisationen (Theorell 1999, Gilljam 

& Hermansson 2003, Boswell 2013,) där samtalen mellan de förtroendevalda och 

medlemmarna inte alltid utspelar sig på samma villkor.  

Det är svårt att bedöma vilken effekt och roll den deliberativa formen av deltagande kan ha i 

partier. Resultatet visar dock vad medlemmarna anser krävs för att öka förutsättningar för ett 

demokratiskt samtal och minska risken för att det ska mynna ut i elitdiskussioner. 

Medlemmarnas uppfattning är att vad som ökar deras vilja att delta i diskussioner och våga 

uttrycka sin åsikt är om samtalen och partiernas förtroendevalda skapar en välkomnade miljö 

och har en inbjudande attityd, och de vill att de förtroendevaldas kunskap i samtalet ska 

genomsyras av det som Katarina Barrling (2004) beskriver som kunskapen kring att skapa en 

social gemenskap. Får medlemmarna känslan av en hierarkisk miljö och en politiker som inte 

är lyhörd ökar det risken för att samtalet kommer att förbli av elitkaraktär. Resultatet visar att 

hur den förtroendevalda förhåller sig till detta får en avgörande betydelse för hur samtalen i 

organisationen blir. Resultatet visar enligt Gilljam & Hermanssons (2003) definition, att 
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drömmen om det demokratiska samtalet inte alltid når upp till förväntningarna i den praktiska 

politiken.  

 Jan Theorell (1999) beskriver att den interna demokratin ökar genom deliberativa ideal, och 

att detta även hjälper till att stärka den demokratiska länken ut mot medborgarna. Resultatet 

visar att deliberativa ideal är något som genomsyras i partierna, problemet är hur detta ideal 

ska få plats i en demokratiordning som är starkt förankrad i det representativa systemet. När 

samtalen inom partierna inte helt genomsyras av demokratiska samtal är det svårt att se hur 

deliberativa ideal inom partierna skulle kunna förse länken mellan partierna, och bereda vägen 

för ett deliberativt ideal i det nationella systemet, vilket är en av Theorells (1999)  

utgångspunkter till försvar av förekomsten av interndemokrati i partierna (Theorell 1999, 

Katz & Crotty 2006:311).  

Svårigheten för den deliberativa formens stärkande effekt av interndemokratin verkar ligga i 

det faktum att organisationsformen som medlemmarnas bemöts av är hierarkisk. 

Medlemmarna känner sig hämmade i diskussionsforumen och får lättare att knyta kontakter 

och avancera i partiet om man rättar sig i ledet. När Nilsson (2005) talar om att medlemmarna 

fostras till att bli laglydiga så stärker det bilden av att medlemmarna fostras att följa den 

partilinjen som bestämts av de ledande inom partiet. Resultatet vittnar om att medlemmarna 

inte än har hunnit fostras enligt denna struktur då de beskrivits fortfarande värderar 

oliktänkande inom partiet.  

Detta tycks avspeglas på Dahls (1989) resonemang om att det elitdemokratiska idealet allt 

mer kommer att genomsyra politiken, men att det deltagardemokratiska idealet aldrig kommer 

att förlora värdet i symbolik eller i ideal, vilket som kan liknas med de demokratiideal man 

finner i partiorganisationerna. Den praktiska utformningen av organisationerna föregås av ett 

elitdemokratiskt ideal medan man fortfarande håller en deliberativ form av deltagande som ett 

ideal och vision, men som får svårt att få slagkraft i en praktisk form.  

Resultatet visar att en form av anpassning av partierna har skett i och med den politiska 

utvecklingen, vilket beskrivits i det empiriska materialet som en slags ” catch all” effekt, 

mediaanpassning och en tvungen professionalisering. 

De förtroendevalda beskrev att allt färre aktivt deltog i partiernas arbete, men även att den 

passiva skaran tycks ha minskat. Detta visar sig få konsekvenser för de positiva effekter som 

uppstår i och med deltagande. Medlemmarna får mindre chanser att bilda färdigheter och det 

är färre människor som får tillgång till information. Problematiken ligger i de faktum att den 
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politiska utvecklingen mot en professionalisering i partierna kommer att göra det mindre 

möjligt för medlemmarna att få ta del av det politiska arbetet. Medlemmarna får mindre 

inflytande då den nya formen att organisera partier kommer erbjuda en allt mindre 

deltagandemiljö (Dalton & Wattenberg 2000, Nilsson 2005).  

Detta är en negativ konsekvens som beskrevs av de förtroendevalda som ville få tillbaka 

folkrörelsetanken i partierna. Medborgare uppmuntras inte att delta i politiskt arbete och det 

minskar färdigheterna och erfarenheterna som kommer med att vara politiskt aktiv. Det 

försvinner också erfarenhet i partierna då livserfarenhet inom andra områden inte i samma 

utsträckning kommer att finnas i partierna. Värdena som det deltagardemokratiska idealet 

lyfter upp försvinner genom att människor allt mindre kommer att utvecklas som 

samhällsmedborgare och utveckla sin politiska förmåga. Dessa värden som kan utvecklas hos 

människor genom att tillåtas delta i politiken kommer gå förlorad när partierna allt mindre har 

förmågan eller viljan att rekrytera några medlemmar (Pateman 1970, Dahl 1989, Dalton & 

Wattenberg 2000).  

 Den negativa konsekvensen av professionaliseringen är att det kan öka den politiska 

ojämlikheten mellan grupper i samhället. Allmänheten får allt mindre kunskaper om det 

politiska systemet och riskerar att öka misstron för politiken och de politiska företrädarna. En 

annan konsekvens som uppkommer med svårigheten att rekrytera medlemmar är att man då 

inte i samma utsträckning värderar interndemokratin och man gör lite för att förändra 

hierarkiska strukturer i partierna. Medlemmarna och medborgarna blir allt mindre självklara 

att värdera i politiken och i partierna (Dalton & Wattenberg 2000: 284, Nilsson 2005: 91, 

Krouwel 2012: 19-27, Katz& Mair 2009: 753-766, Mair 1990: 38-45).  

”Partiernas förändringar från folkrörelser till professionella organisationer har varit 

negativt ur ett deltagandeperspektiv” (Nilsson 2005: 90)  

Enligt Nilsson (2005)  har utvecklingen bidragit med minskad utveckling hos medlemmarna, 

medan Theorell (1999) ställer sig mer frågande kring vilken effekt människors självutveckling 

påverkas av formen på organisationen. Det är svårt att avgöra frågan kring hur formen på 

organisationen påverkar medlemmarna och deltagarnas självutveckling. Självutveckling som 

begrepp ter sig i detta sammanhang vara ett abstrakt begrepp då det är svårt att kunna mäta 

hur något har eller inte har medfört någon utveckling eller påverkan på en enskild människans 

självutveckling eller moraliska kapacitet. Det ter sig också abstrakt i den bemärkelsen att det 

finns andra faktorer än organisationspolitiska som kan ha fällt en avgörande betydelse för 
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enskilda människor. Det empiriska resultatet kan dock ge oss svar på vad medlemmarna i 

organisationen värderar och vill se i organisationen som partiaktiv. Inkludering, respekt för 

oliktänkande och välkommande miljö är tre begrepp som återkommer i intervjusvaren.  

Medlemmarna uttrycker en önskan om en mindre exkluderande och hierarkisk organisation 

och en mer inkluderande miljö. Resultatet tyder på att de i högre utsträckning vill att deras 

medlemskap ska kännas meningsfullt. Precis som Dalton & Wattenberg (2000) resonerar 

handlar detta om att ge medlemmarna en känsla av att vara en del i partiet, och då måste en 

inkludering i partierna till för att deras medlemskap ska kännas givande.  

Problematiken med minskad folkrörelse och den tvungna professionalismen i partierna verkar 

uppkomma från fler dimensioner. När medborgarna allt mindre vill engagera sig politiskt, 

sker det en slags tvungen professionalisering i partierna, man kan inte förlita sig på att få 

många aktiva medlemmar och därför sker satsningen på heltidspolitiker som kan se till att 

partierna kan utföra sina uppdrag. Detta gör att fokusen på att förändra synen på 

interndemokratin och medlemmarna inte värderas då det inte är den viktigaste funktionen för 

partierna längre. De förtroendevalda beskriver att fler aktiva skulle underlätta arbetet i 

organisationen och att de därför vill få in fler medlemmar. Samtidigt så vittnar medlemmarna 

om att det inte värderas medlemsvård och att det inte är den inkludering i partiet som behövs 

för att rekrytera och bevara medlemmar. Ett problem verkar bottna i att partiernas 

organisationsform och struktur gör det svårt erbjuda en deltagandemiljö (Nilsson 2005, Katz 

2014, Krouwel 2012, Katz & Mair 2009,Mair 1990) vilket inte öppnar upp för att öka 

möjligheterna att rekrytera och bibehålla medlemmar i organisationen. Medlemmarna 

poängterade att de som avskräckte dem i partiet och försvårade rekryteringen av medlemmar 

var just höga trösklar in i partiet, politiska ledare som upplevdes som hierarkiska och en 

atmosfär som inte var inbjudande för medlemmar. 

Lewin (1970) framhävde den interna partidemokratins viktiga roll för att öka 

konsensusbyggande mellan eliten och folket. Den interaktiva demokratin skulle se till att 

medborgarna på ett tidigare stadium kunde delta i partiernas voteringar som fastställt 

partiernas program och kandidater, människor skulle i större utsträckning kunna yttra sig om 

hur partierna skulle agera. Problemet är att det endast är en bråkdel av ett partis medlemmar 

som deltar vid mötena där programutformning och kandidatnomineringar sker (Lewin 1970: 

236-238, Gilljam & Hermansson 2003:354–355).  

”Utan intern partidemokrati och utan representativa partier uppkommer heller inte någon 

demokrati i det nationella politiska systemet” (Lewin 1970: 38).  
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Denna undersökning visar att det i vissa fall är få medlemmar som tar vara på chansen att 

delta på mötena där program utformas och nomineringar sker. Det visar också tendenser till 

att medlemmarnas medverkan i nomineringsprocesserna inte får någon betydelse då eliten 

(partiernas valberedning) bestämmer utgången. Detta visar upp en dyster bild av interaktionen 

i partierna då det inte har någon större relevans om medlemmarna medverkar. Detta utökar 

makthierarkin och en ökad värdering av intern demokrati kan vara väsentlig för att minska 

denna form av maktkoncentration inom partierna (Mersel 2014, fotnot 65). 

Om man vill minska denna form av apati bland medlemmar och medborgare så måste eliten i 

större utsträckning gå dessa till mötes och stimulera till deltagande (Lewin 1970:236). Likt 

det empiriska resultatet så måste de förtroendevalda i partierna i större utsträckning ge bättre 

förutsättningar för interaktion och deltagande för medlemmarna på flera nivåer. Problemet 

med en svag interndemokrati och partiernas relation till det civila samhället kan beskrivas likt 

Theorells resonemang om partiernas interndemokrati; 

”Or, to put it more bluntly, how could we trust party representatives to consider the 

arguments put forward by opposing groups in the public sphere if they ignore the reasoning 

of their own members?” (Theorell 1999:375)   

Det är svårt att inte sammanlänka kopplingen mellan ett partis inre demokrati och dess yttra 

demokrati och att attityder inom partiet även påverkar hur man ser på den externa politiken 

(Mersel 2014, fotnot 62)6. Det är viktigt att undersöka i vilken utsträckning den nedåtgående 

trenden hos partier som medlemsorganisationen sker, då det påskyndar och i allt högre 

utsträckning försvagar ett band mellan civilsamhället och de politiska partierna vars länk 

redan har tunnats ut (Dalton & Wattenberg 2000: 85). När partierna är allt mer bortkopplade 

från det civila samhället och i allt mindre utsträckning kan ses som agenter för social 

representation (Biezen 2014:186), så ställs det lilla hoppet kvar till den interna 

partidemokratin där partierna om inte representerar befolkningen åtminstone kan sägas vara 

representanter för sina kvarvarande medlemmar.  

När resultatet visar att det är svårt till och med för medlemmarna i partierna att få sina åsikter 

representerade så minskar legitimiteten i den politiska demokratiska processen ytterligare.  

 

                                                           
6 Det bör nämnas att det inte behöver finnas en sammanlänkning, eller påverkan mellan partiernas inre och yttre demokratiattityder och 

resonemanget kan därav ses som en förenkling i sammanhanget. 
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Holmberg & Esaiasson (1988) beskrev att väljarkännedom och kunskap om folkviljan hos 

partirepresentanterna är en viktig del av demokratin, ”God kunskap om folkviljan är något 

positivt och eftersträvansvärt i en representativ demokrati ” (Holmberg & Esaiasson 

1988:110). Ur denna bemärkelse så torde det vara positivt för demokratin om man i högre 

utsträckning värderade interndemokrati och medlemmarnas åsikter i partierna för att skaffa 

sig bättre väljarkännedom och bättre kunna få en kunskap om folkviljan. Detta om man utgår 

från att interndemokrati och medlemmar i partiorganisationer kan anses vara slags förlängd 

arm, en sammanlänkning mellan och från partierna ut mot civilsamhället.  

Holmberg & Esaiassons (1988) resultat visar att representanterna i riksdagen har en 

förhållandevis god kännedom om deras väljares åsikter, men att detta inte beror på någon 

egentlig kunskap, utan föregås snarare av en form av önsketänkande där de tillskriver väljarna 

sina egna åsikter. Detta leder till en slags oförmåga hos representanterna att skilja mellan vad 

de tycker och vad väljarna i själva verket tycker” Önsketänkande och snedvriden information 

mellan väljare och valda är inget eftersträvansvärd i en representativ demokrati ” (Holmberg 

& Esaiasson 1988: 133). 

 I en tid med ökad professionalism, minskad folkrörelse, en allt svagare länk mellan partierna 

och civilsamhället och ett allt mindre fokus på interndemokrati och deltagande i politiska 

partier, är det inte en främmande tanke att denna form av önsketänkande och snedvrida 

information om väljarnas åsikter har ökat hos de politiska ledarna. Om partiernas ledning har 

allt mindre kontakt med både medborgarna och sina medlemmar har de också mindre 

möjligheter att inhämta information kring allmänhetens åsikter och i högre utsträckning 

formar sina politiska preferenser efter sina egna åsikter. Resultatet visar att medlemmarna får 

en viktig roll genom att det ofta är dem som engagerar sig i partiernas utåtriktade 

verksamheter och bemöter medborgarna i det vardagliga samtalet. De får också en betydelse 

genom att det kan agera partiernas öron utåt och i en högre utsträckning får höra ”sanningen” 

från medborgarna. Om partiernas ledare i högre utsträckning skulle ta vara på vad 

medlemmarna förmedlar skulle därför vara önskvärd för att stärka sammankopplingen mellan 

partierna och medborgarna och minska risken att politiska beslut fattas utan någon egentlig 

kunskap om medborgarnas åsikter.  
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”Furthermore, if we see political parties as entities that represent the society not by 

determining its ideologies but rather by reflecting and channeling the social currents within 

it, then we must make sure that the ideologies and politics of the parties are produced by 

large and representative groups within society. In other words, we need internal democracy 

in parties” (Mersel 2014, fotnot 61)  

Ökat deltagande stärker legitimiteten och styrkan i den liberala demokratin, och 

partimedlemskap har båda en inverkan på den enskilda individen och på samhället i stort. 

Styrkan och kvalitén i demokratin kan öka i och med ökat deltagande. Om ökat 

partimedlemskap ska ha någon positiv effekt så måste man undersöka partiernas 

interndemokrati. Vilket gör att frågan om interndemokrati och medlemmar i 

partiorganisationer är en väsentlig del att undersöka och man kan inte bortse från 

partiorganisationernas inre struktur när man undersöker kvalitén i det nationella demokratiska 

systemet (Katz & Crotty: 311).  

Resultatet visar att medlemmarna har en viktig roll genom att det är dem som ska ”lära sig” 

politiken och partiet innan de tar över vid generationsväxlingar, har man inga medlemmar så 

är det svårt att veta vem och vilka som man ska rekrytera. En förtroendevald för 

kristdemokraterna beskrev ett problem med minska medlemsantal. Det blir lättare för 

olämpliga personer att nå höga positioner när urvalet minskar, vilket kan komma att sänka 

kompetensnivån inom politiken. Genom detta så tilldelas medlemmarna en viktigt 

demokratisk roll som hjälper till att stärka legitimiteten i politiken och inom partierna.  

Det har i denna undersökning visat sig att interndemokrati och medlemmar i 

partiorganisationerna kan spela en avgörande roll i att stärka länken mellan de politiska 

partierna och civilsamhället. Men i fall interndemokratin ska kunna sägas ha någon positiv 

effekt på att bevara banden mellan partierna och medborgarna så behöver partierna i högre 

utsträckning värdera interndemokrati och i större utsträckning se över hur de arbetar med 

medlemsvård. När medlemmarna möts av en hierarkisk struktur så tenderar det att göra det 

svårt att behålla medlemmarnas politiska intresse men försvårar även för partierna att 

rekrytera nya medlemmar. I denna bemärkelse får Katz & Mair (2009) rätt i sina farhågor att 

den politiska utvecklingens negligering av partimedlemmar inte är något positivt för 

demokratin. Likt Nilssons (2005) undersökning av deltagande på lokalnivå har utvecklingen 

haft negativ inverkan på hur partierna värderar interndemokrati och bristen på interndemokrati 

i partierna påverka partimedlemskapet negativt.  
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Undersökning visar att bättre integration och inkludering i partierna spelar en nyckelroll för 

att bevara och rekrytera medlemmar. Richard S Katz med flera i Handbook of party politics  

får stöd genom denna undersökning när de beskriver att deltagande i partiorganisationerna 

inte behöver ge någon positiv effekt utan att det beror på de demokratiska processerna i var 

partiorganisation. Den politiska utveckling har medfört att vi går mot en utveckling där vi kan 

förvänta oss allt mindre engagemang i politiska partier, och att vi får vänja oss med att se att 

demokratin inte behöver medlemmar för att ett partisystem ska kunna anses vara 

demokratiskt. Dock så visar detta resultat att det finns viktiga värden som går förlorade när 

medlemmar och medborgare allt mindre engagerar sig i politiken och att det därför inte är 

positivt för demokratin om vi framtiden allt mer kommer negligera värden av 

interndemokrati, medlemmar och engagerade samhällsmedborgare. 

                7. Avslutande reflektioner.   

Uppsatsen har påvisat att det finns skäl att fortsätta studera de interna strukturerna i politiska 

partier. I studerandet av ideal, värderingar och förhållningssätt mellan de politiska ledarna och 

medlemmarna har det framkommit tankemönster hos respondenterna som återspeglar 

samhällsutvecklingen. Som kan hjälpa oss att tolka vad som sker både i samhället och inom 

partiernas väggar. Att lyfta upp interndemokratin visar sig vara ett viktigt 

undersökningsområde då vad som sker inom partier i hög grad är en reflektion på 

samhällsutvecklingen. Dessa två sfärer kan inte ses som separerade, utan bör ses som ett 

kugghjul som går in i varandra och tillsammans påverkas till att sätta agendan för i vilken 

riktning samhällsutvecklingen och utformning av politiken går. Det har visat sig varit av stort 

värde att i denna undersökning fritt låta människor tolka kring de begrepp som utformades av 

intervjumallen. Det finns något värdefullt med att lyfta upp människors egna tolkningar och 

den mening de skapar kring sin miljö och omgivning. Det är människors egna referensramar 

som skapat grunden för undersökningen, vilket gör att undersökningens resultat får ett värde i 

sig. Detta har även skapat utmaningar i uppsatsen. Uppsatsens utformning har varit av 

utforskande karaktär, och det har i tolkning och analysarbete varit ett omfattande arbete med 

att sammanfattande och precisera de tankemönster som uppkommit och därmed ge uppsatsen 

den precision som eftersträvats. 

Uppsatsen har skapat en grund för att fortsätta undersöka de interna strukturerna i partierna då 

denna uppsats bara är en liten del av något som kan mynna ut i större undersökningar. Det 

finns möjligheter till fortsatta studier för att ge denna undersökning mer legitimitet där fler 
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kommuner och intervjupersoner kan studeras. Det finns också möjlighet att fortsätta studera 

detta men med andra metoder och med andra infallsvinklar, där man kan få fram andra 

aspekter än vad denna undersökning gett möjlighet till. Det finns ett värde och en relevans att 

fortsätta studera de interna strukturerna i partier och hur de interna relationerna mellan 

grupper i partier förhåller sig till varandra. Detta skapar förutsättningar för att tolka hur de 

interna strukturerna i partierna påverkar medborgarna och i sin tur hur samhället och 

medborgarnas förhållningssätt till politiska partier påverkar de interna strukturerna i politiska 

partier. 
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                                Bilaga 1  

                    Intervjuförteckning  

 

Partitillhörighet:           Position:                Datum:           Tid:          Plats: 

Miljöpartiet                  Förtroendevald     22/10-14          10.30          Växjö kommunhus 

Folkpartiet                    Förtroendevald     22/10-14          13.30          Växjö kommunhus  

Vänsterpartiet              Förtroendevald     27/10-14          11.00          Växjö kommunhus  

Socialdemokraterna     Förtroendevald     27/10-14          13.00          Växjö kommunhus 

Centerpartiet                Förtroendevald     27/10-14          15.00           Partilokal 

Moderaterna                 Förtroendevald       3/11-14          09.00           Växjö kommunhus 

Socialdemokraterna     Förtroendevald       3/11-14          10.00           Växjö kommunhus 

Moderaterna                 Förtroendevald       3/11-14          11.00           Växjö kommunhus  

Kristdemokraterna      Förtroendevald       4/11-14           10.00           Växjö Landsting  

Kristdemokraterna      Förtroendevald       5/11-14           15.00           Växjö kommunhus 

Centerpartiet                Medlem                    5/11-14           16.00           Partilokal 

Moderaterna                Medlem                     5/11-14           17.00           Partilokal 

Moderaterna                Medlem                     5/11-14           18.00           Partilokal 

Socialdemokraterna    Medlem                   12/11-14           18.00           Växjö universitet  

Socialdemokraterna    Medlem                   13/11-14           10.00           Växjö universitet 

Folkpartiet                   Medlem                    18/11-14           16.30           Partilokal 

Folkpartiet                   Medlem                    18/11-14           17.30           Partilokal  

 

 

 


