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Sammanfattning  

Politiska partier är i en kris till följd av bland annat medlemstapp och minskat förtroende från 

väljarna. Det kommunala partilivet har även omdanats där lokala partier idag är en utmanare 

till rikspartier om den politiska makten. Frågan är om rikspartier skapat en mer lokal 

organisation för att bemöta konkurrensen och om kommunala företrädare utökat sitt 

handlingsutrymme för att öka legitimiteten för den lokala politiken. Studien undersöker hur 

rikspartiers och lokala partiers spelregler skiljer sig åt samt påverkar kommunalpolitiska ledares 

handlingsutrymme. Studien har en komparativ ansats där partityperna jämförs. Teoribildningen 

institutional rational choice som bland annat fokuserar på hur spelregler (institutionella 

regelverk) sätter begränsningar i ett handlingsutrymme har använts för att förklara och förstå 

studiens syfte. För att uppnå studiens syfte har partimaterial hämtats och intervjuer med 

politiska företrädare genomförts. Studiens resultat visar att det finns stora skillnader mellan 

rikspartier och lokala partier, detta genom att rikspartier består av en vertikal dimension genom 

dess organisationsnivåer på riks- och distriktsnivå samt en lokal horisontell dimension.  

 

Lokala partier som är avgränsade till en kommun består istället enbart av en lokal horisontell 

dimension. Rikspartier präglas av en hierarkisk uppbyggnad där de styr sina kommunala 

ledande företrädare genom vertikala spelregler. Lokala partier har istället en plattare 

ickehierarkisk uppbyggnad, men även de begränsar sina företrädares handlingsutrymme genom 

spelregler. Kommunalpolitiska ledare i rikspartier handlar efter både vertikala och horisontella 

spelregler. Vid konflikt inom rikspartier uppstår dock en variation av hur kommunalpolitiska 

ledare handlar. Vissa handlar efter vertikala spelregler medan andra använder strategier i syfte 

att utöka sitt handlingsutrymme gentemot den egna riks- och distriktsnivån för att bedriva lokalt 

anpassad politik. Studiens resultat visar således att det finns kommunalpolitiska ledare i 

rikspartier som är autonoma gentemot den egna riks- och distriktsnivån i hur de handlar. 

Kommunalpolitiska ledare i lokala partier har färre spelregler som begränsar deras 

handlingsutrymme att utforma lokalt anpassad politik. Detta då de saknar vertikala spelregler 

som kan sätta yttre gränser i deras handlingsutrymme.  

 

Nyckelord: politiskt ledarskap, handlingsutrymme, rikspartier, lokala partier.  
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1. Inledning 

1.1 Problematisering  

Under de senaste 25 åren har svenska partier med några få undantag dragits med stora 

medlemstapp. Sedan 1980 - talet så har partierna mer än halverat sina medlemsantal 

(Erlingsson, 2005, 13). Av dem som söker sig till partier är allt färre aktiva. De etablerade 

partierna rapporterar dessutom om problem kring att rekrytera kandidater till bland annat 

kommunfullmäktigeval (Gidlund & Möller, 1999, 10). Den långsiktiga trenden är även att 

väljarna i allt högre grad misstror politiker och politiska partier. Partierna dras på så sätt med 

en dyster utveckling (Erlingsson, 2005, 13). Sedan 1980-talets början har dock antalet lokala 

partier fördubblats i Sverige och den siffran fortsätter succesivt att stiga (Erlingsson, 2015, 150). 

Lokala partiers ökning kan ses som en protestyttring mot de etablerade rikspartierna. Detta då 

lokala partier ofta framför missnöjesförklaringar gentemot rikspartiers centralstyrning och 

misslyckanden att lösa lokala välfärdsproblem (Wörlund, 1999, 142).  

 

Idag har nästan åtta av tio kommuner haft ett lokalt parti representerat i kommunfullmäktige. I 

många fall har lokala partier övertagit den kommunalpolitiska dominansen från de etablerade 

rikspartierna. På så sätt har det kommunala partilivet omdanats där lokala partier är en ständig 

utmanare om väljarnas röster till de etablerade rikspartierna (Erlingsson, 2015, 150). Lokala 

partier kan vara ett demokratiskt sundhetstecken då väljare kanaliserar sina mål genom andra 

kanaler är de traditionella rikspartierna (Wide & Gustafsson, 2001, 34). Lokala partier kan dock 

vara ett tecken på försvagad maktdelning då de i huvudsak engagerar resursstarka individer, 

främst kommunalpolitiska ledare (Wörlund, 1999, 144).  

 

Partiomvandlingarna med bland annat krympande medlemsbaser kan ha resulterat i att partierna 

förändrats till att bli toppstyrda av professionaliserade eliter och politiska ledare (Pierre & 

Widfeldt, 1994, 337f; Loxbo, 2011, 539). Partiomvandlingarna kan på så sätt ha givit politiska 

ledare ökat handlingsutrymme att handla på eget bevåg med egen agenda i partierna (Gilljam 

& Möller, 1996, 154f; Teorell, 1998, 341f). Handlingsutrymme som är centralt i denna uppsats 

är högst relevant när det gäller politiskt ledarskap. Särskilt den representativa aspekten av 

politiska ledares handlingsutrymme där ledarens mandat att agera som företrädare för partiet 

baseras på att den egna partiorganisationen valt denne att företräda deras mål (Madestam, 2009, 

47).  
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Det finns skilda synsätt på politiska ledares handlingsutrymme. Enligt vissa synsätt begränsas 

politiska ledares handlingsutrymme av de spelregler det egna partiet satt upp, exempelvis 

genom partiprogram och ideologiska ramverk som berättar hur de ska handla som företrädare 

för det egna partiet. Ur partiers spelregler utkristalliseras således handlingsregler (Möller, 2016, 

112ff). Enligt andra synsätt kan dock politiska ledare genom strategier utöka sitt 

handlingsutrymme genom att frångå partiers uppsatta spelregler och påverka det egna partiet i 

sådan omfattning att det tar en annan inriktning (Möller, 2016, 105ff). Partier kan ha olika 

spelregler inom sig. Partier kan bland annat bestå av en vertikal dimension som exempelvis 

utgörs av det hierarkiska förhållandet mellan olika organisationsnivåer på riks- och distriktsnivå 

samt en lokal horisontell dimension (Panebianco, 1988, 186ff).  

 

I rikspartier strävas ofta efter att undvika dissonans mellan olika organisationsnivåer och att 

företrädare inom partiet ska agera enhetligt utifrån de spelregler som antagits på riksnivån. 

Centralstyrningen i rikspartier har därför traditionellt varit omfattande (Bäck & Möller, 2003, 

126f). Rikspartiers kommunala företrädare har därför ett extra komplext arbete i och med att de 

ska försvara riks- och distriktsnivåns politik samtidigt som den egna lokala (Wörlund, 1999, 

132). Det finns dock tendenser att organisationsnivåer inom rikspartier blir autonoma gentemot 

varandra (Bäck & Möller, 2003, 126).  

 

Partiernas kris kan ha resulterat i att rikspartier skapat mer flexibla, platta och lokala 

organisationer i syfte att förhindra sjunkande medlemsantal och hindra lokala utmanare om 

väljarnas röster. På så sätt kan rikspartiers vertikala styrning från riks- och distriktsnivån av 

lokala partiorganisationer minskat (Katz & Mair, 1995, 21; Kölln, 2014, 41). Partiernas kris 

kan även ha resulterat i ökad press på kommunala företrädare att de ska sätta det lokala partilivet 

och politiken främst. Rikspartiernas kris kan på så sätt ha resulterat i att kommunala 

partiföreträdare drivits att få mer handlingsutrymme för att hävda sig i konkurrensen med lokala 

utmanare och för att öka legitimiteten för partiet på den lokala nivån (Katz & Mair, 1995, 21f). 

Eftersom det även finns tendenser att ledande partiföreträdare får mer handlingsutrymme så 

öppnar detta upp frågor om hur pass bundna av rikspartiers och lokala partiers spelregler 

kommunalpolitiska ledare egentligen är eller om de är fria att agera på eget bevåg i syfte att öka 

legitimiteten för den lokala politiken.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att analysera i vad mån och på vilket sätt partiers spelregler påverkar 

politiska företrädares handlingsutrymme. För att uppfylla detta används en komparativ ansats 

där rikspartier och lokala partier jämförs. 

Studien avser att besvara följande frågeställningar: 

• Hur skiljer sig rikspartiers och lokala partiers spelregler? 

• Hur påverkar rikspartiers och lokala partiers spelregler kommunalpolitiska ledares 

handlingsutrymme? 

 

1.3 Avgränsningar  

Denna studie undersöker inte huruvida spelregler och kommunalpolitiska ledares 

handlingsutrymme förändrats över tid utan fokuserar på hur detta ser ut idag. Studien avgränsas 

till fyra fall i form av två lokala partier (Dorotea kommunlista och Politiskt alternativ) samt ett 

rikspartis (Socialdemokraterna) lokala partiorganisationer i Dorotea och Vilhelmina. Partiers 

uppbyggnad på kommunnivå kan variera, framförallt mellan glesbygd och mindre kommuner 

samt stad och större kommuner (Bäck & Möller, 2003, 126f). Studien avgränsas därför till små 

glesbygdskommuner (Vilhelmina och Dorotea), detta då ambitionen är att de utvalda 

partiorganisationerna ska ha så lika kontexter som möjligt. Jag har begränsat studien till små 

glesbygdskommuner för att kunna koncentrera andelen variabler, vilket gör att denna studie i 

högre grad kan uttala sig om det som uppkommer.  

 

Studien avgränsas till att undersöka partitypernas spelregler och dess påverkan på 

handlingsutrymmet genom partistadgar, partiprogram samt handlingsprogram. Studien 

avgränsas även till att intervjua åtta respondenter, fyra kommunalpolitiska ledare och fyra 

partimedlemmar, en av vardera i respektive utvald partiorganisation. Vi kommer återkomma 

till en argumentation av empiriinhämtning i metodkapitlet. Politiska ledares handlingsutrymme 

är komplext och kan påverkas av en rad olika faktorer, exempelvis sociala och partikulturella 

faktorer (Möller, 2016, 120f). Studien avser att undersöka partitypernas spelregler och dess 

påverkan på handlingsutrymmet. Studien kommer exempelvis inte fokusera hur partikulturella 

och sociala relationer i partierna påverkar handlingsutrymmet. Vi kommer återkomma till en 

argumentation kring detta i teorikapitlet.  
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1.4 Centrala definitioner 

Rikspartier och lokala partier 

Ett riksparti är ett parti som har en nationell förankring och som har en organisatorisk 

uppbyggnad som utgår från riks- distrikts- och kommunnivå, exempelvis Socialdemokraterna 

och Moderaterna (Bäck & Möller, 2003, 122). Ett lokalt parti avses här ett parti som är politiskt 

representerat och avgränsat till en enskild kommun, exempelvis Morapartiet och Bollnäspartiet 

(Wörlund, 1999, 132).  

 

1.5 Disposition 

Studiens kapitel kommer att disponeras på följande tillvägagångssätt:  

• Kapitel ett – inledning. I detta inledande kapitel har studiens problematisering och 

inriktning redovisats.  

• Kapitel två – teoretiskt ramverk. I detta kapitel redovisas studiens teoretiska ramverk 

av hur studiens syfte kan förklaras och förstås. I detta kapitel redovisas även 

operationalisering och reflektion kring teorival. 

• Kapitel tre – metodologi. I detta kapitel redovisas metodval samt metodologiska 

utgångspunkter och tillvägagångssätt. Detta kapitel kommer att redogöra för hur 

metodologin samspelar med studiens övriga beståndsdelar. 

• Kapitel fyra – rikspartiers och lokala partiers spelregler. I detta kapitel redovisas 

studiens empiriska insamling av rikspartiers och lokala partiers spelregler.  

• Kapitel fem – kommunalpolitiska ledares handlingsutrymme. I detta kapitel 

redovisas studiens empiriska insamling av hur rikspartiers och lokala partiers spelregler 

påverkar kommunalpolitiska ledares handlingsutrymme.  

• Kapitel sex – analys och slutsatser. I detta kapitel redovisas analys och slutsatser. 

Analysen kommer att genomföras med hjälp av studiens teoretiska ramverk.  

• Kapitel sju – avslutande diskussion: I detta kapitel redovisas en avslutande diskussion 

kring studiens huvudresultat, framtida forskning samt metod- och teorival. 

Studiens samtliga kapitel och delar bygger på varandra i dess dispositiva struktur. Kapitel ett 

har vävts ihop i och med detta dispositionsavsnitt. 
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2. Teoretiskt ramverk 

I detta andra kapitel redovisas studiens teoretiska ramverk. Studiens syfte har styrt studiens 

teorival som består av institutional rational choice. Institutional rational choice som 

teoribildning fokuserar på hur institutioner såsom, formella och informella regelverk påverkar 

individers handlande (Peters, 2012, 47). I partiforskning är det vanligt att benämna regler som 

partiernas spelregler. I denna studie är därför spelregler synonymt med institutionella regelverk. 

Institutional rational choice är en del av rational choice teorierna men även en del av de 

nyinstitutionella skolbildningarna som i slutet av 1980 - talet växte fram inom statsvetenskapen 

(Ostroms, 2009, 12). Institutional rational choice består av många komponenter vilket gör att 

relevanta delar av teorin kommer att hämtas och redovisas utifrån studiens syfte.  

 

2.1 Rationalitet, delegering och ansvarsutkrävning  

Utgångspunkten i institutional rational choice är densamma som inom klassisk 

nationalekonomi och traditionell rational choice att människan drivs av ett egenintresse och är 

rationell (Peters, 2012, 49). Inom den akademiska diskursen finns dock ingen fullständig 

definition som rör begreppet rationalitet (Ostrom, 2009, 74f). Förenklat kan institutional 

rational choice rationalitetsdogm ses bygga på att individer handlar utifrån att nyttomaximera 

sina egenintressen (Peters, 2012, 49). Lindenberg & Frey (1993, 196) menar att det finns två 

universella rationella mål för individer, dessa är fysiskt välmående och socialt erkännande. För 

att nå dessa mål använder individer olika tillvägagångssätt, exempelvis krävs status för att 

uppnå socialt erkännande (Lindenberg & Frey, 1993, 196).  

 

Partiforskaren Panebianco (1988, 22f) menar att politiska ledare handlar utifrån egenintresset 

av att bibehålla och utöka den maktposition de nått i den maktkamp som pågår inom partier. 

Denna studie utgår ifrån rationalitetsantagandet att kommunalpolitiska ledare handlar utifrån 

att maximera sitt egenintresse. Egenintresse ska förstås utifrån att uppnå fysiskt välmående, 

socialt erkännande samt att bibehålla och utöka en maktposition. En individs maktposition för 

oss in på delegering av mandat. Enligt Lupia & McGubbins (2000, 292f) så består delegering 

av att en principal överlämnar befogenheter till en agent genom mandat att företräda och handla 

å principalens vägnar. Agenter i denna studie är kommunalpolitiska ledare. I det här fallet kan 

kommunalpolitiska ledare ses ha två principaler, dels det egna partiet och dels väljare som 

delegerar ett mandat att företräda deras åsikter.  
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Delegering kan exempelvis omfatta att en agent (kommunalpolitisk ledare) får en formell 

maktposition genom mandat att ta beslut som företrädare för sin principal (parti) (Ström, 2000, 

267f). Handlingsutrymme är den makt som agenter har att forma sin omgivning och uppnå 

egenintresserade mål. Därför är makt och handlingsutrymme som begrepp sammankopplade 

(Möller, 2016, 105f). Enligt Lupia & McCubbins (2000, 292ff) definieras handlingsutrymme 

utifrån termer av det mandat agenten givits, men även utifrån vad denne försöker tillskansa sig 

i form av olika strategier. Vi kommer återkomma till vilka strategier en agent kan använda sig 

utav för att utöka sitt handlingsutrymme. En principal har ett intresse av att begränsa agenters 

handlingsutrymme och ett sätt är att upprätta spelregler. Syftet för principalen är att förmå 

utkräva ansvar av det delegerade mandatet (Lupia & McCubbins, 2000, 292f; Ström, 2000, 

272f). Grundantagandet i denna studie är att agenter har ett handlingsutrymme och frågan är 

hur detta varierar beroende på typ av parti.  

 

När det kommer till hur spelregler påverkar agenter menar Peters (2012, 49) att institutioner 

innehåller styrningsmekanismer som formar agenters handlande. Institutioner har på så sätt ett 

maktmedel över agenter (Peters, 2012, 56f). Ostrom (2009, 90) har ett liknande resonemang 

och definierar institutioner på följande sätt: ”den samling arbetsregler som används för att 

bestämma vem som har rätt att fatta beslut på ett visst område, vilka handlingar som är tillåtna 

eller som måste förhindras, vilka aggregeringsregler som ska användas, och vilka procedurer 

som måste följas”. Enligt Panebianco (1988, 25f) är agenter medvetna om att de är beroende 

av det system de verkar inom och därför är det rationellt att agera i enlighet med dess spelregler 

för att bibehålla den maktposition de nått. Agenter rör sig på så sätt i ett spänningsfält där de 

balanserar olika handlingsalternativ, spelregler och egenintresserade mål mellan varandra 

(Lupia & McCubbins, 2000, 274f). Agenter kan exempelvis utifrån kalkylering av vilka 

handlingsalternativ denne har forma sitt handlande utifrån principalens spelregler och 

egenintresserade mål i ett samspel (Peters, 2012, 56f).  

 

2.2 Partiers vertikala och horisontella spelregler  

Såsom inledningen nämner så kan partier ha en vertikal dimension som utgörs av det hierarkiska 

förhållandet mellan olika organisationsnivåer, exempelvis en riks- och distriktsnivå. Den 

horisontella dimensionen i partier består av exempelvis olika organ på den lokala nivån. Partiers 

dimensioner kan innehålla både vertikala och horisontella spelregler som agenter måste förhålla 

sig till (Panebianco, 1988, 186f).  
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Panebianco (1988, 188f) menar att en agents möjlighet att handla i partier bland annat bygger 

på den vertikala relationen till olika hierarkiska spelregler och organ. Agenters möjlighet att 

handla i den horisontella dimensionen består av bland annat relationen till olika organ och 

partimedlemmar på den lokala nivån (Panebianco, 1988, 189f). Inom partier kan spelregler och 

politiska mål se annorlunda ut i olika kontexter. Detta gör att agenter kan behöva förhålla sig 

efter komplexa situationer där spelregler samspelar (Möller, 2016, 120f). Enligt Panebianco 

(1988, 188f) så blir komplexitet en följd när det finns flera spelregler som samspelar i den 

vertikala och/eller horisontella dimensionen. Enligt Kölln (2014, 41) så speglas komplexiteten 

i rikspartier genom en hierarkisk uppbyggnad på såväl riks-, distrikts- och lokal nivå. När 

spelregler dock är utformade på ett sätt som ger förutsägbarhet så underlättar det för agenter att 

forma sina handlingar i enlighet med principalens delegerade mål (Peters, 2012, 54).  

 

Enligt Bäck & Möller (2003, 121) så kan partier på det vertikala planet ha ett högst beslutande 

organ (exempelvis en partikongress) som sätter spelregler för agenter inom hela partiet. I partier 

kan det även finnas en partistyrelse och utskott som handlar å partikongressens vägnar (Bäck 

& Möller, 2003, 124). Det finns däremot tillfällen där agenter frångått beslut som är fattade i 

det högst beslutande organet på riksnivå. Det kan på så sätt diskuteras vilken betydelse vissa 

spelregler egentligen har (Pierre, 1986, 268; Teorell, 1998, 342). I partier kan det även finnas 

partistadgar som sätter regler kring partiorganisation och spelregler för agenter. Vid sidan av 

partistadgar kan det även finnas partiprogram som sätter visionära mål och spelregler (Bäck & 

Möller, 2003, 121). Partier kan på det vertikala planet även innehålla en distriktsnivå som syftar 

till att samordna politik genom nätverk vilket i sin tur sätter spelregler för agenter inom det 

egna partier (Kölln, 2014, 41). På distriktsnivån kan det finnas ett högst beslutande organ 

(exempelvis en distriktskongress) och en distriktsstyrelse som handlar å distriktskongressens 

vägnar (Bäck & Möller, 2003, 123f).  

 

I partier kan det även finnas handlingsprogram som utformats på både riks-, distrikts- samt den 

lokala nivån och som ofta är avsedda att vara vägledande i agenters handlande (Bäck & Möller, 

2003, 121). Lokala partiorganisationer på det horisontella planet kan vara komplext med flera 

olika föreningar och organ som kan sätta spelregler för agenter. Partiernas medlemstapp kan 

dock ha medfört färre lokala föreningar och minskad horisontell komplexitet (Kölln, 2014, 28). 

Inom partier på lokal nivå kan det finnas årsmöten där bland annat motioner, lokala styrelser, 

årsberättelser och spelregler för agenter antas (Erlingsson, 2005, 160). 
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På lokal nivå kan det även finns medlems- och representantskapsmöten där agenter förankrar 

sitt mandat hos partimedlemmar. Beslut antagna på medlems- och representantskapsmöten 

utgör på så sätt spelregler (Erlingsson, 2005, 160). Såsom inledningen nämner så har 

rikspartiers lokala partiorganisationer traditionellt blivit hierarkiskt styrda av riks- och 

distriktsnivån i organisationspyramiden. Det finns dock tendenser att partiorganisationer på 

riks- och distriktsnivå och lokala dito i allt högre grad hamnar på kollissionskurs kring hur den 

lokala politiken ska föras. Den främsta indikationen på detta är konflikter som uppstått i 

anslutning av styrning av hur den lokala politiken ska föras (Gidlund, & Möller, 1999, 64). 

Detta knyter an till den moderna partiforskningen som lyfter att den traditionella hierarkiska 

ordningen av ett riksparti utmanas av en delning av partiers olika nivåer. Det finns en tendens 

mot att autonomin för varje organisationsnivå ökar (Mair, 1994, 155). I forskningssammanhang 

finns det flera olika begrepp för att förklara detta fenomen, däribland stratifiering Mair (1994, 

155), federalisering (Koole, 1996, 518), avnationalisering (Hopkin, 2004, 228) och partier som 

franchiseorganisationer (Carty, 2004, 7).  

 

Enligt Blomgren (2011, 274) så är det främst stratifieringsbegreppet (Mair, 1994, 155) som fått 

störst genomslag kring forskningsdiskussioner i ämnet. Stratifieringstesen mot ökad autonomi 

för varje organisationsnivå innebär att vertikala spelregler minskar som begränsade faktorer i 

hur politiska företrädare handlar (Mair, 1994, 155). Denna studie kan inte testa 

stratifieringstesen då den inte mäter utveckling över tid. Däremot kan studien komma fram till 

resonemang som knyter an till stratifieringstesen, men då i ett mer explorativt syfte. 

Diskussionen om stratifieringstesen knyter även an till Panebiancos (1988, 188f) argument som 

säger att om agenter får ett stort mandat och inflytande i det vertikala maktspelet i partiernas 

olika nivåer så ökar dess inflytande även på det horisontella planet. Detta kan hypotetiskt 

innebära att skulle agenter på lokal nivå få ett stort mandat och inflytande i det vertikala 

maktspelet så skulle deras handlingsutrymme således öka på den horisontella nivån. I ett lokalt 

parti som saknar en vertikal dimension kan det innebära att agenter får ett stort 

handlingsutrymme på den lokala horisontella nivån. 

 

2.3 Agenters strategier  

Agenter kan ha egenintresserade mål som skiljer sig från principalens (partiers) mål. Agenter 

kan genom olika strategier (shirking) frångå spelregler principalen satt upp och på så sätt utöka 

sitt handlingsutrymme i syfte att driva egenintresserade agendor (Ström, 2000, 271). 
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Agenters möjlighet att utforma strategier möjliggörs av att samtliga delegeringar består av ett 

asymmetriskt informationsförhållande genom att de har ett informations- och kunskapsövertag 

gentemot principalen (Lupia & McCubbins, 1994, 99f; Ström, 2000, 271). Det asymmetriska 

informationsförhållandet resulterar i att agenter genom strategier (shirking) kan frånhålla 

information från principalen och handla med egen agenda på ett sätt som strider mot 

principalens mål (Ström, 2000, 270f). Agenter kan utveckla strategin ”dissent- shirking”, vilket 

innebär att de inte tjänar principalen då de är emot dennes mål. Agenter kan även utveckla 

strategin ”leisure-shirking”, vilket innebär att agenten inte tjänar principalens mål då de inte 

känner för att arbeta. Agenter kan även utveckla strategin ”sabotage”, vilket innebär att agenten 

motsätter sig principalens mål och handlar tvärtom med egen agenda (Lupia & McCubbins, 

2000, 294). Agenter kan även genom att förmedla moral- och ansvarstagande etablera makt, 

vilket är en strategi för att utöka sitt handlingsutrymme (Möller, 2016, 136).  

 

För att motverka agenters strategier så kan principalen på förhand formulera agenters uppgifter 

och roll genom kontrakt. Principaler kan även utforma spelregler som syftar till att övervaka 

och vara genomdrivande kring de mål som delegerats (Lupia & McCubbins, 2000, 100f). I ett 

läge där principalen har samma informationsläge av vilka handlingsalternativ agenter har så är 

det svårare för dessa att använda strategier (Ström, 2000, 272f). Principaler kan upprätta 

tillsynsmekanismer för ansvarsutkrävning och begränsa agenters möjlighet att utveckla 

strategier. Tillsyn kan exempelvis ske i centraliserade former med direkt kontroll och 

decentraliserade former genom regelverk (Lupia & McCubbins, 2000, 295). Agenter kan även 

straffas om de handlar på ett sätt som strider mot principalens delegering och spelregler. Straffet 

kan bestå av allt från karantän, exkludering och socialt utanförskap (Ström, 2000, 267). En 

agent kan även belönas vilket gör att ett visst handlande förstärks. Spelregler kring straff och 

belöning kan användas som ett maktmedel som kontrollerar agenters handlande och sätter yttre 

gränser i handlingsutrymmet (Lupia & McCubbins, 2000, 296).  

 

2.4 Handlingsutrymme i olika partier 

Frågan i denna studie är om olika partiers spelregler resulterar i ett handlingsutrymme som 

skiljer sig. Partiers horisontella och vertikala uppbyggnader kan variera, exempelvis genom att 

ha fler eller färre spelregler i den horisontella dimensionen. Enligt Swyngedouw (2005, 202) så 

har agenter som befinner sig i organisationer med spelregler som fattas i olika nivåer ett 

janusansikte genom att de måste ta hänsyn till spelregler från flera olika håll.  
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I romersk mytologi gestaltades guden Janus med två ansikten och med egenskaper att kunna 

blicka åt både bak- och framtiden (Swyngedouw, 2005, 191). Hypotetiskt kan agenter inom 

rikspartier ha ett janusansikte genom att de måste ta hänsyn till spelregler från två olika 

dimensioner, det vill säga både vertikala och horisontella spelregler. Hypotetiskt skulle även 

agenter för rikspartier även kunna ha tre olika principaler inom det egna partiet. Detta då 

rikspartier har tre organisationsnivåer som hypotetiskt skulle kunna delegera och utkräva ansvar 

av agenters mandat. Hypotetiskt så saknar agenter i lokala partier vertikala spelregler som sätter 

begränsningar i deras handlingsutrymme då deras parti enbart består av en lokal nivå. 

Hypotetiskt så har lokala partier enbart en principal som delegerar ett mandat till agenter då de 

enbart finns på lokal nivå.  

 

Partier kan även skiljas åt i om de har en hierarkisk uppbyggnad där vissa spelregler är 

överordnade andra. Andra partier kan ha en plattare organisation som är ickehierarkisk 

(Panebianco, 1988, 185ff). Enligt Wörlund (1999, 132f) så är bildandet av lokala partier ofta 

en protest mot rikspartiers central- och toppstyrning samt deras oförmåga att lösa lokala 

missförhållanden. Hypotetiskt kan detta innebära att spelregler inom lokala partier kan vara 

platta och ickehierarkiskt uppbyggda. En annan orsak till bildandet av lokala partier är starka 

kommunalpolitiska ledare som hoppat av sitt riksparti efter missnöje (Borgs & Rankka, 1996, 

52f). Frågan är om detta har någon inverkan på hur spelregler inom lokala partier utformats. De 

lokala partiernas partiprogram är ofta relativt kortfattade. Rikspartier i sin tur tenderar ofta ha 

mer omfattande partiprogram (Wörlund, 1999, 141). Detta kan tyda på att spelregler inom 

rikspartier är mer omfattande.  

 

Under valtider kan agenter både få ökat spelrum att handla fritt eller vara mer styrd av det egna 

partiet. Personval kan även stärka agenters individuella mandat, vilket medför att de kan hävda 

sin rätt att handla mer fritt i förhållande till det egna partiet (Davidsson, 2006, 18f). Hypotetiskt 

kan spelregler kring valtider samt agenters möjlighet att handla fritt se annorlunda ut i 

partityperna. Inom partier kan även olika ideologier anammats, vilket sätter olika visionära mål 

och spelregler kring vad som anses vara tillåtet att handla (Möller, 2016, 112). Lokala partier 

skiljer sig ofta från rikspartier genom att de sällan identifierar sig med traditionella ideologier 

såsom liberalism eller socialism (Eriksson, 1999, 26). Lokala partier har ofta enligt egen utsago 

den egna kommunens bästa som idémässig utgångspunkt för vilken politik som ska föras, vilket 

ofta består av en pragmatisk hållning i olika frågor (Eriksson, 1999, 26).  
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Många lokala partier är istället enfrågepartier och politiska aktionsgrupper i syfte att mobilisera 

missnöjda väljare (Gidlund, 1978, 200ff). Lokala partier kan på så sätt ses som missnöjespartier 

som driver frågor som kännetecknas av välfärdspopulism (Wörlund, 1999, 145). Frågan är om 

missnöje kan ha påverkat hur lokala partier utformat sina spelregler.  

 

2.5 Teorireflektion  

Institutional rational choice har både fördelar och begränsningar. Kritiker till teorin menar att 

den bortser från att agenter inte har tillgång till fullständig information och kunskap om vilka 

konsekvenser ens handlade leder till (Eckstein, 1991, 75). Kritikerna till teorin menar även att 

individer alltid förmodas vara målinriktade, ha fasta prefenser och kan bedöma vilken grad 

användandet av sitt mandat leder till måluppfyllelse. På så sätt bortser institutional rational 

choice att agenter kan ha rörliga preferenser och agera irrationellt (Eckstein, 1991, 79f). 

Institutional rational choice ger teoretiska verktyg för att kunna förklara agenters handlande 

med given utgångspunkt att de handlar rationellt utifrån egenintresse. Institutional rational 

choice skapar förklaring, systematik och struktur som kan förklara agenters handlingsutrymme. 

Med utgångspunkt att individer agerar osystematiskt och irrationellt, vad kan då förklaras och 

vad är det då för mening med att bedriva statsvetenskaplig forskning? Enligt kritiker så går inte 

heller institutional rational choice djupare in på hur normativa, sociala och kulturella faktorer 

påverkar agenters handlingsutrymme. Kritiker till institutional rational choice menar att för att 

förstå agenters handlingsutrymme måste forskaren även ta sociala samt kulturella variabler i 

beaktan. Denna kritik rör att individer inte enbart ingår i organisatoriska kontexter där spelregler 

antas utan även kulturella, politiska, ekonomiska och sociala kontexter som förbises 

(Christensen, et. al., 2005, 52). Självfallet kan det finnas en myriad av olika variabler som kan 

påverka ett handlingsutrymme. Jag som forskare måste dock begränsa den myriad av variabler 

som kan ligga till grund för hur studiens syfte ska kunna förklaras och förstås. Jag har valt 

institutional rational choice då den ger teoretiska verktyg och en koncentration av förklaringar 

kring det fenomen jag söker svar på. 

 

2.6 Operationalisering  

Operationaliseringen bygger på Lupia & McCubbins (2000, 292ff) definition av att agenters 

handlingsutrymme utgörs utav ett delegerat mandat från principaler som i sin tur kan sätta upp 

spelregler i syfte att begränsa handlingsutrymmet. Agenter kan även använda sig av strategier 

för att utöka sitt handlingsutrymme (Ström, 2000, 721f).  
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I operationaliseringen utgår jag även från Panebiancos (1988, 188f) definition kring att partier 

kan innehålla en vertikal och horisontell dimension som kan innehålla spelregler som begränsar 

agenters handlingsutrymme.  

 

Tabell 1: operationalisering. 

Vertikala dimensionen Horisontella dimensionen 

• Riks- och distriktsnivån kan genom 

vertikala spelregler begränsa agenters 

handlingsutrymme genom: 

- Partistadgar 

- Partikongress 

- Partiprogram 

- Ideologiskt ramverk 

- Distriktskongress 

- Val- och handlingsprogram 

- Reglering av roll och uppgifter 

- Bestraffning, belöning och tillsyn  

- Samordning och nätverk av politik 

• Lokal nivå kan genom horisontella 

spelregler begränsa agenters 

handlingsutrymme genom: 

- Årsmöten 

- Medlemsmöten 

- Val- och handlingsprogram 

- Lokal styrelse  

- Föreningar 

- Partimedlemmar och väljare 

- Reglering av roll och uppgifter 

- Bestraffning, belöning och tillsyn 

- Samordning och nätverk av politik 

• Agenter kan genom strategier frångå principalens uppsatta spelregler och utöka sitt 

handlingsutrymme i relation till både vertikala och horisontella dimensionen genom att:  

- Frånhålla information från principalen och handla utifrån en egen agenda 

- Agenten tjänar inte principalens mål då denne inte känner för att arbeta (leisure-shirking) 

- Agenten tjänar inte principalen då de inte håller med om dennes mål (dissent-shirking) 

- Agenten motsätter sig principalens mål och handlar tvärtom med egen agenda (sabotage) 

- Etablera makt genom att förmedla moral- och ansvarstagande 

 

Tabell 1 visar att horisontella och vertikala dimensionen har operationaliserats där ett flertal 

variabler inkluderats. Detta kapitel har vävts ihop i och med denna operationalisering.  
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3. Metodologi 

3.1 Metodologiska vägval 

För att kunna uppnå studiens syfte har jag gjort att ett antal metodval. Kvalitativa 

forskningsstrategier kan på ett fördjupat tillvägagångssätt förstå nya fenomen samt ge en 

detaljrik bild av kontext och individ (Bryman, 2011, 340f). Detta är ambitionen med denna 

studie och därför har den en kvalitativ forskningsstrategi. Enligt May (2013, 294) är en 

komparativ flerfallstudie lämplig att använda som forskningsdesign när forskaren vill skapa en 

detaljrik och kontrasterande helhetsbild kring ett par fall. Detta är ambitionen med denna studie 

och därför består forskningsdesignen av en komparativ flerfallstudie. I komparativa studier 

kontrasteras variabler vilket medför att det framträder skillnader och likheter i de valda fallen, 

detta ökar på så sätt förståelsen för det som studeras (Denk & Anckar, 2015, 34f).  

 

Komparativa ansatser karakteriseras även ofta av en pluralistisk ansats med fokus på 

jämförelsen mellan ett flertal variabler (May, 2013, 283), vilket stämmer överens med denna 

studie. Den pluralistiska ansatsen möjliggör detaljerade och flerdimensionella analyser av det 

fenomen som undersöks. Detta genom att flera fall och variabler kontrasteras (May, 2013, 283). 

Fallstudier präglas även av ett holistiskt synsätt där processer inte ses som enskilda händelser 

utan ses som helheter sammankopplade med varandra (Yin, 2007, 60). Med komparativa 

flerfallstudier är det möjligt att kartlägga hur olika komplexa delar i kontexter sammanbinds till 

helheter (Denk & Anckar, 2015, 37). Kritiker till den komparativa pluralistiska ansatsen menar 

att det blir svårare att förstå processer på grund av bristen av specificitet (Yin, 2007, 18f).  

 

Kritiker till kvalitativa fallstudier menar att forskaren inte kan dra slutsatser eller genomföra 

analyser baserat på ett fåtal fall då det är svårt att få tillgång till all information som behövs 

kring det fenomen som studeras (Yin, 2007, 125f; May, 2013, 273). Enligt Yin (2007, 27f) så 

ligger dock styrkan i en komparativ flerfallstudie att den kan triangulera genom att den hämtar 

empiri från ett flertal källor i syfte att ge en fördjupad helhetsbild av det som studeras. Jag har 

därför hämtat empiri genom intervjuer med kommunalpolitiska ledare, intervjuer med 

partimedlemmar samt partimaterial i syfte att stärka studien och för att uppnå dess syfte. Jag 

har även valt att utgå från ett par vetenskapliga utgångspunkter och metodansatser för att uppnå 

studiens syfte. Denna studie har ett odontologiskt positivistiskt grundantagande, vilket är ett 

synsätt som säger att det är möjligt att samla in kunskap om verkligheten.  
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Den deduktiva metodansatsen är den mest formaliserade genom att den vill pröva befintliga 

hypoteser och utgår från teoretiska premisser (Creswell, 2013, 45). Den induktiva ansatsen 

hjälper studier att förstå ett nytt fenomen då den drar generaliseringar och slutsatser från 

empiriska erfarenheter (Bryman, 2011, 26f). Studien har inspirerats av teoretiska 

utgångspunkter och således har studien deduktiva inslag. Jag hade kunnat formulera tydliga 

hypoteser och därmed gjort uppsatsen än mer deduktiv i sin ansats. Jag kommer dock använda 

teorins begreppsapparat för att förstå relationerna i syftet och härmed har studien en mer 

induktiv ansats. Avsikten med en explorativ ansats består av att få en fördjupad förståelse och 

kartlägga det relativt okända fenomen som studeras (Bryman, 2011, 28f).  

 

Argumentet för att använda sig av en induktiv ansats är att det finns få studier att ta fasta på och 

härmed är studien även explorativ.  Studier som använder sig av en kombination av deduktiv 

och induktiv ansats använder sig av en abduktiv ansats (Bryman, 2011, 29f), vilket stämmer 

överens med denna studie. Den abduktiva och explorativa arbetsmetoden har varit givande då 

jag som forskare kunnat upptäcka nya fenomen i empiriinhämtningen men även tagit stöd av 

befintliga hypoteser genom teorianknytning.  

 

3.2 Val av fall  

I val av fall kan forskare utgå från en rad olika strategier. En av dessa är ”mest – lika - system” 

strategin som använts flitigt inom statsvetenskapen. ”Mest – lika - system” strategin bygger på 

att skillnader i den beroende variabeln förklaras med skillnader i den oberoende variabeln, i 

dessa studier jämförs fall som har relativt lika bakgrund (Lindvert & Schierenbeck, 2008, 61). 

Rikspartiers och lokala partiers spelregler och kommunalpolitiska ledares handlingsutrymme 

kan utgöras av en myriad av olika variabler. Genom att jämföra partier som liknar varandra med 

andra partier som liknar varandra med avseende på ett stort antal variabler så koncentreras 

analysen på de skillnader som kan ligga till förklaring i utfallet. Genom att studera ett stort antal 

variabler mellan partier som liknar varandra så kan forskaren identifiera skillnader som kan 

förklara den beroende variabeln (Lindvert & Schierenbeck, 2008, 62). Genom att jämföra 

liknande partier med andra liknande partier så koncentreras således variablerna och begränsar 

andra utfallspåverkande variabler som kan ligga till förklaring för det som studeras (Lindvert 

och Schierenbeck, 2008, 63). Fallstudier ska även vara specificerat och med tydlig avgränsning. 

I komparativa fallstudier är dessutom en vanlig strategi att analysera från representativa fall 

(Yin, 2007, 62).  
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Denna studie behandlar Politiskt alternativ i Vilhelmina, Dorotea kommunlista samt 

Socialdemokraternas lokala partiorganisationer i Dorotea och Vilhelmina som fyra fall. I denna 

studie representerar Dorotea kommunlista och Politiskt alternativ lokala partier. 

Socialdemokraternas lokala partiorganisationer i Dorotea och Vilhelmina representerar i sin tur 

rikspartier. I Dorotea ingår Dorotea kommunlista i en koalition som styr kommunen, 

Socialdemokraterna är största oppositionsparti (Dorotea kommun, 2018). I Vilhelmina ingår 

Socialdemokraterna i en koalition som styr kommunen. Politiskt alternativ är det andra största 

oppositionspartiet (Vilhelmina kommun, 2018). 

 

Tabell 2: valresultat 2014 

Parti  Procent i valet 2014 

Socialdemokraterna på riksnivå (riksdagen) 31, 01 % 

Socialdemokraterna i Västerbotten (landsting/ distriktsnivå) 41, 07 % 

Socialdemokraterna i Dorotea 22, 44 % 

Socialdemokraterna i Vilhelmina 37, 83 % 

Dorotea kommunlista 38, 97 % 

Politiskt alternativ (Vilhelmina) 10, 96 % 

Källa: Valmyndigheten, valresultat, 2014.  

 

Jag har även valt att redovisa det senaste valresultatet för Socialdemokraterna på riks- och 

distriktsnivå för att ge en helhetsbild av studiens riksparti. Denna uppsats har ambitionen att 

med ett välgrundat resonemang med vetenskaplig förankring motivera de fall som valts att 

representera rikspartier och lokala partier. När det gäller partiforskning så tenderar den att 

uppmärksamma riksnivån när det rör partiernas inre liv. Forskning som rör det lokala partilivet 

i kommuner har överlag fått lite uppmärksamhet i både internationell och svensk forskning 

(Erlingsson, 2005, 14). Detta trots att det är partierna på kommunnivå som är bärare av det 

lokala representativa politiska systemet och det är via partierna cirka 38 000 politiker väljs in i 

den svenska kommunpolitiken (Erlingsson, 2015, 150). Forskning om lokala partier finns inte 

i mer än några enskilda nedslag och har främst berört deras framkomst, se bland annat Gidlund 

(1978), Bäck & Håkansson (1994), Borgs & Rankka (1996), Eriksson (1999), Wörlund (1999) 

och Erlingsson (2003; 2005). Idag finns det lokala partier i hela Sverige, allt från Kirunapartiet 

i norr till Sjöbopartiet i söder (Wörlund, 1999, 136). Lokala partier är även heterogena där de 

bland annat kan skiljas åt i deras uppkomst och vilka mål de präglas av (Wörlund, 1999, 142). 
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Hypotetiskt kan lokala partier även skiljas åt i hur de utformat sina spelregler. Forskning på 

området är begränsad men denna studie har i sitt val av lokala partier utgått från Wörlunds 

(1999, 142) klassificeringsmodell som innehåller utbrytarpartier, enfrågepartier, partier med 

gruppspecifika intressen samt partier med riksambitioner. Utbrytarpartier är partier som bildats 

genom utbrytargrupper från rikspartier på basis av lokalt missnöje mot rikspartiers oförmåga 

att lösa lokala välfärdsproblem. Enfrågepartier är partier som arbetar med en typ av politisk 

sakfråga, till exempel stoppandet av en väg. Partier med gruppspecifika intressen är partier som 

är missnöjda med sina egna intressen i den lokala kommunen och söker politiskt stöd för att 

maximera intresset för en enskild grupp, exempelvis pensionär- eller ungdomspartier. Partier 

med riksambitioner är partier som på grund av sin litenhet inte ställer upp i riksdagsval utan i 

kommuner för att erhålla så stort stöd som möjligt (Wörlund, 1999, 142). Wörlund (1999, 142) 

baserar sin klassificeringsmodell på partiernas olika hållning till lokala förhållanden och 

nationell politik.  

 

I vissa fall kan det även finnas lokala partier som är koalitioner av exempelvis olika rikspartier 

(Wide & Gustafsson, 2001, 59). I mitt val av lokala partier är ingen av partierna en 

partikoalition. Wide & Gustafsson (2001, 34) klassificerar Dorotea kommunlista som ett 

utbrytarparti, vilket de flesta lokala partier i Sverige är. Dorotea kommunlista bilades i slutet av 

1980-talet då dess grundare bröt sig ur ett parti från den politiska vänsterkanten efter missnöje 

(Borgs & Rankka, 1996, 30). Borgs & Rankka (1996, 30f) klassificerar därför Dorotea 

kommunlista som ett vänsteroppositionellt parti. Vid valet 1998 fick Dorotea kommunlista 

43,20 % av Doroteabornas röster, vilket fram till och med dags dato är det högsta valresultat ett 

lokalt parti fått i Sverige (Wide & Gustafsson, 2001, 33). Politiskt alternativ bilades 2009 efter 

att ha brutit sig loss från den politiska vänsterkanten efter missnöje (Politiskt alternativs 

partiprogram, 2014, 2). Dorotea kommunlistas och Politiskt alternativs bakgrunder är 

någorlunda lika, vilket är ambitionen i enlighet med ”mest – lika – system” strategin.  

 

När det gäller rikspartier så har forskning som uppmärksammar det interna partilivet på lokal 

nivå bland annat berört maktfördelningar, se bland annat Möller (1999), Wide & Gustafsson 

(2001) och Montin (2006). Rikspartier är idag slående lika när det gäller deras uppbyggnad på 

riks- distrikts- och lokala nivå. Även rikspartier kan dock vara heterogena, särskilt när det 

kommer till den lokala nivån (Bäck & Möller, 2003, 126f). I enlighet med ”mest – lika – 

system” strategin ville jag hålla mig till ett rikspartis lokala partiorganisationer.  
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Jag valde Socialdemokraterna då de enligt bland annat Bäck & Möller (2003, 112) beskrivs 

som karaktäristiskt för ett riksparti med hierarkisk och stor överbyggnad. Socialdemokraternas 

lokala partiorganisationer i Dorotea och Vilhelmina valdes som fall för att hålla sig i samma 

kontext som studiens lokala partier.  

 

3.3 Partimaterial 

Jag har valt att hämta och analysera partimaterial för att uppnå studiens syfte. Partimaterial har 

hämtats som empiri för att kartlägga partitypernas spelregler. Partimaterial har även hämtats för 

att förstå hur studiens respondenter tolkar dessa som spelregler och hur de påverkar 

handlingsutrymmet. Följande tabell illustrerar studiens urval av partimaterial: 

  

Tabell 3: partimaterial 

Parti Partimaterial Årtal materialet 

antogs 

Antal 

sidor 

 

 

Socialdemokraterna 

Partistadgar – riksnivå 2017  47 

Partiprogram – riksnivå 2013 39 

Handlingsprogram Västerbotten 2014 8 

Val- och handlingsprogram Dorotea 2014 8 

Val- och handlingsprogram Vilhelmina 2014  8 

Dorotea 

kommunlista 

Partistadgar 2014  1 

Parti- och valprogram 2014 16 

 

Politiskt alternativ 

Partistadgar 2010  3 

Partiprogram 2014  4 

Val – och handlingsprogram 2014 10 

 

Jag har valt ut det senast antagna och utarbetade partimaterialet i samtliga partiers fall. Jag har 

valt att hämta partistadgar, partiprogram samt val- och handlingsprogram då dessa kan illustrera 

partiernas spelregler. I Socialdemokraternas fall har partidistrikten möjlighet att utforma 

distriktsstadgar. Hypotetiskt kan distriktsstadgar utgöra spelregler för agenter. Enligt 

partikansliet för Socialdemokraterna i Västerbotten saknar deras distrikt distriktsstadgar vilket 

gör att jag inte kunnat hämtat dessa. I Socialdemokraternas fall kan det även finnas 

organisationsplaner och föreningsstadgar på lokal nivå. Organisationsplaner och 

föreningsstadgar kan hypotetiskt utgöra spelregler för agenter.  
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Enligt respondenterna för Socialdemokraterna i Dorotea och Vilhelmina saknas 

organisationsplaner och föreningsstadgar i deras lokala partiorganisationer vilket gör att sådana 

inte kunnat hämtats. Samtligt partimaterial har analyserats utifrån kvalitativ textanalys. 

Skillnader i kontexter kan ligga till grund för hur partier utformar texter vilket gör att forskaren 

måste ha en medvetenhet kring detta vid jämförelsen av fallen (Lindvert & Schierenbeck, 2008, 

58). Textmaterial såsom det utvalda partimaterialet utgör kan ses som avlagringar av sociala 

praktiker som strukturerar de beslut som agenter handlar efter. Texter kan även ses innehålla 

outtalade betydelsestrukturer med bakomliggande mönster och värden (May, 2013, 234).  

 

För att skapa struktur i empiriinhämtningen kan forskare genomföra en systematisk textanalys. 

Texten kan placeras in i en kontext där variabler systematiskt undersöks i förhållande till det 

som avses. En systematisk textanalys är en variant på en beskrivande undersökning där syftet 

är klargöra tankestrukturer. I en systematisk textanalys blir forskarens uppgift att lyfta fram och 

begripliggöra det väsentliga innehållet i de aktuella texterna. En studie kan på så sätt kartlägga 

ett fenomen genom att lägga fram relevanta aspekter (Esaiasson et. al. 2012, 211). Systematisk 

analys underlättar även jämförelser kring det fenomen som undersöks (May, 2013, 288f). En 

tematisk kategorisering möjliggör dessutom systematisk inordning av möjliga 

utfallspåverkande faktorer (Denk & Anckar, 2015, 36f). Jag har därför systematiskt undersökt 

och jämfört partiernas partimaterial utifrån de faktorer som anges i studiens operationalisering. 

Studiens operationalisering har därför legat till grund för att identifiera och förklara det som 

uppkommer i det insamlande empiriska materialet.  

 

En textanalys kan även ha ett öppet förhållningssätt till empirimaterial (May, 2013, 245). I linje 

med studiens induktiva och explorativa ansats har jag även haft ett öppet förhållningssätt till 

partimaterialet utifall saker skulle uppkomma som ligger utanför studiens operationalisering. 

Risken med ett öppet förhållningssätt är att textanalysen tappar fokus och missar väsentlig 

empiri. Annan problematik som rör textforskning är att forskaren utifrån sin förförståelse 

selektivt omedvetet ej hämtar relevant empiri. I empiriinhämtningen blir det då viktigt att 

forskaren rannsakar och kritiskt granskar hur denne valt ut text (Esaiasson, et. al, 2012, 220). 

Jag har därför reflekterat och kritiskt granskat min empiriinhämtning. Jag är läst partimaterialet 

ett flertal gånger för att nå ökad förståelse för texten.  
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3.4 Intervjuer 

För att en explorativ och induktiv ansats ska bli fruktsam erfordras en metod som är öppen för 

oväntade förhållanden (Bryman, 2011, 27f). Genom intervjuer får forskaren tillgång till 

respondenters livsvärld beståendes av deras erfarenheter vilket resulterar i att forskaren kan få 

en fördjupad förståelse för ett outforskat fenomen (Kvale & Brinkemann, 2009, 43). Texter kan 

även utelämna fakta vilket intervjuer som empirikälla istället kan fånga upp, och tvärtom (May, 

2013, 238). Genom att hämta empiri från två intervjukällor kan forskaren kontrastera dessa mot 

varandra, vilket ger en fördjupad helhetsbild (Yin, 2007, 126f). Jag har därför valt att intervjua 

kommunalpolitiska ledare och partimedlemmar då dessa kan ge en fördjupad och kontrasterade 

bild av hur de tolkar att handlingsutrymmet ser ut i relation till partiernas spelregler.  

 

Politiskt ledarskap i partier kan utövas av flera individer och i flera kontexter. Det är dock 

kommunstyrelsens ledamöter som ofta anses vara de egna partiernas främsta ledare på 

kommunnivå (Hagevi, 1999, 43ff). Kommunstyrelsen är ett ledande kommunalt 

förvaltningsorgan där partierna delegerat formella befogenheter till lokala ledande politiska 

företrädare i beslutsfattande roller (Hagevi, 1999, 29ff). På så sätt utgörs studiens urval av 

kommunalpolitiska ledare av kommunstyrelseledamöter, vilket stämmer överens med Lupia & 

McCubbins (2000, 272f) utgångspunkt att handlingsutrymme bygger på ett delegerat mandat i 

en beslutsfattande roll. Samtliga av studiens urval av kommunalpolitiska ledare är ordinarie 

kommunstyrelseledamöter i Dorotea och Vilhelmina kommun. I samtliga partiers fall finns 

flera kommunstyrelseledamöter i kommunstyrelsen. Jag har därför valt den 

kommunstyrelseledamot som står etta på det egna partiets lista till kommunfullmäktige för att 

få tillgång till partiernas främsta ledare.  

 

Studiens urval av partimedlemmar har sökts på basis av att de ska delta i partiverksamhet samt 

medlems- och styrelsemöten. Förhoppningen är att partimedlemmarna ska ha insikt i hur det 

egna partiets spelregler ser ut och påverkar den egna kommunalpolitiska ledarens handlande. 

Under studiens gång söktes respondenterna genom att skicka ut mail där de erbjöds möjligheten 

att bestämma plats och tid för intervjutillfället. Mailet jag skickade till respondenterna är bifogat 

som informationsbrev under bilagor (bilaga 2). Tabellen nedan redovisar studiens intervjuer: 
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Tabell 2: Intervjuer 

Informant Genomförande Längd 

Kommunalpolitisk ledare Dorotea kommunlista Telefon 48 min 

Kommunalpolitisk ledare Politiskt alternativ Telefon 58 min 

Kommunalpolitisk ledare Socialdemokraterna Dorotea Telefon 41 min 

Kommunalpolitisk ledare Socialdemokraterna Vilhelmina Telefon 52 min 

Partimedlem Dorotea kommunlista Telefon 40 min 

Partimedlem Politiskt alternativ Telefon 47 min 

Partimedlem Socialdemokraterna Dorotea Telefon 39 min 

Partimedlem Socialdemokraterna Vilhelmina Telefon 42 min 

 

Samtliga intervjuer är ungefär lika långa. Störst variation finns mellan kommunalpolitiska 

ledaren för Politiskt alternativ (58 min) och partimedlemmen för Socialdemokraterna i Dorotea 

(39 min). Min bedömning är att variationen i intervjulängderna inte har någon inverkan på 

studien då kontentan av empiriinsamlingen har nått ändamålet i samtliga intervjuer. Samtliga 

intervjuer genomfördes över telefon på grund av långa avstånd. Risken med telefonintervjuer 

är att uttryck som annars kunnat fångas upp vid en fysisk intervju går förlorat (Kvale & 

Brinkemann, 2009, 145f; Bryman, 2011, 432). Jag har därför ställt följdfrågor utifall 

respondenternas berättelser varit mångtydig eller oklar. Om en intervju spelas in med hjälp av 

mobil eller diktafon så möjliggör det för forskaren att denne kan fokusera på samtalet och 

analysera efter intervjusituationen (May, 2013, 182).  

 

Samtliga intervjuer i denna studie spelades därför in med hjälp av en mobiltelefon. 

Semistrukturerad intervjuteknik möjliggör ett gott samtalsklimat där respondenterna kan styra 

samtalet till vad de anser är relevant, vilket öppnar upp för oväntade förhållanden. 

Semistrukturerade intervjuteknik möjliggör även att forskaren kan återkoppla till syfte, 

hypoteser och ställa följdfrågor (May, 2013, 162f). Jag har därför använt mig av 

semistrukturerad intervjuteknik i enlighet med min abduktiva och explorativa ansats där jag vill 

återkoppla till hypoteser men även undersöka nya fenomen. Intervjuguider bör utformas utifrån 

att frågeställningarna inleds med ”hur”, ”vad” eller ”vilka”, vilka är inledningsord som öppnar 

upp ett fördjupat resonemang (Kvale & Brinkmann, 2009, 149ff). Detta har jag utgått ifrån i 

utformningen av studiens interguider. Studiens intervjuguider har även utformats utifrån 

studiens operationalisering och syfte.  
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Intervjuguiderna är bifogade under studiens bilagor (bilaga 3 och 4). Enligt Kvale & Brinkmann 

(2009, 163) så kan intervjuer med politiska ledare benämnas som ”intervjuer med eliter” då de 

är van vid att få frågor om sina tankar. Även partimedlemmar är politiska företrädare och kan 

uttala sig utifrån partiets och sitt eget egenintresse. Intervjuledaren bör därför ha förkunskap 

om det ämne som tas upp. Intervjuer kan pareras genom att ifrågasätta samt konfrontera (Kvale 

& Brinkmann, 2009, 163). Jag har haft en medvetenhet om detta och under intervjuerna ställt 

ifrågasättande följdfrågor. Jag har även i enlighet med semistrukturerad intervjuteknik försökt 

etablera ett gott samtalsklimat i intervjusituationerna genom att exempelvis presentera mig 

själv. För att skapa struktur i empiriinhämtningen kan forskare genomföra en systematisk analys 

av intervjuer där forskaren genom kartläggningsmetod lägger fram relevanta aspekter av det 

fenomen som undersöks (Esaiasson, et. al, 2012, 272f). Systematisk hämtning av empiri 

underlättar jämförelser kring det fenomen som undersöks (May, 2013, 288f).  

 

Som analysmetod av intervjuerna har jag systematiskt hämtat och jämfört intervjuempirin till 

de faktorer som anges i studiens operationalisering. Studiens operationalisering kommer 

därmed att ligga till grund för att identifiera och förklara det insamlande empiriska materialet. 

Semistrukturerad intervjuteknik där respondenter styr samtalet är vanligt vid explorativa och 

induktiva studier där forskaren har ett öppet förhållningssätt till empirin (Bryman, 2011, 414ff), 

vilket stämmer överens med denna studie. Risken med ett öppet förhållningssätt är att analysen 

tappar fokus och att forskaren missar väsentlig empiri. I empiriinhämtningen blir det då viktigt 

att forskaren rannsakar och kritiskt granskar hur denne valt ut intervjuempiri samt transkriberar 

intervjuerna noggrant (Creswell, 2013, 186f). Jag har därför kritiskt granskat hur jag hämtat 

intervjuempiri. Jag har transkriberat och lyssnat igenom intervjuerna flera gånger i syfte att 

säkerställa att jag hämtat relevant empiri utifrån studiens syfte.  

 

3.5 Litteratursökning och källkritik  

För att uppnå studiens syfte har jag inledningsvis genomfört en analys av forskningsfältet 

parallellt med en litteraturgenomsökning för att skapa en bred vetenskaplig bakgrund, 

problembeskrivning och teoriförankring. Studiens litteratursökningar har genomförts via 

databaserna Umeå universitetsbibliotek, Scopus, SocINDEX och Web of Science. Sökorden 

som använts är följande: political leadership, party organi*ation*, local parties, leadership 

autonomy, discretion, constraints to act, institutional rational choice, delegation and 

accountability, politiskt ledarskap, handlingsutrymme, lokala partier, rikspartier.  
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Efter att en helhetsbild av forskningsfältet hämtats har relevant litteratur och forskning valts ut. 

Jag har utgått från statsvetenskapliga institutionens uppsatsmanual samt Nybergs (2000) och 

Backmans (2008) litteratur för att få en vetenskaplig förankring kring hur forskningsprocessen 

bör struktureras. Empiri som hämtas direkt från ursprungskällan utgör primärkällor (Creswell, 

2013, 172). Partimaterialet och intervjuerna har hämtats direkt från partierna och således utgör 

de primärkällor. Enligt Yin (2007, 127) ökar primärkällors användbarhet då de är hämtade från 

ursprungskällan. Enligt Bryman (2011, 432f) så försvåras dock ursprungsbedömningen av 

respondenter om intervjuerna genomförts över telefon. Källkritik som rör primärkällor består 

av informationskvaliteten då tolkningar av primärkällor saknar värde om det inte är återgivna 

korrekt (Bryman, 2011, 432f). Intervjuerna har lyssnats igenom ett flertal gånger för att 

korrigera eventuella felaktigheter samt för att säkerställa att dessa är återgivna korrekt. Även 

partimaterialet har lästs igenom ett flertal gånger för att säkerställa att de är återgivna korrekt.  

 

3.6 Etiska överväganden  

Vid intervjuer kan skador för respondenter uppstå om exempelvis forskaren tar upp känsliga 

ämnen (Kvale & Brinkmann, 2009, 89). Vid utformningen av intervjuguiden har jag konsulterat 

handledare för att säkra kvalitet och att den uppfyller etiska riktlinjer. Vid utformningen av 

intervjufrågorna och genomförandet av intervjuerna har jag utgått från vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. De principerna består av fyra allmänna huvudkrav för att ta hänsyn 

till respondenternas integritet. Det första kravet är informationskravet som består av att 

forskaren ska informera respondenterna om studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2012, 7f). Det 

andra kravet är samtyckeskravet som tydliggör att respondenten själv bestämmer över sin 

delaktighet. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som omfattar att uppgifter om samtliga 

respondenter ska ges största möjliga konfidentialitet. Det fjärde kravet nyttjandekravet innebär 

att insamlad empiri endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2012, 7ff).  

 

Alla respondenter fick i anslutning till intervjuerna muntlig information om studiens syfte, att 

intervjumaterialet enbart kommer användas i denna studie, att medverkan var frivillig och att 

empirimaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Mot bakgrund av att jag motiverar val 

av respondenter i intervjuavsnittet kan kommunalpolitiska ledarnas identitet avslöjas genom 

efterforskning. Respondenterna har gett sitt medgivande och är medveten om att deras identitet, 

partitillhörighet och roll i partiorganisationen avslöjats. Studiens partimedlemmar har ställts 

frågor som rör vilket handlingsutrymme och makt den egna kommunalpolitiska ledaren har. 
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Enligt Kvale & Brinkmann (2009, 90) så kan aktörer som uttalar sig om en annan bli utsatta för 

repressalier om ett känsligt ämne tas upp. Jag har därför hämtat partimedlemmar via andra 

partiföreträdare än studiens urval av kommunalpolitiska ledare för att minimera risken för 

repressalier. Intervjuledaren har ett asymmetriskt maktövertag då samtalen styrs genom frågor 

och ett underbyggt syfte (Kvale & Brinkmann, 2009, 48f). Maktövertaget som uppstår mellan 

intervjuledare och respondent ställer höga krav på intervjuledaren om exempelvis ett känsligt 

ämne skulle komma tas upp (Kvale & Brinkmann, 2009, 92f). Jag har haft en medvetenhet om 

detta under intervjusituationerna och förhoppningen är att respondenterna trots mitt 

underbyggda syfte känt sig väl till pass. Även om det kan vara känsligt att prata om 

handlingsutrymme som kan innebära makt och förtroende i partierna så bör de etiska problemen 

i det vara ringa i denna studie. Jag informerade respondenterna att de får kontakta mig efter 

intervjun om det skulle behövas.  

 

3.7 Reliabilitet och validitet  

All forskning måste underkastas kritisk granskning där det är viktigt att bedöma studiens grad 

av reliabilitet (trovärdighet) och validitet (giltighet) (Bryman, 2011, 352). En studies reliabilitet 

består av att forskaren har undersökt det som var avsikten och att den följer vetenskapligt 

godtagbara förhållningssätt. Reliabilitet består även av att en annan forskare ska kunna komma 

fram till samma resultat med samma metod (Yin, 2007, 55). Enligt Bryman (2011, 368f) så kan 

reliabilitet kring att återskapa en studie bli ett vetenskapligt problem då ett fenomen inte är 

statiskt utan är föränderligt. En studiens reliabilitet ökar däremot av att forskaren tillkännager 

metodologiska och praktiska tillvägagångssätt under forskningsarbetet (Bryman, 2011, 355).  

 

Jag har på så sätt ökat studiens reliabilitet genom att tillkännage praktiska och metodologiska 

tillvägagångssätt. Enligt Bryman (2011, 354) så ökar trovärdigheten på empirin om de är 

hämtade från ursprungskällan. Detta har denna studie uppnått genom att hämta partimaterial 

och genomföra intervjuer från partierna. Reliabiliteten för intervjuempiri ökar om den är 

noggrant transkriberade direkt efter intervjutillfället och att forskaren har lyssnat igenom dessa 

ett flertal gånger för att säkerställa att dessa är återgivna korrekt (Kvale & Brinkmann, 2009, 

200f). För att öka studiens reliabilitet har jag därför transkriberat intervjuerna direkt efter 

intervjusituationen och lyssnat igenom dessa ett flertal gånger för att säkerställa att de är 

återgivna korrekt.  
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För att öka reliabiliteten och validiteten i en studie kan respondentvalidering genomföras vilket 

innebär att forskaren delger respondenterna det empiriska materialet i syfte att säkerställa att 

deras svar är korrekt återgivna (Bryman, 2011, 353). Denna studie har genomfört 

respondentvalidering för att öka studiens reliabilitet och säkerställa att det som framställs är 

korrekt återgivet. Samtliga respondenter har godkänt studiens empiriska material. En studies 

validitet består av att forskaren mäter det som avses att mätas. En studies validitet kan i sin tur 

delas in i intern respektive extern validitet (Bryman, 2011, 352). Med intern validitet avses 

forskarens påverkan på resultatets giltighet. Den interna validiteten styrt av forskarens 

förförståelse, empiriinsamling, metodologiska tillvägagångssätt samt hur analysen har 

genomförts (Bryman, 2011, 352f). Forskarens förförståelse och personlighet kan prägla sättet 

att ställa frågor på, vilket i sin tur kan ha påverkat respondenternas svar. Detta kan benämnas 

som intervjuare-effekt (Esaiasson, et. al, 2012, 267).  

 

Forskaren styr agendan under intervjusituationen med ett underbyggt syfte vilket kan färga 

respondenternas svar och empiri (Kvale & Brinkmann, 2009, 183f). Forskaren har även en 

teoretisk förförståelse som exempelvis kan prägla vilket textmaterial som hämtas (Esaiasson, 

et. al. 2012, 220f).  Den interna validiteten ökar om forskaren har en medvetenhet kring hur hen 

färgat sin forskning (Bryman, 2011, 355). Jag vill på så sätt poängtera min roll som forskare 

och att jag under studiens gång kritiskt granskat mina metodval, empiriinhämtningar och 

tillvägagångssätt under forskningsprocessen.  

 

Extern validitet består av om studiens resultat är generaliserbara (Bryman, 2011, 352). En 

studies validitet ökar om empirin som hämtats har relevans för det som studeras (May, 2013, 

121).  Validiteten för studien har stärkts genom att partimaterialet och de intervjuer som hämtats 

varit relevanta för att uppnå studiens syfte. Det finns delade meningar om huruvida 

fallstudiebaserade undersökningar kan generaliseras till andra sammanhang (Flyvbjerg, 2006, 

219f). Det finns även delade meningar kring om huruvida kvalitativa undersökningar kan 

generaliseras (Bryman, 2011, 369). De senaste decennierna har forskningsdebatten rört sig mot 

större generaliserbarhet rörande både kvalitativ metod och fallstudier (Flybbjerg, 2006, 220f; 

May, 2013, 258). Kritiker till generaliserbarhet i kvalitativa fallstudier menar att det inte går att 

hämta verkligheten från ett fåtal fall. Enligt kritiker så är kvalitativa fallstudier lämpligt för att 

beskriva komplexa processer och mindre lämpligt för att dra slutsatser (May, 2013, 261).  
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Vid fallstudier kan det uppstå problem vid tillgång till fullständig information om de valda 

fallen. Det kan även vara problematiskt att generalisera utifrån fallstudier eftersom forskaren 

undersöker enstaka miljöer, vilket gör att det inte finns någon garanti att någon annan kan 

återskapa samma resultat i andra fall (Bryman, 2011, 368f). När det gäller studier som har en 

induktiv ansats så är det inte helt riskfritt eftersom det alltid går att finna undantag till det som 

studeras, därmed är svårare att skapa generaliserbarhet kring de resultaten (Creswell, 2013, 

45f).  Enligt Flyvbjerg (2006, 241f) och Lee et. al. (2007, 172f) så är kvalitativa fallstudier 

generaliserbara. Något som är viktigt vid fallstudier och dess externa validitet är att forskaren 

har en förförståelse och medvetenhet om de valda fallen. En fallstudies validitet och reliabilitet 

anses vara högre om forskaren selektivt valt ut passande fall och baserat dem på ett välgrundat 

resonemang (Flybbjerg, 2006, 234; Lee et. al, 2007, 173), vilket denna studie uppnått genom 

att redovisa val av fall.  

 

En studies validitet och generaliserbarhet ökar om triangulering används, det vill säga att 

forskare hämtat empiri från ett flertal källor (Yin, 2007, 125ff). Vilket denna studie har 

genomfört genom intervjuer med kommunalpolitiska ledare och partimedlemmar samt hämtat 

partimaterial. Validiteten och generaliserbarheten i en studie stärks även om ett flertal fall 

används som empiriskt underlag (Yin, 2007, 127). Vilket stämmer överens med denna studie 

som är en flerfallstudie som utgörs av fyra fall. Vad gäller den externa giltigheten så har denna 

studie i enighet med Flyvbjerg (2006, 343) och Lee et. al. (2007, 173) ambitionen att det går att 

genomföra generaliseringar från kvalitativa fallstudier. Detta kapitel har vävts ihop genom att 

redovisa studiens metodologiska utgångspunkter kring reliabilitet och validitet.  
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4. Rikspartiers och lokala partiers spelregler 

I detta fjärde kapitel redovisas studiens empiri av hur rikspartiers och lokala partiers spelregler 

ser ut. I bilaga 1 redovisas en förenklad illustration av partitypernas uppbyggnad och dess 

spelregler. Bilaga 1 grundar sig på empirin som kommer att redovisas i detta kapitel. Här 

kommer en påminnelse som är central i denna studie. Enligt Lupia & McCubbins (2000, 292f) 

definieras en agents handlingsutrymme utifrån termer av det mandat agenten givits, men även 

utifrån vad denne försöker tillskansa sig i form av olika strategier. En principal (partier) 

utformar i sin tur olika spelregler som sätter begränsningar i agenters handlingsutrymme och 

som har syfte att utkräva ansvar av det delegerade mandatet (Lupia & McCubbins, 2000, 292f).  

 

4.1 Rikspartiers spelregler 

I Socialdemokraternas partistadgar som antogs 2017 (s. 6) anges att föreningar utgör partiets 

grundorganisation och att dessa sammansluter sig till lokala partiorganisationer. De lokala 

partiorganisationerna sammansluter sig till distriktsorganisationer på regional nivå vilket i sin 

tur bildar partiorganisationen på riksnivå. Partikongressen på riksnivå är det högst beslutande 

organet inom partiet, övriga högt beslutande organ är partistyrelsen och dess verkställande 

utskott. Partikongressen antar bland annat partistadgar, motioner, partiprogram och 

partistyrelse (Socialdemokraternas partistadgar, 2017, 7ff). Enligt respondenterna för 

Socialdemokraterna så har partikongressen en samordnande funktion där gemensamma 

politiska riktlinjer för hela partiet fattas.  

 

Partimedlemmar och förtroendevalda i partiet måste acceptera partiets partistadgar och 

partiprogram som är fattat på partikongressen (Socialdemokraternas partistadgar, 2017, 36). I 

Socialdemokraternas partiprogram som antogs 2013 (s.4) anges att partiet har den demokratiska 

socialismen som ideologisk grund med innehållande värderingar som partiet och 

förtroendevalda strävar efter. Partistyrelsen är det högst beslutande organet när partikongressen 

inte är samlad och ska fastställa bland annat budget samt verksamhetsplan. Det verkställande 

utskottet som är kopplat till partistyrelsen handhar partiets ledning. I partiet finns även en 

riksdagsgrupp som företräder partiet i riksdagen och en europaparlamentsgrupp som företräder 

partiet på EU- nivå (Socialdemokraternas partistadgar, 2017, 14ff). Partidistrikten på regional 

nivå ansvarar för bland annat valorganisation och samordning av de lokala 

partiorganisationerna (Socialdemokraternas partistadgar, 2017, 22).  
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Partidistriktens beslut är överordnade lokala beslut, distriktens beslut får dock inte strida mot 

partistadgar eller beslut antagna på partikongressen (Socialdemokraternas partistadgar, 2017, 

28). Distriktskongressen är partidistriktens högst beslutande organ där bland annat 

distriktsstyrelse och motioner antas (Socialdemokraternas partistadgar, 2017, 23ff). Samtliga 

respondenter för Socialdemokraterna uppger att distriktskongressen har en samordnande 

funktion där gemensamma politiska riktlinjer antas för förtroendevalda på regional nivå. 

Distriktsstyrelsen är det högst beslutande organet när inte distriktskongressen är samlad och 

ansvarar för bland annat samordning och ledning av distriktet (Socialdemokraternas 

partistadgar, 2017, 27).  

 

Distriktskongressen har även möjlighet att anta distriktsstadgar inom sitt verksamhetsområde 

(Socialdemokraternas partstadgar, 2017, 45). Enligt distriktskansliet för Socialdemokraterna i 

Västerbotten saknar deras distrikt distriktsstadgar. Partidistrikten har även möjlighet att anta ett 

handlingsprogram som ska fungera som riktlinjer för förtroendevalda (Socialdemokraternas 

partistadgar, 2017, 45). Socialdemokraterna i Västerbottens handlingsprogram som antogs 

2014 (s. 2) uppger att förtroendevalda inom distriktet ska verka för att genomföra programmets 

politiska innehåll. När det kommer till de lokala partiorganisationerna ansvarar dessa bland 

annat för valorganisation, val av politiskt förtroendevalda och medlemsverksamheten. På lokal 

nivå är medlemsmöten de lokala partiorganisationernas högst beslutande organ, så till vida inte 

ett representantskap införts, vilket i sådana fall övertar medlemsmötets befogenheter 

(Socialdemokraternas partistadgar, 2017, 29ff).  

 

Samtliga respondenter för Socialdemokraterna uppger att medlems- och 

representantskapsmöten fungerar som ett forum för samordning av partiets gemensamma 

politik på lokal nivå. I de lokala partiorganisationerna hålls även årsmöten där bland annat den 

lokala styrelsen, motioner och riktlinjer för den kommande partiverksamheten antas. Den lokala 

styrelsen är det högst beslutande organet på lokal nivå när inte medlems- eller 

representantskapsmötet är samlat. Den lokala partiorganisationens styrelse leder 

arbetarekommunen i enlighet med partistadgar, distriktskongress och lokala beslut 

(Socialdemokraternas partistadgar, 2017, 31f). På lokal nivå utgör förtroendevalda i nämnder 

och kommunfullmäktige partigrupper där beslutsfattandet ska diskuteras innan mötena 

(Socialdemokraternas partistadgar, 2017, 46). 
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De lokala partiorganisationerna har även möjlighet att utforma kommunalpolitiska 

handlingsprogram som ska utgöra riktlinjer för förtroendevalda på lokal nivå 

(Socialdemokraternas partistadgar, 2017, 46). Enligt Socialdemokraterna i Doroteas 

handlingsprogram som antogs 2014 (s. 3) verkar förtroendevalda på lokal nivå för programmets 

politiska innehåll. Även Socialdemokraterna i Vilhelminas handlingsprogram som antogs 2014 

(s.6) innehåller sådana formuleringar. Partiprogrammet, distriktets handlingsprogram och 

kommunalpolitiska handlingsprogrammet utstakar gemensamma riktlinjer för partiets 

förtroendevalda. Partiprogrammet är det program som alla partimedlemmar måste acceptera 

(Socialdemokraternas partistadgar, 2017, 36). Föreningar utgör partiets grundorganisation och 

saknas föreningar utgör arbetarekommunen den lokala grundorganisationen. Det är den lokala 

partiorganisationens styrelse som ansvarar för upprättandet av föreningar genom en 

organisationsplan som antas på lokal nivå (Socialdemokraternas partistadgar, 2017, 29ff). 

Enligt respondenterna för Socialdemokraterna saknas organisationsplaner i den egna lokala 

partiorganisationen. 

 

Enligt respondenterna för Socialdemokraterna i Dorotea har medlemstapp medfört att samtliga 

föreningar avvecklats. Enligt respondenterna för Socialdemokraterna i Dorotea har de 

medlemsmöten som samordnar hur politiken ska föras på lokal nivå. Enligt respondenterna för 

Socialdemokraterna i Vilhelmina har den egna lokala partiorganisationen fyra föreningar inom 

sig där representantskapsmöten beslutar vilken politik som ska föras. Föreningar på lokal nivå 

ansvarar för bland annat för dialog med väljarna och medlemsverksamhet, medlemsmöten är 

de högst beslutande organen i de lokala föreningarna. Inom de lokala föreningarna finns även 

årsmöten där bland annat föreningarnas styrelser antas (Socialdemokraternas partistadgar, 

2017, 34ff). Föreningar har även möjlighet att fatta föreningsstadgar som dock inte får strida 

mot partistadgar eller beslut fattade på partikongressen (Socialdemokraternas partistadgar, 

2017, 39). Enligt respondenterna för Socialdemokraterna saknas föreningsstadgar i de egna 

lokala partiorganisationerna. 

 

4.2 Lokala partiers spelregler  

Dorotea kommunlistas (2014, 1) och Politiskt alternativs partistadgar (2010, 1) uppger att 

stadgar utgör regler inom det egna partiet. Politiskt alternativs partistadgar som antogs 2010 

(s.1) anger följande: ”Politiskt alternativs verksamhet och målsättning är att enbart utöva 

politisk verksamhet i Vilhelmina kommun”.  
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I Dorotea kommunlistas partistadgar som antogs 2014 (s.1) anges följande: ”Dorotea 

kommunlista är ett lokalt parti verksamt enbart i Dorotea kommun. Partiet är inte anslutet till 

någon organisation vare sig på regional – eller riksnivå”. I Dorotea kommunlista och Politiskt 

alternativ är årsmötet det högst beslutande organet där bland annat partistyrelse, partiprogram, 

motioner och partistadgar antas. Inom partierna är medlemsmötet det näst högsta beslutande 

organet efter årsmötet och partistyrelsen är det tredje högst beslutande organet (Dorotea 

kommunlistas partistadgar, 2014, 1; Politiskt alternativs partistadgar, 2010, 2;). Enligt 

respondenterna för Dorotea kommunlista och Politiskt alternativ har medlemsmötet en 

samordnande funktion av partiets gemensamma politik. Program och antagna målsättningar 

utgör partiernas färdriktning. Politiskt alternativs partiprogram (2014, 1) och handlingsprogram 

(2014, 1ff) uppger att programmen utgör politiska mål som dess företrädare gemensamt verkar 

för. Även Dorotea kommunlistas parti- och valprogram (2014, 12) anger att programmet utgör 

politiska mål som partiers företrädare verkar för att förverkliga.  

 

Inom partierna är partistyrelsen ansvarig för partiverksamheten mellan årsmötena. Inom 

partierna har årsmötet och partistyrelsen även möjlighet att besluta om utskott och övrig 

organisation (Politiskt alternativs partistadgar, 2010, 2; Dorotea kommunlistas partistadgar, 

2014, 1). Respondenterna för studiens lokala partier uppger att deras parti har ett utskott kopplat 

till partistyrelsen som sköter planering av medlems- och mötesverksamhet. Förtroendevalda i 

nämnder och kommunfullmäktige utgör partigrupper som sammanträder innan nämndsmötena 

för att diskutera gemensamma riktlinjer i beslutsfattandet (Politiskt alternativs partistadgar, 

2010, 3; Dorotea kommunlistas partistadgar, 2014, 1).  

 

I Dorotea kommunlistas partistadgar (2014) (s.1) anges följande: ”Dorotea kommunlista är ett 

parti som inte ska inordnas på de gängse vänster -  högerskalan i politiken, utan ska genom 

deltagande i de kommunala valen vara med forma kommunens bästa”. I Dorotea kommunlistas 

partiprogram som fattades 2014 (s.8) anges även följande ”Ideologi är politikens verktyg att 

manipulera. Ideologier kan läsas som ”fan läser bibeln” och det blir vanligare att det 

ideologiska uttrycket blir ett ohederligt verktyg i kampen om makt”. Politiskt alternativs 

partistadgar (2010) (s.1), partiprogram (2014) (s.1) och handlingsprogram (2014) (s.1) inleds 

på följande tillvägagångssätt: ”Politiskt alternativ, har som utgångspunkt att inte låsa sig fast 

vid ideologiska ställningstaganden. Varje ärende och fråga behandlas utifrån de 

förutsättningar som finns”.  
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Respondenterna för studiens lokala partier uppger att det egna partiets inställning kring ideologi 

består av ett missnöje mot rikspartiers oförmåga att lösa lokala välfärdsproblem på grund av 

ideologiska ”partipiskor” från riks- och distriktsnivåer. Respondenterna för studiens lokala 

partier uppger att i deras parti sammanfogas tidigare företrädare från olika rikspartier vilket 

utmynnar i att partierna har alla ideologier inom sig. På frågan om partiet har någon ideologi 

svarar respondenterna för Dorotea kommunlista att deras parti är lokalpatriotiskt, pragmatiskt 

och att dess förtroendevalda måste verka för Doroteas bästa med sunt förnuft som utgångspunkt 

i beslutsfattandet. På frågan om partiet har någon ideologi svarar respondenterna för Politiskt 

alternativ att deras parti är pragmatiskt och att förtroendevalda måste verka för Vilhelminas 

bästa som utgångspunkt i beslutsfattandet. Detta kapitel har vävts ihop i och med detta avsnitt 

som redovisat studiens empiri av partitypernas spelregler.   
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5. Kommunalpolitiska ledares handlingsutrymme  

I detta femte kapitel redovisas studiens empiri av kommunalpolitiska handlingsutrymme. Enligt 

Lupia & McCubbins (2000, 292f) definiera en agents handlingsutrymme utifrån termer av det 

mandat agenten givits, men även utifrån vad denne försöker tillskansa sig i form av olika 

strategier. En principal (partier) utformar i sin tur olika spelregler som sätter begränsningar i 

agenters handlingsutrymme och som har syfte att utkräva ansvar av det delegerade mandatet 

(Lupia & McCubbins, 2000, 292f).  

 

5.1 Kommunalpolitiska ledares handlingsutrymme i rikspartier 

I Socialdemokraternas partistadgar (2017, 44f) anges en rad skyldigheter och rättigheter som 

en förtroendevald i sitt mandat från partiet innehar. En förtroendevald för partiet är skyldig att 

förvalta sitt mandat i enlighet med socialdemokratins värdegrund som uttrycks i stadgar och 

partiprogram. Förtroendevalda har även en skyldighet att kommunicera med partiorganisationer 

och partimedlemmar. Förtroendevalda för partiet ska dessutom verka för att genomföra 

socialdemokratins program som är fattade på riks-, distrikts- och lokala nivå. Förtroendevalda 

har dock rätt att i enlighet med partiets principer och program bilda sig en egen uppfattning och 

därefter fatta beslut. Förtroendevalda måste dock ständigt erinra sig själv om att de är ombud 

för partiet, väljarna samt partimedlemmar och ska därför delta i partisammankomster för att ta 

del av synpunkter (Socialdemokraternas partistadgar, 2017, 44f).  

 

Socialdemokraternas partistadgar (2017, 20) uppger även att partistyrelsen och det 

verkställande utskottet har befogenhet att besluta om uteslutning av partimedlem om denne 

uppträder osolidariskt, bedriver propaganda eller uppenbart skadar partiet. Kommunalpolitiska 

ledarna för Socialdemokraterna uppger att de måste handla efter partiets partistadgar fattat på 

riksnivå då dessa utgör hela partiets gemensamma grundregler. Kommunalpolitiska ledarna för 

Socialdemokraterna uppger även att de handlar efter partiets ideologi den demokratiska 

socialismen då det utgör deras värderingsmässiga övertygelse. Samtliga respondenter för 

Socialdemokraterna uppger att det dock blivit mindre fokus på ideologi inom partiet samt bland 

väljarna i den egna kommunen. Kommunalpolitiska ledarna för Socialdemokraterna uppger att 

de handlar efter partiprogrammet och beslut fattade på partikongressen då dessa utgör partiets 

högst beslutade riktlinjer. Kommunalpolitiska ledarna för Socialdemokraterna uppger även att 

de handlar efter distriktets handlingsprogram och beslut fattade på distriktskongressen då dessa 

utgör distriktets högst beslutade riktlinjer.  
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Kommunalpolitiska ledarna för Socialdemokraterna uppger att under valtider samordnar 

partidistriktet gemensam politik genom valkonferenser och intensifiering av utskick utav 

politiskt material, vilket skapar riktlinjer som de handlar efter. Kommunalpolitiska ledarna för 

Socialdemokraterna uppger att de även handlar efter de riktlinjer som riksdagsledamöter, 

europaparlamentariker och ombudsmän skickar ut när de kommer till den egna lokala 

partiorganisationen för att samordna partiets gemensamma politik. Samtliga respondenter för 

Socialdemokraterna uppger att politiska mål från riks- distrikts- och den lokala nivån kan skiljas 

åt. Kommunalpolitiska ledarna för Socialdemokraterna uppger att detta skapar komplexitet och 

motsägelsefullhet kring vilka mål de ska handla efter.  

 

Partimedlemmen för Socialdemokraterna uppger att vid konflikt mellan den egna lokala nivån 

och överstående nivåer så förändras den egna kommunalpolitiska ledarens handlande. 

Kommunalpolitiska ledaren för Socialdemokraterna i Dorotea (respondent 3) uppger följande: 

”Vid konflikt mellan distriktet, centralt och oss lokalt så måste jag följa centrala och 

distriktsbeslut, vilket partistadgarna säger. Annars skulle jag ju inte få sitta kvar på min post. 

Vi måste ju ha en gemensam partilinje. Gör vi lokalt som vi vill så är det ju inte längre ett 

parti”. Partimedlemmen för Socialdemokraterna i Dorotea (respondent 7) uppger följande: 

”Det har funnit påtryckningar från distriktet i hur han beslutat. Många medlemmar och väljare 

är frustrerade och har lämnat efter att han agerat efter distriktet och centralt istället för oss 

lokalt. Framförallt i frågan om sjukstugan och glesbygdsfrågor”.  

 

Kommunalpolitiska ledaren för Socialdemokraterna i Vilhelmina uppger att hen följer 

partiprogrammet, distriktets val- och handlingsprogram och beslut tagna på riks- och 

distriktskongressen. Partimedlemmen för Socialdemokraterna i Vilhelmina uppger att vid 

konflikt mellan organisationsnivåerna förändras kommunalpolitiska ledarens handlande. 

Kommunalpolitiska ledaren för Socialdemokraterna i Vilhelmina (respondent 4) uppger 

följande: ”Vid konflikt mellan oss lokalt och ovanstående nivåer så följer jag lokala beslut i 

alla lägen. Vi har förutsättningar i Vilhelmina som vi måste anpassa politiken efter för att kunna 

få förtroende från medlemmar och väljare. Jag måste ju ta ansvar för vår politik. I vissa frågor 

är vi lokalt och den centrala nivån dessutom helt olika partier. Vi lokalt är mer trogna den 

socialdemokratiska ideologin i tillexempelvis LSS - frågan och att inte ha privata inslag i 

offentlig regi.”. Partimedlemmen för Socialdemokraterna i Vilhelmina uppger att hen är nöjd 

med att kommunalpolitiska ledaren handlar efter lokal politik framför riks- och distriktsbeslut.   
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Samtliga respondenterna för Socialdemokraterna uppger att förtroendevaldas mandat i 

huvudsak kommer från partimedlemmar och väljare i den egna kommunen. 

Socialdemokraternas partistadgar (2017, 46) anger även ett par regelverk som specifikt riktar 

sig till förtroendevalda på lokal nivå. Förtroendevalda på lokal nivå är skyldiga att lämna 

rapport om sin verksamhet till lokala föreningar och på medlemsmöten i den lokala 

partiorganisationen. Partiets medlemmar måste dock vara medvetna om att detaljer kring alla 

beslut inte kan redovisas och bestämmas på medlemsmöten men att förtroendevaldas 

ställningstaganden alltid ska vägledas av partiets program. Partimedlemmar har dock alltid rätt 

att få information om partiföreträdares politiska ställningstaganden (Socialdemokraternas 

partistadgar, 2017, 46).  

 

Kommunalpolitiska ledarna för Socialdemokraterna uppger att de handlar efter de beslut som 

tas på årsmöten då dessa har en samordnade funktion som sätter gemensamma riktlinjer lokalt. 

Kommunalpolitiska ledarna för Socialdemokraterna uppger att de även måste förankra vissa 

mindre beslut och kommunala budgetfrågor i den lokala styrelsen och dess utskott kring hur de 

ska handla som företrädare för partiet.  Respondenterna för Socialdemokraterna uppger att 

medlems- och representantskapsmöten är det viktigaste forumet i partiet då det är där 

förtroendevalda förankrar sitt mandat hos partimedlemmar.  

 

Kommunalpolitiska ledarna för Socialdemokraterna uppger att på medlems- och 

representantskapsmöten diskuterar partimedlemmar beslutsunderlag och bestämmer hur de ska 

handla som företrädare för partiet. Kommunalpolitiska ledarna för Socialdemokraterna uppger 

dock att det finns tillfällen där beslut måste tas snabbt i nämnden vilket medfört att de inte 

kunnat förankras på medlems- och representantskapsmöten.  De uppger att i sådana lägen utgår 

de från partiets program och ideologi kring hur de ska fatta beslut. Partimedlemmarna för 

Socialdemokraterna uppger att det är viktigt att den egna kommunalpolitiska ledaren på 

medlemsmöten återrapporterar och deklarerar alla beslut som de tar som företrädare för partiet. 

Kommunalpolitiska ledarna för Socialdemokraterna uppger att skulle konflikt uppstå i den 

lokala partiorganisationen så bestämmer medlems- och representantskapsmöten hur de ska 

handla. Samtliga respondenter för Socialdemokraterna uppger att partiets medlemstapp medfört 

att det blivit enklare att förankra beslut via medlemsmöten/ representantskapsmöten då det finns 

färre partimedlemmar som ställer krav på vilken politik som ska föras.  
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Kommunalpolitiska ledaren för Socialdemokraterna i Dorotea uppger att avvecklandet av 

föreningar medfört att förankringsarbetet på medlemsmöten blivit enklare då det inte längre 

finns föreningar som ställer krav på vilken politik som ska föras. Kommunalpolitiska ledaren 

för Socialdemokraterna i Vilhelmina (respondent 4) uppger följande: ”Samtliga fyra föreningar 

har egna styrelser, viljor och krav som de framför till mig. Det är klart att jag handlar efter 

dem. Men skulle de tycka olika i en fråga så bestämmer representantskapsmöten hur jag ska 

besluta”. Kommunalpolitiska ledarna för Socialdemokraterna uppger att partigruppen i 

nämnden fungerar som en kontrollstation där riktlinjer skapas genom att partiets 

förtroendevalda diskuterar och deklarerar hur de gemensamt ska besluta.  

 

Samtliga respondenter för Socialdemokraterna uppger även att det lokala valrörelsearbetet 

utkristalliserar vilken politik som föras under valtider. Kommunalpolitiska ledarna för 

Socialdemokraterna uppger att det lokala politiska arbetet intensifieras under valtider och 

partimedlemmar samt väljare ställer fler krav på hur de ska handla. Kommunalpolitiska ledarna 

för Socialdemokraterna uppger att personkryss på dem själva förekommer men att det inte 

stärker deras mandat. Partimedlemmarna för Socialdemokraterna uppger att personval är inget 

som partiet föredrar då förtroendevaldas mandat kommer gemensamt från partiet.  

 

5.2 Kommunalpolitiska ledares handlingsutrymme i lokala partier  

Enligt Dorotea kommunlistas (2014, 1) och Politiskt alternativs (2010, 2) partistadgar är 

förtroendevaldas mandat individuellt och ingen ska tvingas rösta emot sin övertygelse. I 

Doroteas kommunlistas partistadgar (2014, 1) manifesteras förtroendevaldas individuella 

mandat på följande tillvägagångssätt: ”Partiet vill genom en bred, öppen och ärlig debatt bland 

medlemmar och invånare i kommunen nå ett enigt uppträdande i de kommunala 

beslutsinstanserna. Dock skall ingen förtroendevald i partiet tvingas rösta eller ta ställning mot 

sin egen övertygelse”. Kommunalpolitiska ledarna för studiens lokala partier uppger att de i sitt 

handlade som företrädare för partiet måste utgå från det egna partiets partistadgar då dessa utgör 

partiets grundregler. Kommunalpolitiska ledarna för studiens lokala partier uppger att de kan ta 

beslut som företrädare för partiet på ett sätt som strider mot partiets partiprogram och stadgar, 

bara de först deklarerar sin avvikande mening på ett medlemsmöte. Partimedlemmarna för 

studiens lokala partier uppger att den egna kommunalpolitiska ledaren vid olika tillfällen 

tillkännagett på medlemsmöten att hen har avvikande åsikter från partiprogrammet och handlar 

utifrån sin egna övertygelse istället.  
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Partimedlemmen (respondent 6) för Politisk alternativ uppger följande: ”När partiet startades 

så eftersträvades ett parti utan hierarkier som inte låser in individer i ideologiska burar. Vi vill 

föra makten från Stockholm till medlemmar och väljare i Vilhelmina. Vi har ingen uppifrån 

eller nerifrån styrning utan det är individuellt mandat under ansvar och Vilhelminas bästa som 

driver oss”. I både Dorotea kommunlistas (2014, 1) och Politiskt alternativs (2010, 3) 

partistadgar anges det att en partimedlem får uteslutas av partistyrelsen eller på medlemsmöten 

om denne motarbetat eller skadat partiets verksamhet, målsättningar eller intressen. 

Partimedlemmarna för studiens lokala partier uppger att förtroendevalda har ett fritt individuellt 

mandat men att de alltid måste utgå från ”Doroteas/ Vilhelminas bästa” och partiets kärnfrågor 

som uttrycks i partiprogrammet.  

 

Kommunalpolitiska ledaren för Dorotea kommunlista (respondent 1) uppger följande: ”Mitt 

fria mandat innebär ett stort ansvar. I kärnfrågor som anges i programmet som betyder mycket 

för partiet måste jag vara försiktig. Skulle jag gå emot partiet i kärnfrågor som sjukstugan eller 

glesbygden skulle jag inte få sitta kvar på min post. Jag måste alltid utgå från kärnfrågorna 

och Doroteas bästa. I andra frågor som inte är lika viktiga för partiet har jag spelrum att fritt 

kunna agera”. Även kommunalpolitiska ledaren för Politiskt alternativ uppger att hen alltid 

måste handla utifrån partiets kärnfrågor och Vilhelminas bästa. Kommunalpolitiska ledarna för 

studiens lokala partier uppger att de handlar efter beslut som tas på årsmötet då gemensamma 

politiska riktlinjer fattas där. Kommunalpolitiska ledarna för studiens lokala partier uppger även 

att de i sitt handlande som företrädare för partiet måste utgå ifrån parti-, val- och 

handlingsprogram då dessa manifesterar partiets kärnfrågor och riktlinjer.  

 

Samtliga respondenter för studiens lokala partier uppger att medlemsmöten är det viktigaste 

forumet i det egna partiet då det är där förtroendevalda förankrar hur de ska handla hos 

partimedlemmar. Kommunalpolitiska ledarna för studiens lokala partier uppger att på 

medlemsmötena så diskuterar partimedlemmar beslutsunderlag och bestämmer hur de ska 

handla som företrädare för partiet. Kommunalpolitiska ledarna för studiens lokala partier 

uppger även att det finns tillfällen där mindre beslut måste tas snabbt i nämnden vilket medfört 

att de inte kunnat förankras på medlemsmötet. De uppger att i sådana lägen utgår de från 

”Doroteas/ Vilhelminas bästa” kring hur de ska fatta beslut. Partimedlemmarna för studiens 

lokala partier uppger att det är viktigt att den egna kommunalpolitiska ledaren på 

medlemsmöten återrapporterar och deklarerar alla beslut som de tar som företrädare för partiet. 
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Samtliga respondenter för studiens lokala partier uppger att de egna partiets medlemstapp 

medfört att det är enklare att förankra politik på medlemsmöten då det finns färre 

partimedlemmar som ställer krav på vilken politik som ska föras. Kommunalpolitiska ledarna 

för studiens lokala partier uppger att de i mindre frågor och kommunala budgetfrågor förankrar 

hur de ska handla i partistyrelsen och dess utskott. Samtliga respondenter för studiens lokala 

partier uppger att i regel så förankrar förtroendevalda endast på medlemsmöten då det egna 

partiet är emot styrelser och hierarkier.  

 

Kommunalpolitiska ledarna för studiens lokala partier uppger att partigruppen i nämnden 

fungerar som en kontrollstation där förtroendevalda samlas och diskuterar gemensamt 

beslutsfattande, vilket skapar riktlinjer som de handlar efter. Kommunalpolitiska ledarna för 

studiens lokala partier uppger att skulle konflikt uppstå inom partiet så följer de beslut tagna på 

medlemsmötet då deras mandat kommer från partimedlemmar. Samtliga respondenter för 

studiens lokala partier uppger att valrörelsearbetet utkristalliserar den politik som ska föras 

under valtider. Kommunalpolitiska ledarna för studiens lokala partier uppger att det politiska 

arbetet intensifieras under valtider med fler medlemsmöten och att partimedlemmar samt 

väljare ställer fler krav på hur de ska handla. I Dorotea kommunlistas (2014) och Politiskt 

alternativs (2014) partiprogram uppmuntras personvalskampanjer där det anges att dessa kan 

stärka partiet och förtroendevaldas individuella mandat.  

 

Partimedlemmarna för studiens lokala partier uppger att personalval stärker kommunalpolitiska 

ledarnas individuella mandat då det är de som främst för ut partiets politik under valtider och 

har kontakt med väljarna. Kommunalpolitiska ledarna för studiens lokala partier uppger att 

deras individuella mandat att kunna ta självständiga beslut stärkts av personvalskampanjer då 

de kan locka väljare till partiet. Samtliga respondenter för studiens lokala partier uppger att det 

egna partiet bär på ett missnöje mot rikspartiers hantering av den representativa demokratin. I 

Dorotea kommunlistas parti- och valprogram (2014) (s.3) anges följande: ”I Sverige har vi 

representativ demokrati. Det innebär att väljarna ska hålla tyst mellan valen och låta de valda 

styrda”. I Politiskt alternativs partiprogram (2014) (s.2) anges följande: ”Politiskt alternativ 

vill utveckla en samtalsdemokrati där inte bara medlemmar utan även medborgare kan väcka 

frågor genom att vända sig till vårt parti. Vi vill på detta sätt fördjupa den representativa 

demokratin”.  
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Samtliga respondenter för Dorotea kommunlista och Politiskt alternativ uppger att det egna 

partiet strävar efter ”samtals- och direktdemokrati” i så hög grad som möjligt där makten ska 

föras från politiker i Stockholm till väljarna och partimedlemmar i den egna kommunen. 

Samtliga respondenter för Dorotea kommunlista och Politiskt alternativ uppger att på så sätt 

kommer förtroendevaldas mandat från väljare och partimedlemmar i den egna kommunen.  

 

Dorotea kommunlistas (2014, 4) och Politiskt alternativs (2014, 5) partiprogram uppger att det 

demokratiska beslutsfattandet ska vara effektiv utifrån det förtroende de fått från medborgarna. 

Kommunalpolitiska ledaren för Politiskt alternativ (respondent 3) uppger följande: ”Vårt mål 

är att vara demokratiskt effektivare än ett riksparti med sina långa hierarkiska 

beslutsprocesser. Vi är effektivare genom att vi saknar hierarkier lokalt och vi slipper 

partipiskor från ett distrikt i Umeå och en central nivå i Stockholm. Ja, vi har en friare 

organisationsform helt enkelt”. Detta kapitel har vävts ihop i och med detta avsnitt som 

redovisat studiens empiri av kommunalpolitiska ledares handlingsutrymme. 
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6. Analys och slutsatser 

Detta kapitel syftar till att redovisa analys och slutsatser av det insamlade empiriska materialet. 

Enligt Lupia & McCubbins (2000, 292f) definieras en agents handlingsutrymme utifrån termer 

av det mandat agenten givits, men även utifrån vad denne försöker tillskansa sig i form av olika 

strategier. En principal (partier) utformar i sin tur spelregler som sätter yttre gränser i 

handlingsutrymmet och som har syfte att utkräva ansvar av agenters delegerade mandat (Lupia 

& McCubbins, 2000, 292f).  

 

6.1  Agenter med spelregler och principaler från olika dimensioner  

Rikspartier såsom Socialdemokraterna består av en vertikal dimension genom dess 

organisationsnivåer på riks- och distriktsnivå samt en lokal horisontell dimension. Lokala 

partier såsom Dorotea kommunlista och Politiskt alternativ som är avgränsade till en enskild 

kommun består istället enbart av en lokal horisontell dimension. Agenterna för 

Socialdemokraterna uppger att de handlar efter spelregler som antagits på riks- och 

distriktsnivå, exempelvis partistadgar, partiprogram och beslut antagna på distriktskongress. På 

så sätt har rikspartiers riks- och distriktsnivå satt upp olika vertikala spelregler som formar 

agenters handlande och sätter begränsningar i handlingsutrymmet.  

 

Agenter i rikspartier handlar även efter horisontella spelregler på den lokala nivån, exempelvis 

årsmöten, partigrupper i nämnder och medlemsmöten. Agenter i lokala partier handlar enbart 

efter horisontella spelregler på lokal nivå då deras partier saknar en vertikal dimension. 

Exempel på horisontella spelregler för agenter i lokala partier är partistadgar, medlemsmöten 

och partigrupper i nämnder. På så sätt har båda partityperna satt upp horisontella spelregler som 

sätter begräsningar i agenters handlingsutrymme. Detta bekräftar Ströms (2000, 271) och Lupia 

& McCubbins (2000, 292f) teori som säger att principaler utformar spelregler som begränsar 

agenters handlingsutrymme. Enligt Swyngedouw (2005, 202) har agenter som befinner sig i 

organisationer med spelregler som fattas i olika nivåer ett janusansikte genom att de måste ta 

hänsyn till spelregler från flera olika håll. Agenter i rikspartier har på så sätt ett janusansikte då 

de handlar efter både vertikala och horisontella spelregler. Agenter i lokala partier har istället 

ett endimensionellt ansikte då de enbart handlar efter horisontella spelregler. Respondenterna 

för studiens lokala partier uppger att det egna partiet strävar efter ”samtals- och 

direktdemokrati” där makten ska förflyttas från politiker i Stockholm till väljarna och 

partimedlemmar i den egna kommunen.  
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Detta kan vara ett sätt att locka väljare och partimedlemmar till det egna partiet. När det gäller 

delegering av mandat finns det ändock vissa skillnader mellan partityperna.  I lokala partier har 

de enbart en partiorganisation (principal) på lokal nivå som delegerar ett mandat till agenter att 

företräda vissa mål. Respondenterna för Socialdemokraterna uppger att politiska mål delegeras 

och kan se annorlunda ut på riks-, distrikts- och lokal nivå. I rikspartier finns således tre olika 

partiorganisationer (principaler) som delegerar ett mandat till agenter att företräda vissa 

politiska mål. Således framträder stora skillnader mellan partityperna i den mängd principaler 

som delegerar mandat till agenter att företräda olika politiska mål. Vad som dock förenar 

partityperna är att respondenterna för studiens samtliga partier uppger att partimedlemmar och 

väljare delegerar ett mandat och mål som agenter handlar efter. På så sätt utgör även 

partimedlemmar och väljare principaler i båda partityperna.  

 

6.2 Rikspartiers vertikala dimension – lokala partier i jämförelse 

Agenterna för Socialdemokraterna uppger att de handlar efter vertikala spelregler såsom 

partikongressen, partiprogram, partistadgar, distriktskongress, distriktets handlingsprogram 

och distriktsstyrelsen. På så sätt utgör rikspartiers vertikala spelregler begränsningar i agenters 

handlingsutrymme på lokal nivå. Spelregler inom Socialdemokraterna har ett hierarkiskt 

förhållande mot varandra där vissa övergår andra, exempelvis att beslut tagna på 

partikongressen övergår understående nivåers beslut. På så sätt utgörs Socialdemokraterna av 

en hierarkisk uppbyggnad där spelregler syftar till att överstående vertikala nivåer kan styra 

understående. Formellt sett har således rikspartiers principal på riksnivå ett överordnat 

förhållande till partidistrikten och den lokala nivån. Rikspartier har på så sätt centraliserat 

makten till principalen på riksnivån, vilket kan vara en naturlig maktordning i syfte att skapa 

en enhetlig politik i ett parti som finns över hela Sverige. Detta bekräftar även Bäck & Möllers 

(2003, 112) argument som säger att rikspartier kännetecknas av hierarkisk uppbyggnad.  

 

Agenterna för Socialdemokraterna uppger att de handlar efter partiets ideologi den 

demokratiska socialismen då det utgör deras värdegrund. Eftersom det ideologiska ramverket 

fattas i partiprogrammet på riksnivå har den vertikala dimensionen ett maktmedel med 

innehållande spelregler som kan forma agenters handlande. Rikspartiers ideologiska ramverk 

sätter yttre gränser av vad som anses vara tillåtet att handla eftersom respondenterna uppger att 

ideologi utgör deras värderingar. Detta bekräftar Möllers (2016, 112) argument som säger att 

partiers ideologiska ramverk sätter spelregler som utgör begränsningar i handlingsutrymmet. 
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Samtliga respondenter för Socialdemokraterna uppger att det är mindre fokus på ideologi både 

inom partiet och bland väljare. Detta kan tyda på att ideologiska spelregler minskar som 

begränsande faktor av agenters handlingsutrymme. På frågan om partiet har någon ideologi 

svarar respondenterna för studiens lokala partier att de inte vill låsa in agenter i ideologiska 

burar såsom rikspartier gör, att deras parti är pragmatiskt och att agenter måste verka för den 

egna kommunens bästa som utgångspunkt i beslutsfattandet. Min analys är att lokala partier 

använder andra partiers ideologiska förhållningssätt som ett medel för att framställa sig själv 

som friare i syfte att locka partimedlemmar och väljare till det egna partiet. Pragmatism och 

den egna kommunens bästa är flytande och oklara begrepp som kan förändras över tid och är 

enligt min mening inget ideologiskt ramverk som begränsar agenters handlingsutrymme.  

 

Eftersom lokala partier utformat spelregler kring att de inte ska verka för ideologier så har de 

skapat handlingsregler för agenter som de måste följa, exempelvis att de inte ska inordna sig 

själva på en vänster-högerskala. I jämförelsen mellan partityperna saknar dock lokala partier ett 

ideologiskt ramverk medan i rikspartier fungerar vertikala ideologiska spelregler som 

begränsade faktorer av agenters handlingsutrymme. I detta avseende är därför agenter i lokala 

partier mer fria att handla jämfört med sina motsvarigheter i rikspartier som begränsas av ett 

ideologiskt ramverk.  

 

I Socialdemokraterna har partistyrelsen och dess utskott makten att utesluta agenter. I Dorotea 

kommunlista och Politiskt alternativ har partistyrelsen och medlemsmöten makten att utesluta 

agenter. Således kan agenter i båda partityperna bestraffas i form av exkludering om de handlar 

på ett sätt som strider mot principalens mål. Givet att agenter handlar utifrån egenintresset att 

bibehålla sin maktposition så är principalens bestraffningsrätt ett maktmedel att forma 

handlingar utifrån uppsatta mål. Principalens bestraffningsrätt sätter således yttre gränser i hur 

agenter inom båda partityperna kan handla. Detta bekräftar Ströms (2000, 267) argument som 

säger att principaler utformar spelregler kring bestraffning, vilket i sin tur begränsar agenters 

handlingsutrymme. I jämförelsen mellan partityperna ligger bestraffningsrätten i olika 

dimensioner. I rikspartier har partistyrelsen och dess utskott en vertikal bestraffningsrätt 

eftersom de kan utesluta agenter i hela partiet. I lokala partier har partistyrelsen och 

medlemsmöten en horisontell bestraffningsrätt då det egna partiet enbart finns på lokal nivå. I 

rikspartier bör det hypotetiskt vara svårare att utöva bestraffningssätten eftersom riksnivån till 

förmodan inte har fullständig information kring hur agenter på lokal nivå handlar.  
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Möjligtvis ger det agenter i rikspartier mer möjlighet att utnyttja det asymmetriska 

informationsförhållandet till riksnivån för att utveckla strategier (shirking). I lokala partier bör 

det vara enklare att utöva bestraffningsrätten eftersom agenter och principalen med 

bestraffningsrätt finns på samma horisontella dimension. Även om agenter i lokala partier 

framhåller att de saknar ”partipiskor” och är fria att handla så har den egna principalen 

bestraffningsrätt. På så sätt finns det inslag av spelregler som sätter yttre gränser i 

handlingsutrymmet även i lokala partier. En ytterligare skillnad mellan partityperna är att i 

lokala partier har inte bara partistyrelsen utan även medlemsmöten maktmedlet att besluta om 

bestraffning (uteslutning) av agenter. Detta kan vara ett sätt att minska hierarkier genom att föra 

bestraffningsrätten närmare partimedlemmar.  

 

Socialdemokraterna i Västerbotten har ett handlingsprogram men saknar distriktsstadgar. 

Hypotetiskt kan distriktsstadgar utgöra spelregler eftersom de utmålas som riktlinjer. Eftersom 

många spelregler kan leda till komplexitet kan det tyda på att den vertikala komplexiteten i 

Västerbotten är lägre jämfört med ett partidistrikt som antagit distriktsstadgar. Eftersom 

Socialdemokraterna i Västerbotten utformat ett handlingsprogram kan det tyda på att vertikala 

komplexiteten är högre jämfört med ett distrikt som inte utformat ett. Då partidistrikten ges 

möjlighet att själva fatta distriktstadgar och handlingsprogram kan det såldes tyda på att det 

finns en variation i graden av vertikal komplexitet inom rikspartier.  

 

Agenter för Socialdemokraterna uppger att de handlar efter de spelregler som partidistriktet 

skickar ut i form av valkonferenser och intensifiering av utskick utav politiskt material. Detta 

visar att under valtider så ökar antalet vertikala spelregler som formar agenters handlande. I 

rikspartier finns det på så sätt vertikala styrningstekniker i syfte att skapa en enhetlig politik 

genom att begränsa agenters handlingsutrymme att själv forma egen politik. Agenter för 

Socialdemokraterna uppger även att de handlar efter de riktlinjer som riksdagsledamöter och 

ombudsmän framför när de besöker den egna lokala partiorganisationen. Besöken från 

ombudsmän och riksdagsledamöter kan ses som ett nätverk utav tillsyn av agenter på lokal nivå 

i syfte att kontrollera deras handlande mot principalens mål. Detta visar således att inom 

rikspartier finns vertikala tillsynsmekanismer och styrningstekniker som formar agenters 

handlande och sätter begränsningar i handlingsutrymmet. Detta bekräftar således Ströms (2000, 

295) och Peters (2012, 47) argument som säger att principaler kan upprätta tillsyns- och 

styrningsmekanismer som formar handlande och sätter begränsningar i handlingsutrymmet.  
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Agenterna för Socialdemokraterna uppger att politiska mål på riks-, distrikts och lokal nivå kan 

skilja sig åt, vilket i sin tur skapar komplexitet och motsägelsefullhet kring vilka mål de ska 

handla efter. Detta tyder på att de hierarkiska spelreglerna som rikspartier satt upp inte fungerar 

i alla lägen eftersom agenterna uttrycker komplexitet i vilka spelregler och mål de ska handla 

efter. Den mängd spelregler som samspelar inom den vertikala dimensionen skapar således 

komplexa handlingsalternativ för agenter. Detta bekräftar Köllns (2014, 41) argument som 

säger att komplexitet ofta speglas genom att flera spelregler samspelar i den vertikala 

dimensionen.  

 

Respondenterna för studiens lokala partier uttrycker ingen komplexitet inom det egna partiet, 

de framhåller snarare att det är positivt att det egna partiet enbart har spelregler utformade på 

lokal nivå. Detta visar att lokala partier präglas av en lägre grad av komplexitet än rikspartier. 

Detta beror på att lokala partier koncentrerat samtliga spelregler till den horisontella 

dimensionen, vilket ger agenter förutsägbarhet och fokus då de enbart behöver ta hänsyn till 

spelregler från ett håll. Detta resonemang ligger i linje med Peters (2012, 54) argument som 

säger att när spelregler är utformade på ett sätt som ger förutsägbarhet så underlättar det för 

agenter att forma sina handlingar i enlighet med uppsatta mål. Vi har nu gått igenom rikspartiers 

vertikala dimension, men vad händer om det blir konflikt mellan nivåerna?  

 

6.2 Vid konflikt förändras handlingsutrymmet  

Kommunalpolitiska ledaren för Socialdemokraterna i Vilhelmina (respondent 4) uppger 

följande: ”Vid konflikt mellan oss lokalt och ovanstående nivåer så följer jag lokala beslut i 

alla lägen. Vi har förutsättningar i Vilhelmina som vi måste anpassa politiken efter för att kunna 

få förtroende från medlemmar och väljare. Jag måste ju ta ansvar för vår politik. I vissa frågor 

är vi lokalt och den centrala nivån dessutom helt olika partier. Vi lokalt är mer trogna den 

socialdemokratiska ideologin i tillexempelvis LSS - frågan och att inte ha privata inslag i 

offentlig regi.”. Detta visar att agenten vid konflikt motsätter sig principalens mål och 

framhäver sin egen agenda som bättre anpassad för den lokala nivån, vilket är en strategi att 

utöka sitt handlingsutrymme gentemot vertikala nivåer. Detta bekräftar Lupia & McCubbins 

(2000, s. 294) teori som säger att agenter kan använda sig av strategin ”sabotage” (motsätta sig 

principalens mål och handla tvärtom med egen agenda) för att utöka sitt handlingsutrymme. 

Agenten uttrycker sig även i termer av att hen måste ta ansvar, vilket kan vara en strategi att 

legitimera sina handlingar, etablera makt och på så sätt utöka sitt handlingsutrymme.  
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Detta ligger i linje med Möllers (2016, 136) argument som säger att agenter kan utöka sitt 

handlingsutrymme genom att förmedla ansvarstagande. Anledningen till att agenten kan 

använda strategier för att utöka sitt handlingsutrymme gentemot den vertikala dimensionen kan 

vara det asymmetriska informationsförhållandet till principalen på riksnivå. Eftersom agenten 

drivs av egenintresset att anpassa politiken efter partimedlemmar och väljare på lokal nivå har 

hen satt det lokala partilivet och politiken främst. Vilket kan ses bekräfta Katz & Mairs (1995, 

95) argument som säger att lokala företrädare utökat sitt handlingsutrymme i syfte att öka 

legitimiteten för lokal politik samt locka väljare och partimedlemmar. Eftersom agenten frångår 

vertikala spelregler ökar dess inflytande att föra en egenintresserad agenda anpassad för lokal 

nivå. Detta knyter an till Panebiancos (1988, 188f) resonemang som säger att om agenter får ett 

stort inflytande i det vertikala maktspelet så ökar dess inflytande även i det horisontella.  

 

Då agenten frångår samtliga vertikala spelregler så blir hen på så sätt autonom gentemot 

överstående vertikala nivåer. Detta resonemang knyter således även an till Mairs (1994, 155) 

stratifieringstes som säger att det finns tendenser att partiers organisationsnivåer delar sig och 

blir mer autonoma gentemot varandra. Kommunalpolitiska ledaren för Socialdemokraterna i 

Dorotea (respondent 3) uppger följande: ”Vid konflikt mellan distriktet, centralt och oss lokalt 

så måste jag följa centrala och distriktsbeslut, vilket partistadgarna säger. Annars skulle jag ju 

inte få sitta kvar på min post. Vi måste ju ha en gemensam linje. Gör vi lokalt som vi vill så är 

det ju inte längre ett parti”. Således finns det en variation av hur agenter inom rikspartier 

handlar vid konflikt mellan den egna lokala nivån och överstående vertikala.  

 

Variationen inom rikspartier kan förklaras genom att agenter väljer det handlingsalternativ de 

själva uppfattar leder till störst uppfyllelse av egenintresserade mål. Eftersom agenten i detta 

fall handlar efter vertikala spelregler frångås spelregler från den horisontella nivån. Att handla 

efter vertikala spelregler kan därför vara ett sätt att minska komplexiteten och den mängd 

spelregler som finns inom det egna partiet. Agenten i detta fall har dock mindre 

handlingsutrymme att föra politik anpassad för lokal nivå jämfört med agenten för 

Socialdemokraterna i Vilhelmina som använder strategier för att uppnå det. Partimedlemmen 

för Socialdemokraterna i Dorotea (respondent 7) uppger följande: ”Det finns påtryckningar 

från distriktet i hur han beslutar. Många medlemmar är frustrerade och har lämnat efter att 

han agerat efter distriktet och centralt istället för oss lokalt. Framförallt i frågan om 

sjukstugan”.  
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Detta visar att det uppstått konflikt och medlemstapp i anslutning till vertikal styrning av hur 

den lokala politiken ska föras. Detta resonemang ligger i linje med Gidlund & Möllers (1999, 

64) argument som säger att det inom rikspartier uppstått konflikter i anslutning av hur den 

lokala politiken ska föras. Respondenterna för Socialdemokraterna uppger att spelregler från 

medlemmar och väljare på lokal nivå ökar under valtider. Eftersom även vertikala spelregler 

blir fler så kan det tyda på att konflikter och medlemstapp ökar under valtider.  

 

6.3 Partitypernas horisontella dimensioner 

I den lokala horisontella dimensionen liknar partityperna varandra. Agenter för båda 

partityperna uppger att de handlar efter horisontella spelregler som antagits på medlemsmöten, 

partigrupper i nämnder, styrelser, styrelseutskott, årsmöten och lokala politiska program. På så 

sätt utgör liknande horisontella spelregler begränsningar i agenters handlingsutrymme inom 

båda partityperna. Det finns ändock vissa skillnader mellan partityperna kring spelreglers 

funktioner och sätt att vara. Socialdemokraterna har i sina partistadgar (2017, 147) utformat ett 

antal rättigheter och skyldigheter som riktas till agenter på specifikt lokal nivå, exempelvis att 

de ska förankra sitt mandat hos partimedlemmar på medlemsmöten. Detta tyder på att 

principalen på riksnivå är medveten om det asymmetriska informationsförhållandet mellan sig 

själv och agenter på lokal nivå. Principalen på riksnivå kan inte delta på alla medlemsmöten 

utan istället är det partimedlemmar på lokal nivå via medlemsmöten som sköter 

ansvarsutkrävandet och tillsynen av att agenter handlar utifrån principalens mål.  

 

Medlemsmöten och andra organ på lokal nivå som utformats via partistadgarna är på så sätt 

decentraliserande spelregler och tillsynsmekanismer i syfte att utkräva ansvar och begränsa 

agenters handlingsutrymme. Detta resonemang ligger i linje med Ströms (2000, 295) argument 

som säger att principaler kan upprätta decentraliserade spelregler som sätter begränsningar i 

agenters handlingsutrymme. Eftersom spelregler även utformas på lokal nivå i rikspartier kan 

medlemsmöten även ses som horisontella tillsynsmekanismer som sätter begränsningar i 

agenters handlingsutrymme. I jämförelsen mellan partityperna är lokala partiers medlemsmöten 

enbart horisontella tillsynsmekanismer och spelregler. I Socialdemokraternas lokala 

partiorganisationer är medlemsmötet det högst beslutande organet. I studiens lokala partier är 

årsmötet det högst beslutande organet och medlemsmötet det näst högsta. Skillnaden kan 

förklaras genom att årsmötet i lokala partier ungefär fått samma funktioner som partikongressen 

i Socialdemokraterna, det vill säga att bland annat anta partistadgar.  
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I lokala partier centraliseras således det högst beslutande spelreglerna till årsmötet. Samtliga 

respondenter för studiens lokala partier uppger dock att medlemsmötet är det viktigaste forumet 

i partiet. Detta kan tyda på att årsmötet formellt är det högst beslutande organet men att 

medlemsmötet informellt är överordnat kring hur agenter i lokala partier handlar. Även samtliga 

respondenter för Socialdemokraterna uppger att medlemsmötet/representantskapsmötet är det 

viktigaste forumet i partiet. Detta kan tyda på att formellt är partikongressen det högst 

beslutande organet men att medlemsmötet/representantskapsmötet informellt är överordnat 

andra spelregler för agenter inom rikspartier på lokal nivå. Detta kan förklaras genom att 

agenter handlar utifrån egenintresset att bibehålla sin maktposition via partimedlemmar på 

medlemsmöten. Vilket förklarar medlemsmötets överordnade funktion inom båda partityperna 

eftersom det är där de huvudsakligen förankrar sitt handlande hos partimedlemmar.   

 

Partimedlemmarna för båda partityperna uppger att agenter alltid måste förankra och deklarera 

hur de handlar som företrädare för partiet på medlemsmöten. Kommunalpolitiska ledarna för 

båda partityperna uppger att alla beslut inte kan förankras på medlemsmöten då de måste tas 

”snabbt” i nämnden. Detta innebär att agenter i båda partityperna använder liknande strategier 

för att legitimera sitt handlande i syfte att utöka sitt handlingsutrymme gentemot principalen 

(partimedlemmar). Partimedlemmars omedvetenhet kring att agenter handlar utan att förankra 

på medlemsmöten tyder på att agenter i båda partityperna utnyttjar det asymmetriska 

informationsförhållandet mellan dem själva och principalen, vilket resulterar i att det finns 

tillfällen där horisontella spelregler frångås. Samtliga respondenter för båda partityperna uppger 

att medlemstapp medfört att det blivit enklare att förankra beslut på medlemsmöten då det finns 

färre partimedlemmar som kan ställa krav på vilken politik som ska föras.  

 

Eftersom antalet spelregler minskar så avtar även den horisontella komplexiteten. 

Medlemstappen medför på så sätt att agenter i båda partityperna blir mer fria att handla då det 

finns färre partimedlemmar som kan sätta spelregler som begränsar handlingsutrymmet. 

Agenten för Socialdemokraterna i Dorotea uppger att samtliga föreningar avvecklats på grund 

av medlemstapp och att detta medfört att det blivit enklare att förankra beslut på medlemsmöten 

då färre krav framförs. Agenten för Socialdemokraterna uppger att hen handlar efter de krav 

som framförs av föreningar. Detta visar att föreningar sätter spelregler för agenter. I Dorotea 

har föreningar avvecklats vilket medfört att det finns färre spelregler som kan begränsa agentens 

handlingsutrymme, vilket medfört till en lägre grad av horisontell komplexitet.  
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Detta bekräftar Köllns (2014, 28) argument som säger att medlemstapp medfört färre föreningar 

och mindre horisontell komplexitet. I Vilhelmina finns fyra föreningar som sätter spelregler 

som begränsar agenters handlingsutrymme. Således är agenten för socialdemokraterna i 

Dorotea friare att handla jämfört med sin motsvarighet i Vilhelmina. Detta visar att det finns en 

variation i graden av horisontell komplexitet inom rikspartier. I lokala partier saknas föreningar, 

vilket gör att de har en lägre grad av horisontell komplexitet jämfört med Socialdemokraterna 

i Vilhelmina. I Dorotea kommunlista och Politiskt alternativ är partistyrelsen det tredje högsta 

organet efter års- och medlemsmötet. Detta visar att lokala partier har spelregler där vissa är 

överordnade andra.  

 

Partistyrelsens underordnade förhållande till års- och medlemsmöten kan vara ett sätt att minska 

hierarkier och toppstyrning samt föra makten närmare partimedlemmar. Detta bekräftar 

Panebiancos (1988, 185f) argument som säger att partier kan ha platta organisationer som är 

ickehierarkiska. I jämförelsen mellan partityperna uttrycks inget hierarkiskt förhållande mellan 

den lokala styrelsen och andra organ på lokal nivå i Socialdemokraterna. Socialdemokraternas 

partistadgar visar snarare att lokala organ är underordnade den vertikala dimensionen, 

exempelvis att den lokala styrelsen ska leda partiorganisationen i enlighet partistadgar och 

distriktskongress. I även detta avseendet präglas rikspartier av en hierarkisk uppbyggnad där 

den vertikala nivåns spelregler styr den lokala nivåns handlande.  

 

6.4 Är agenter i lokala partier friare att handla? 

På lokal nivå finns ganska få skillnader i partitypernas spelregler. En skillnad är att partistadgar 

finns på lokal nivå i lokala partier och att det finns föreningar i ett av fallen i rikspartier. Det 

finns dock ungefär lika många spelregler i den horisontella dimensionen som påverkar agenters 

handlingsutrymme. Den stora skillnaden mellan partityperna är att rikspartier har en vertikal 

dimension medan lokala partier saknar en sådan. Således framträder stora skillnader mellan 

partityperna eftersom agenter i rikspartier har en mängd olika vertikala spelregler från riks- och 

distriktsnivån som sätter begränsningar i handlingsutrymmet. Detta för oss återigen in på 

Panebiancos (1988, 189f) diskussion som säger att får agenter ett stort inflytande i det vertikala 

maktspelet ökar dess inflytande i den horisontella dimensionen. Eftersom lokala partier saknar 

vertikala spelregler helt och håller är en rimlig slutsats att agenter i lokala partier har större 

handlingsutrymme att utforma agendor efter egenintresse och politik anpassad efter lokala 

förutsättningar jämfört med sina motsvarigheter i rikspartier.  
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Undantaget de agenter i rikspartier som utformar strategier gentemot den vertikala nivån i syfte 

att utöka sitt handlingsutrymme för att driva agendor efter egenintresse och lokalt anpassad 

politik. Skillnaderna mellan partityperna spelregler demonstreras även genom dess omfattning. 

Dorotea kommunlistas och Politiskt alternativs partistadgar är 1 respektive 3 sidor jämfört med 

Socialdemokraternas som är 47 sidor lång. Dorotea kommunlistas parti- och valprogram är 16 

sidor och Politiskt alternativs program är sammanlagt 14 sidor lång. Socialdemokraternas 

partiprogram och distriktets handlingsprogram och ett av de lokala handlingsprogrammen är 

sammanlagt 55 sidor lång. Detta visar att rikspartiers spelregler är mer omfattande än i lokala 

partier. Eftersom rikspartiers spelregler är mer omfattande och kommer från flera olika 

principaler ger det agenter mer komplexa handlingsalternativ av vilka spelregler som ska få 

företräde. De mer omfattande spelreglerna inom rikspartier kan även tyda på att de i högre grad 

vill styra sina agenter. Detta bekräftar även Wörlunds (1999, 50) argument som säger att 

rikspartier ofta har mer omfattande program jämfört med lokala partier.  

 

I Socialdemokraternas partistadgar (2017, 44f) anges en rad rättigheter och skyldigheter som 

riktas till agenter. Eftersom agenterna för Socialdemokraterna uppger att de handlar efter dessa 

är de på så sätt styrda av decentraliserade spelregler från den vertikala nivån. Studiens lokala 

partier har i jämförelse med Socialdemokraterna få handlingsregler kring hur agenter ska 

handla. Studiens lokala partier har dock utformat ett individuellt mandat som ger agenter 

möjlighet att handla utifrån egna preferenser och på ett sätt som strider mot partistadgar och 

program (spelregler).  

 

Det individuella mandatet som studiens lokala partier utformat är spelregler som syftar till att 

frigöra agenter från faktorer som begränsar deras handlingsutrymme. Det individuella mandatet 

kan vara utformat utifrån agenters egenintresse av att etablera makt och utöka sitt 

handlingsutrymme. Kommunalpolitiska ledaren för Dorotea kommunlista (respondent 1) 

uppger följande: ”Mitt fria mandat innebär ett stort ansvar. I kärnfrågor som anges i 

partiprogrammet som betyder mycket för partiet måste jag vara väldigt försiktig. Skulle jag gå 

emot partiet i kärnfrågor som sjukstugan eller glesbygden skulle jag ju inte få sitta kvar på min 

post. Jag måste på så sätt alltid utgå från kärnfrågorna i programmet och Doroteas bästa. I 

frågor som inte är kärnfrågor har jag spelrum att kunna agera utifrån min egen uppfattning”. 

Trots det individuella mandatet så är agenter i lokala partier tvungna att handla efter partiets 

kärnfrågor i syfte att bibehålla sin maktposition.  
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Detta visar att det individuella mandatet är förbihållet vissa spelregler som sätter begränsningar 

i handlingsutrymmet. Eftersom agenter i lokala partier måste deklarera sin avvikande mening 

på medlemsmöte för att kunna frångå spelregler så finns det således även handlingsregler som 

de måste förhålla sig till och som sätter begränsningar i handlingsutrymmet. Detta visar att 

formellt utåt sett så har agenter i lokala partier en möjlighet att öppet frångå partiets samtliga 

spelregler men informellt blir handlingsutrymmet begränsat av spelregler från partimedlemmar 

och kärnfrågor i program.  

 

Dessa resonemang ligger i linje med Ostroms (2009, 90) argument som säger att institutioner 

kan utforma handlingsregler som säger vilka handlingar som tillåts och vilka som måste 

förhindras. Vid tillfällen där frågor inte uttrycks i partiprogram eller är viktiga för 

partimedlemmar har dock agenter i lokala partier genom sitt individuella mandat ett 

handlingsutrymme som åtminstone utåt sett saknar spelregler som kan begränsa det. Det 

individuella mandatet kan även resultera i att agenter i lokala partier inte behöver använda sig 

av strategier för att utöka sitt handlingsutrymme utan kan handla fritt i vissa frågor. På så sätt 

har lokala partier utformat en organisationsform som ger agenter större handlingsutrymme att 

handla utifrån egenintresserade agendor och lokalt anpassad politik.  

 

Respondenterna för studiens lokala partier uppger att personval stärker agenters individuella 

mandat att ta självständiga beslut då det är de som för ut partiets politik, vilket även stärker 

partiet eftersom det lockar fler väljare. Lokala partiers spelregler kring personval är på så sätt 

ett medel som syftar till att agenter kan locka väljare till egna partiet genom att utforma 

skräddarsydd politik till enskilda väljare. Lokala partiers spelregler kring personval medför 

även att agenter blir friare att handla utifrån en egenintresserade agenda. Detta resonemang 

ligger i linje med Davidssons (2006, 54) argument som säger att agenter genom personval kan 

få mer spelrum att fritt handla i förhållande till det egna partiet. Respondenterna för 

Socialdemokraterna uppger att personval är inget som stärker agenters mandat att fritt kunna 

handla på eget bevåg. Eftersom det inte står något om motstånd mot personval i något av 

Socialdemokraternas program och stadgar så tyder det på att det är informella spelregler som 

präglar synen på personval. Eftersom informella spelregler och ideologier kan skiljas åt inom 

rikspartier så kan det hypotetiskt förekomma variationer kring om personval är något som 

premieras.  
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Respondenterna för studiens lokala partier uppger att de strävar efter att vara ”demokratiskt 

effektivare” jämfört med rikspartier med sina långa hierarkiska beslutsprocesser. Detta kan vara 

ett tillvägagångssätt att locka väljare och partimedlemmar till det egna partiet. Däremot så finns 

det en viss substans i att lokala partier har kortare beslutsprocesser eftersom de har färre 

spelregler och en vertikal dimension som kan begränsa handlingsutrymmet för dess agenter. 

Om en agent i ett lokalt parti exempelvis vill verka för att ändra partistadgar så kan denne göra 

detta på årsmöten på lokal nivå. Om agenter i rikspartier vill ändra partistadgar så måste de först 

agera för detta på lokal nivå, därefter på distriktsnivå och sist på partikongressen på riksnivå. 

Detta kan tyda på att det är enklare för agenter i lokala partier att påverka spelregler som kan 

sätta begränsningar i handlingsutrymmet eftersom de fattas närmare på lokal nivå.  Detta kapitel 

har vävts ihop i och med detta avsnitt.  
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7. Avslutande diskussion 

Låt oss till en början återvända till studiens frågeställningar.  

• Hur skiljer sig rikspartiers och lokala partiers spelregler? 

• Hur påverkar rikspartiers och lokala partiers spelregler kommunalpolitiska ledares 

handlingsutrymme? 

 

Detta är ett forskningsområde som det finns få studier kring och förhoppningen är att denna 

studie har fyllt ett kunskapsgap genom att den besvarat studiens syfte och frågeställningar. 

Under uppsatsarbetet har det framträtt stora skillnader mellan rikspartiers och lokala partiers 

spelregler. Detta genom att rikspartier består av både en vertikal dimension på riks- och 

distriktsnivå samt en lokal horisontell dimension, lokala partier å andra sidan består istället 

enbart av en lokal horisontell dimension. Studiens resultat visar att båda partityperna utformat 

spelregler som sätter begränsningar i kommunalpolitiska ledares handlingsutrymme. Denna 

studie bekräftar därför Ström (2000, 272f) samt Lupia & McCubbins (2000, 292f) teori som 

säger att principaler upprättar spelregler i syfte att begränsa agenters handlingsutrymme. Vad 

studiens resultat även visar är att det är stora skillnader mellan den mängd spelregler som finns 

inom rikspartier och lokala partier. I rikspartier sätter både vertikala spelregler från riks- och 

distriktsnivån samt horisontella spelregler från den lokala nivån begränsningar i 

kommunalpolitiska ledares handlingsutrymme. I lokala partier sätter enbart horisontella 

spelregler begränsningar i kommunalpolitiska ledares handlingsutrymme.  

 

Studiens resultat visar även att lokala partier har en platt och lokal organisation med inslag av 

ickehierarkiska spelregler. En slutsats i denna studie är därför att kommunalpolitiska ledare i 

lokala partier är mer fria att utforma egenintresserade agendor och lokalt anpassad politik 

jämfört med sina motsvarigheter i rikspartier. Detta då de saknar vertikala spelregler från en 

riks- och distriktsnivå som kan påverka vilken politik som ska utformas på lokal nivå. 

Företrädarna för studiens lokala partier framställer sig som friare än de kommunalpolitiker som 

företräder ett riksparti. Lokala partier kan således ha utformat spelregler och en 

organisationsform som syftar till att frigöra partiföreträdare från faktorer som sätter 

begränsningar i handlingsutrymmet. Lokala partier kan även ha utformat spelregler som syftar 

till att avveckla den vertikala komplexitet och mängd spelregler som samspelar inom 

rikspartier. Studiens lokala partier utmålar sig som ”demokratiskt effektivare” då de saknar 

hierarkier och ”partipiskor” som kan bromsa beslutsprocesser.  
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Frågan är dock om det går att vara ”demokratiskt effektiv” genom att utforma spelregler som 

syftar till att ta bort faktorer som begränsar partiföreträdares handlingsutrymme. En risk är att 

resursstarka partiföreträdare inom lokala partier får ett stort handlingsutrymme att driva 

egenintresserade agendor. Eftersom antalet spelregler är färre i lokala partier som begränsade 

faktorer i handlingsutrymmet så kan det på så sätt finnas en risk till maktkoncentration. 

Framtida studier kan undersöka lokala partiers beslutsprocesser, interndemokrati och 

maktdelningar.  

 

När det gäller rikspartier visar studiens resultat att de är hierarkiskt uppbyggda där ovanstående 

organisationsnivåer vertikalt kan styra understående i organisationspyramiden. Eftersom 

studiens resultat visar att rikspartier hierarkiskt styr kommunalpolitiska ledares handlande 

under framförallt valtider ser jag inga tecken på att rikspartier utformat en organisation som är 

mer lokal och platt i syfte att locka väljare samt partimedlemmar. Denna studie kan därför inte 

bekräfta Katz & Mairs (1996, 95) hypotes som säger att rikspartier utformat plattare och 

flexiblare organisationer på lokal nivå i syfte att konkurrera om väljare och partimedlemmar. 

Denna studie undersöker dock inte förändringar över tid och självfallet kan det ha skett sådana 

inom rikspartier. Denna studie kan därför inte avfärda Katz & Mairs (1995, 95) hypotes och 

efterfrågar istället mer forskning som kan undersöka förändringar inom rikspartier.  

 

Studiens resultat visar att rikspartiers vertikala komplexitet där flera spelregler samspelar och 

styrning av hur den lokala politiken ska föras resulterar i konflikt mellan organisationsnivåerna. 

Studiens resultat visar att vid konflikt mellan rikspartiers organisationsnivåer förändras 

kommunalpolitiska ledares handlingsutrymme. Vid konflikt så utökar en av kommunalpolitiska 

ledarna för rikspartiet sitt handlingsutrymme genom strategier gentemot den vertikala riks- och 

distriktsnivån i syfte att utforma lokalt anpassad politik. I detta fall ligger studiens resultat i 

linje med Katz & Mairs (1995, 95) argument som säger att företrädare på lokal nivå kan ha 

pressats att utöka sitt handlingsutrymme för att öka legitimiteten för den lokala politiken. 

Studiens resultat visar dock att det finns en variation inom rikspartier där kommunalpolitiska 

ledare även handlar efter politik utformad på det vertikala planet. Variationen kan förklaras 

genom att kommunalpolitiska ledare väljer det handlingsalternativ de uppfattar leder till störst 

måluppfyllelse av egenintresserade mål. Att handla efter spelregler från enbart en dimension 

kan även vara en strategi att minska spelregler och komplexiteten inom det egna partiet. 

Studiens resultat ger som sagt en bild av stratifiering i ett av fallen i rikspartiet.  
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Således väcks frågeställningar kring hur stratifiering sett ut över tid och vilka tendenser 

rikspartier går emot. Kan forskning uttyda en delning av rikspartiers organisationsnivåer? 

Framtida studier kan undersöka maktförskjutningar inom rikspartier. Förskjuts makten från 

toppstyrda eliter på riksnivå till resursstarka kommunalpolitiska ledare? Eftersom antalet 

spelregler minskar vid konflikt som begränsade faktorer kan det finnas en risk till 

maktkoncentration. Det skulle därför vara intressant att undersöka hur stratifiering påverkar 

maktdelningar och interndemokrati på den lokala nivån inom rikspartier. Frågan är även vilken 

utveckling vi går emot, kommer utvecklingen av lokala partiers framfart att medföra att fler 

kommunala företrädare från rikspartier pressas att sätta det lokala partilivet främst? 

 

Om kommunalpolitiska ledare i rikspartier får mer makt eller genom strategier utökar sitt 

handlingsutrymme kan det innebära att de kan öka legitimiteten för politiken på lokal nivå, 

vilket i förlängningen kan stärka det egna partiet. Detta medför dock vissa risker som jag ser 

det. Om kommunala företrädare för rikspartier får för stort handlingsutrymme kan 

organisationsnivåerna dela sig i så hög grad att det hotar det egna partiets legitimitet. Vad får 

det för konsekvenser för rikspartiers legitimitet utifall exempelvis företrädare från distrikts- och 

den lokala nivån motsätter sig varandras politiska mål och agerar utifrån egna preferenser? Är 

det då ett parti eller flera inom sig som använder samma partibeteckning som medel för att 

uppnå vissa mål?  

 

När det gäller lokala partiers spelregler kan de ses som skräddarsydda för att erhålla makt i 

enbart den egna kommunen. Detta eftersom lokala partier kan ha ett helt annat fokus genom att 

de enbart behöver utforma en politik som attraherar väljare och partimedlemmar på det lokala 

planet. Således kan stratifiering av det egna partiet vara en nödvändig strategi för rikspartier att 

anamma i syfte att konkurrera med lokala utmanare om väljarnas röster och partimedlemmar. 

Något som är intresseväckande är att Socialdemokraterna i Vilhelmina har 38 % av 

kommunväljarnas röster. I Dorotea har Socialdemokraterna 22 % av kommunväljarnas röster. 

Denna studie testar inte om det finns något orsakssamband mellan valresultat och kommunala 

företrädas handlingsutrymme att föra lokalt anpassad politik. Det kan självfallet finnas en 

myriad av olika variabler som påverkar valresultat. Det är dock intressant att i Vilhelmina där 

respondenterna uppger att de vid konflikt frångår vertikala spelregler för att föra en lokal politik 

har större förtroende från väljarna jämfört med deras motsvarigheter i Dorotea där de i högre 

grad för en politik utformad på riksnivå.  
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Framtida studier kan därför undersöka om huruvida valresultat och kommunala företrädares 

handlingsutrymme har något orsakssamband. Låt oss även hypotetiskt måla upp ett 

framtidsscenario där rikspartier inte förmår att bromsa medlemstapp och att den lokala 

konkurrensen blir för hård. Detta skulle i förlängningen kunna innebära att de avvecklar lokala 

kontor och organisationer. Skulle detta inträffa skulle vi i framtiden kunna få rikspartier som i 

huvudsak för politik och bedriver partiorganisatoriskt liv på riksplanet medan lokala partier 

dominerar det kommunalpolitiska livet. En annan fråga som väcks är hur kommunala 

ledarskapsstilar och rollfördelningar ser ut inom båda partityperna. Det skulle vara intressant 

att se om huruvida partitypernas förhållningssätt kring exempelvis hierarkier skapat vissa roller 

eller en viss typ av politisk ledarskapsstil. Denna studies lokala partier är utbrytarpartier, således 

efterfrågas även forskning som uppmärksammar andra typer av lokala partier, exempelvis 

enfrågepartiers interna liv.  

 

Denna studie har ett positivistiskt synsätt på generaliserbarhet i fallstudier. Denna studie har 

dock avgränsat sig till att undersöka fall i små glesbygdskommuner. Studien har därför 

ambitionen att dess resultat kan generaliseras när det gäller små glesbygdskommuner. Studien 

har inte ambitionen att dess resultat kan generaliseras när det gäller större kommuner då 

partikontexter mellan små- och stora kommuner kan variera i hög grad. Framtida studier kan 

förslagsvis undersöka och kontrastera hur partityperna ser ut i större kommuner.  

 

När det gäller institutional rational choice har den genom sina beståndsdelar kring spelregler 

(institutionella regelverk), handlingsutrymme och agenters strategier möjliggjort att studien 

kunnat förklara de mångdimensionella bilder som uppkommit ur empirin. På så sätt har studiens 

syfte besvarats med hjälp av studiens teoretiska ramverk. Studiens komparativa ansats har givit 

studien jämförelsepunkter som ökat förståelsen för det som uppkommit. Även den systematiska 

arbetsmetoden har varit givande i och med studiens pluralistiska ansats där flera variabler 

jämförts. Den abduktiva arbetsmetoden jag använt mig utav har varit givande då jag som 

forskare kunnat ta stöd av befintliga hypoteser men även kunnat hitta nya fenomen i 

empiriinhämtningen. Den abduktiva arbetsmetoden har på så sätt underlättat under 

empiriinhämtningen och medfört att studiens syfte uppnåtts.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Rikspartiers och lokala partiers uppbyggnad 

Följande figur redovisar rikspartiers och lokala partiers partiorganisatoriska uppbyggnader med 

tillhörande spelregler inom sig. Figur 1 bygger på studiens empiriska insamling. 

 

Figur 1: Rikspartiers och lokala partiers uppbyggnader 
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Bilaga 2 – informationsbrev 

Hej! 

Jag heter Jonathan Brinkeback och studerar masterprogrammet i ledarskap och organisation vid 

Umeå universitet. För närvarande skriver jag min masteruppsats där jag studerar aspekter av 

hur lokala partier och rikspartiers interna liv ser ut och hur detta påverkar kommunalpolitiska 

ledares handlingsutrymme. Syftet med min studie är att skapa en djupare förståelse för partiers 

förhållningssätt och hur de påverkar kommunalpolitiska ledares handlingsutrymme. För att 

besvara mina frågeställningar har jag en förfrågan om att genomföra en intervju tillsammans 

med dig som beräknas ta cirka 30 – 60 minuter. Intervjun kommer att spelas in med telefon för 

att sedan transkriberas. Intervjumaterialet kommer enbart att användas i uppsatsskrivandet, det 

kommer därefter att raderas. Resultatet av studien kommer att presenteras i form av en 

masteruppsats och på ett seminarium vid Umeå universitet. Du får gärna ta del av resultatet 

under arbetets gång och när det är färdigställt. 

 

Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta mig. Kom gärna med förslag om 

när du har möjlighet att genomföra intervjun. Kom gärna även med förslag om du vill ha ett 

fysiskt möte eller eventuellt genomföra intervjun över telefon. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar 

Jonathan Brinkeback 
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Bilaga 3 – intervjuguide kommunalpolitiska ledare 

Denna intervjuguide riktar sig till de kommunalpolitiska ledarna i respektive partiorganisation.   

Inledning: 

• Presenterar mig, studiens syfte och de forskningsetiska principerna muntligt. 

Inledande fråga: 

• Kan du berätta om din roll i partiorganisationen?  

Huvudfrågor: 

• Hur upplever du ditt mandat att agera som företrädare för partiet?  

- Vilka uppgifter har du och hur regleras de? 

• Hur upplever du ditt mandat att agera som företrädare påverkas uppifrån i partiet?  

- Hur påverkas ditt mandat att handla som företrädare för partiet av riks- och 

distriktsnivån i partiet? 

- Hur påverkas ditt mandat att handla som företrädare av parti- och distriktskongress? 

- Finns det någon form av samordning och nätverk av partiets gemensamma politik 

och hur påverkar det ditt mandat att handla som företrädare för partiet? 

- Hur påverkas ditt mandat att handla som företrädare för partiet av partiprogram, 

partistadgar, handlingsprogram? 

- Vid vilka tillfällen kan du i ditt mandat som företrädare för partiet handla utan att 

förankra till distrikts- och riksnivån? 

• Hur påverkas ditt mandat att handla som företrädare för partiet från det lokala planet? 

- Hur påverkas ditt mandat att handla som företrädare för partiet av årsmöten, 

medlemsmöten, lokala föreningar, lokala styrelser (lokala organ)? 

- Hur förankrar du beslut hos partimedlemmar, väljare, styrelser, medlemsmöten, 

föreningar (lokala organ)? 

- Vid vilka tillfällen kan du handla som företrädare för partiet utan att förankra det 

hos medlemmar, väljare, styrelser, medlemsmöten, föreningar (lokala organ)? 

- Hur upplever du att ditt mandat som företrädare för partiet påverkas under valtider? 

- Hur ser du på personval – får du ett personligt mandat eller representerar du partiet? 

• Om du ställs inför en situation där riks- och distriktsnivån och den lokala nivån tycker 

annorlunda – hur handlar du då? 

• Hur handlar du vid en situation där olika aktörer på den lokala nivån tycker olika? 

• Har du något övrigt att tillägga? 
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Bilaga 4 – intervjuguide partimedlemmar 

Denna intervjuguide riktar sig till partimedlemmarna i respektive utvald partiorganisation. 

Frågorna berör partimedlemmarnas egna kommunalpolitiska ledare (X). 

 

Inledning: 

• Presenterar mig, studiens syfte och de forskningsetiska principerna muntligt. 

Huvudfrågor: 

• Hur upplever du X mandat att agera som företrädare för partiet?  

- Vilka uppgifter har X och hur regleras de? 

• Hur upplever du att X mandat att agera som företrädare påverkas uppifrån i partiet?  

- Hur påverkas X mandat att handla som företrädare för partiet av riks- och 

distriktsnivån i partiet? 

- Hur påverkas X mandat att handla som företrädare av parti- och distriktskongress? 

- Finns det någon form av samordning och nätverk av partiets gemensamma politik 

och hur påverkar det X mandat att handla som företrädare för partiet? 

- Hur påverkas X mandat att handla som företrädare för partiet av partiprogram, 

partistadgar, handlingsprogram? 

- Vid vilka tillfällen brukar X i sitt mandat som företrädare för partiet handla utan att 

förankra till riks- och distriktsnivån? 

• Hur påverkas X mandat att handla som företrädare för partiet från det lokala planet? 

- Hur påverkas X mandat att handla som företrädare för partiet av årsmöten, 

medlemsmöten, lokala föreningar, lokala styrelser? 

- Hur förankrar X beslut hos partimedlemmar, väljare, styrelser, medlemsmöten, 

föreningar (lokala organ)? 

- Vid vilka tillfällen kan X handla som företrädare för partiet utan att förankra det hos 

partimedlemmar, väljare, styrelser, medlemsmöten, föreningar (lokala organ)? 

- Hur upplever du att X mandat som företrädare för partiet påverkas under valtider? 

- Hur ser du på X mandat och personval - personligt mandat eller representerar X 

partiet? 

• Om X ställs inför en situation där riks- och distriktsnivån och den lokala nivån tycker 

annorlunda – hur handlar X då? 

• Hur handlar X vid en situation där olika aktörer på den lokala nivån tycker olika? 

• Har du något övrigt att tillägga? 
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