
 

 

 

 

Verklighetens politiker 

En intervju och observationsanalys 

 

Oliver Edqvist & Johan Svanberg 

 

Handledare: Martin Karlsson 

Seminariedatum: 2015-06-04 

Statskunskap C 

Självständigt arbete 15hp 

 

  



Abstract 

There are three different political models we can use to describe, understand and explain 

political behaviour of representatives. The first model is the trustee model, according to which 

the elected politician acts in accordance with his own beliefs and opinions without allowing 

the party or his voters any real influence over his actions and decisions after the election. 

Second is the delegate model in which the politician represents his voters opinions 

unconditionally, regardless of what the party or he himself thinks about what is represented. 

Lastly, we have the party delegate model where the politician acts according to a party line 

where beliefs and opinions are decided in advance before an election. If the public opinion or 

the politicians personal opinion changes during the period he sits in office hardly makes an 

impact on the practiced politics. 

With these models in mind we interviewed and observed Lars-Axel Nordel, an MP in the 

Swedish parliament representing the Christian Democrats. We found that he fits the party 

delegate model based on him acting according to the party line in all possible decisions and 

actions, even when he was conflicted. 

We researched party culture to see what role the Christian Democrat party culture has on 

which political model Nordell acts like. The Christian Democrats has a collectivized party 

culture prioritizing unity and the well being of the collective highly. This is not a unique party 

culture in Sweden however, the Social Democrats and the Centre party have very similar 

party cultures for example. It cannot be concluded that Nordell’s political behaviour archetype 

stems from him belonging to the Christian Democrat’s party culture, but the party culture 

could result in the party delegate model being more appropriate when representing the 

Christian Democrats. 
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Inledning 

Under året 2008 handlade debatten i Sverige mycket om proposition 2006/07:63 – En 

anpassad försvarsunderrättelseverksamhet, den så kallade FRA-lagen. Lagen drevs igenom 

trots mycket motstånd och kritik från medborgarna och hade inte mycket stöd utanför 

Riksdagen. Hur kan det då komma sig att väljarnas representanter kan driva igenom något 

som väljarna inte står för? Borde inte väljare och representanter ha ungefärligt samma åsikt 

om politiska ämnen? Representanterna ska ju driva igenom de åsikter som de som röstade på 

dem har. Eller? 

Kärnan i den liberala representativa demokratin ligger i att medborgarna tillsammans väljer 

representanter till sina legislativa institutioner. Idén grundar sig på att representanterna ska 

arbeta för det allmänna bästa och folkets intresse. Dock finns det ett problem – vad är det 

allmännas bästa och folkets intresse? De politiska representanterna får försöka tyda och 

analysera det. Karlsson (2013) går i sin avhandling igenom tre olika politikermodeller som 

dominerar sättet att se på politikers beteende och hur de kan tolka det allmänna intresset. Det 

finns många statsvetare som har gått igenom dessa modeller och flera olika begrepp för att 

beskriva fenomenet har används. För att inte förvirra läsarna, kommer begreppet 

“politikermodeller” att användas i resten av detta arbete. 

Karlsson beskriver förmyndarmodellen som en mer självständig politiker där egen åsikt 

räknas högst. Delegatmodellen är när politikern ska representera sina väljare oavsett vad den 

tycker själv på området och partidelegatmodellen innebär att politikern representerar partiet 

främst oavsett personlig åsikt eller vad väljarna tycker. Men den forskningen som vi har sett 

hittills handlar enbart om förväntade eller ideala former för politisk representation och ofta i 

ett amerikanskt perspektiv. Den senare modellen lades till för att förklara politiker ur ett 

europeiskt perspektiv. Hur ser då den politiska verkligheten ut, här i Sverige? 

Det går att läsa på riksdagens hemsida vad politiker har röstat på i olika voteringar och se 

debatter som förs och det går att läsa opinioner och partiprogram, men vad händer utanför 

kammaren? Vad driver en politiker att rösta som den gör? Väger politikernas egna åsikter, 

deras väljares åsikter eller väger partiets åsikter tyngst?  
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Syfte 

Syftet är att få en större inblick i riksdagens praktiska arbete för att skapa en bättre förståelse 

kring hur en folkvald hanterar det förtroende han har fått från väljarna. 

Genom en observations- och intervjuanalys vill vi undersöka de här frågorna i ett enskilt fall. 

Vi tänker följa en riksdagsledamot under en vecka för att se vad denne gör, vem han möter 

och hålla intervjuer före observationen och efter för att undersöka varför och om det är i hans 

eget, väljarnas eller partiets intresse. 

 

Frågeställning 

Frågor som vi ställer oss är:  

Hur agerar vårt studieobjekt som riksdagspolitiker och hur passar det agerandet in på de 

politikermodeller som forskningen presenterar?  

Är partikulturen en förklarande faktor till studieobjektets agerande? 
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Disposition 

Vi kommer i den här uppsatsen jämföra tidigare forskning om politikermodeller och politiskt 

beteende med de data som vi får fram genom våra observationer och intervjuer. Detta genom 

att vi först presenterar de teorier och tidigare forskning som vi bygger upp vårt arbete på, 

därefter presenterar vi vår metod i efterföljande kapitel där vi går igenom olika tankesätt som 

finns om intervju- och observationsstudier och de regler som vi har följt under det här arbetet. 

Efter att vi har motiverat vår metod kommer vi att presentera vår empiri där vi först redogör 

för intervjun vi gjorde innan observationsstudien, sedan redogör vi för själva 

observationsstudien och avslutar kapitlet med en efterföljande intervju där vi söker svar på 

frågor som har uppstått under observationen. 

Vi kommer sedan att analysera den empiri vi har fått fram och hur väl den står sig mot den 

teori och den forskning som vi har utgått ifrån i det här arbetet. Vi kommer även att resonera 

för alternativa möjligheter att undersöka vårt område och hur man skulle kunna forska vidare i 

det här ämnet. 

Resultatet presenteras efter analysen där vi presenterar de resultat som vi har nått fram till, 

följt av en sammanfattning för att kort ge svar på varför vi undersöker vad vi undersöker, 

vilka teorier vi grundar det på, hur vi gör undersökningen och vilka resultat vi fick fram. 

Vi avslutar med en diskussion. 
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Bakgrund 

För att förtydliga vad det innebär att agera i rollen som riksdagsledamot i Sverige tänkte vi gå 

igenom lite historisk bakgrund för den svenska riksdagen samt gå igenom hur arbetet ser ut i 

praktiken för en riksdagsledamot i Sverige. Detta för att kunna veta ungefär vad vi kan 

förvänta oss i våra intervjuer och vår observationsstudie och se vad kontexten i studien är och 

vad som är den gängse politikermodellen i denna kontext. 

 

Riksdagspolitiker 

Sverige har en lång tradition av partidelegatmodellen. Under Frihetstiden (1719-1772), efter 

den enväldiga monarkins nederlag efter Karl XII:s död tog Riksdagen över styrandet av 

Sverige. När Riksdagen under 1740-talet skulle besluta om valet av en kronprins hotade 

borgarna att dra tillbaka representanternas mandat om de inte röstade enligt instruktionerna de 

fått. Dock lades fallet ned då den dåvarande grundlagen inte tillät att valda representanter 

kunde få sitt mandat indraget. Även om de politiska representanternas självständighet 

fastställdes i lagen förblev det dock ett ideal att agera självständigt då det i praktiken inte 

följdes. Även om de politiska representanternas självständighet står i de flesta europeiska 

konstitutioner - däribland Sveriges grundlag, har deras självständighet inte alltid 

upprättshållits i flera europeiska demokratier och partidelegatmodellen är vanligare 

förekommande inofficiellt (Esaiasson & Holmberg 1996:49–50). Riksdagens politiker 

upplever enskilt att de individuellt har minst inflytande i politiken jämfört med t.ex. parti- och 

gruppledare, utskotten och framförallt regeringen. Den yttersta makten anses komma 

ovanifrån, men de själva kan utöva makt genom partigrupperna och utskotten (Esaiasson & 

Holmberg 1996:219–221). Ledamöternas sätt att driva genom egna förslag – motionerna, är 

också ofta meningslöst då i princip alla avslås av Riksdagen (Pålsson 2011:105). Riksdagen är 

en toppstyrd organisation där partiledaren har stor makt över sina ledamöter, och det har även 

de partianställda. Dock menar Esaiasson och Holmberg att de svenska ledamöterna inte är helt 

maktlösa och att de har olika kanaler för inflytande, samt att de skulle vara fel att kalla dem 

för bara lojala (Esaiasson & Holmberg 1996:314). Utskotten och partigrupperna är de främsta 

kanalerna för att påverka politiken för den enskilde ledamoten och det finns en önskan bland 

ledamöterna att dessa politiska organ befogas mer makt (Esaisasson & Holmberg 1996:231–

232). Även om partidelegatsmodellen till viss del accepteras av politikerna finns det även 

vilja att kunna agera mer självständigt. Dessutom finns det en önskan att Riksdagen skall 
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kunna utöva större makt över regeringen än tvärtom (Esaiasson & Holmberg 1996:215–218, 

231-233). Den här viljan av individualisering av Riksdagen är dock inte något nytt, utan redan 

på 70-talet ansåg de flesta av Riksdagens ledamöter att den egna uppfattningen skulle gå före 

väljarnas och partiets ståndpunkt. Dock var ca en fjärdedel av ledamöterna positiva till att 

följa partiprincipen – främst bland ledamöter från vänsterblocket, och resten mer åt det 

individualistiska hållet – främst moderater. Sören Holmberg skriver ”Individprincipens starka 

ställning bland svenska riksdagsmän är egentligen förvånande. Partisammanhållningen är ju 

mycket hög och riksdagsmännen kan inte vara omedvetna om att väljarna röstar på deras 

partier och inte på dem själva som individer. En möjlig tolkning av resultaten kan vara att det 

avspeglar ett slags ”finrumsuppfattning”…”(Holmberg 1974:34). Det kan vara på det viset att 

ledamöterna vill uppfatta sig som mer förmyndare och självständiga än att uppge att det följer 

partiets ståndpunkt (Holmberg 1974:33–34). Det är viktigt att poängtera att ledamöterna 

personligen är olika och har olika synsätt. Politiker som har inflytande kanske ser sig mer att 

de har en exceptionell förmåga än att helt följa partilinjen medan politiker med mindre 

inflytande ser sig som missförstådda istället för illojala. Därför kan det vara svårt att från 

politikerna själva få en sanningssägande bild över sin situation (Pålsson 2011:49). 

Enligt Anne-Marie Pålsson, som själv suttit i Riksdagen för moderaterna, kan en representant 

bara arbeta för sina väljares intressen genom att agera på ett annat sätt än väljarna tänkt sig 

(och dessutom kanske gå emot deras intresse) för att senare – efter att ha fått en bättre 

ställning inom partiet, bättre kunna arbeta för medborgarnas intressen. Frihetsgraden 

upplevdes som liten och det finns en stark partitopp. Med en regering vars ord till Riksdagen 

var ”Ni är här för att genomföra regeringens politik och ingenting annat ”upplevdes 

frihetsgraden inom Riksdagens opposition som noll (Pålsson 2011:9–12). Det bör dock 

tilläggas att under den mandatperioden - 2002-2006 - var oppositionen kraftigt försvagad 

(även om det inte fanns en majoritetsregering) och att under den nuvarande mandatperioden 

2010-2014 har regeringen ett historiskt lågt inflytande och Riksdagens position har stärkts. 

Dessutom genom att inte agera enligt det allmänna intresset inom partiet anser Pålsson att hon 

aldrig fick något reellt inflytande inom politiken. Hon anser att inom partiet värderas gammal 

vänskap mer än kompetens (Pålsson:2011:222–223). Partiet kan inte befordra sina ledamöter 

på något sätt, men de kan ge dem mer uppdrag och det ges främst till de som Pålsson vill kalla 

”lydiga”. Hon vill inte kalla de ”lojala” eftersom lojalitet är något fint och ädelt. De som inte 

lyder bestraffas hårt, och de som partiet inte ser som lydiga kan skicka i väg som 

ambassadörer (Pålsson 2011:39–43). Enligt Pålsson skiljer sig Sverige mycket gentemot 
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andra länder i och med att de svenska ledamöterna måste vara de mest maktlösa företrädarna 

jämfört med andra västerländska demokratier. T.ex. ges det ekonomiska stödet till partierna 

istället för, som i andra länder, direkt till ledamöterna och maktdelningen inom Riksdagen är 

liten (Pålsson 2011:170–178). 

Även Karlsson (2013:65) skriver om hur Sverige är unikt på sättet som de ger partierna makt. 

Han skriver om hur politiska representanter får press från flera håll och hur partierna och de 

politiska institutionerna uppmuntrar partidelegatrollen så efterfrågar medborgarna i lägre grad 

partier och letar nya individualistiska sätt att påverka politiken. 

Eftersom besluten fattas i förväg i utskotten och ledamöterna redan vet hur de ska rösta, går 

det att ställa sig frågan huruvida det spelar någon roll vilka som sitter i Riksdagen. Med det 

menas att de riksdagsledamöter som inte sitter i de aktuella utskotten som för upp ett ärende 

till omröstning eftersom att de i hög grad röstar som deras representanter i utskotten säger åt 

dem att rösta. Det blir svårare för ledamöterna att som representanter för olika grupper t.ex. 

kvinnor och nysvenskar, att kunna framhäva dessa gruppers intresse (Johansson m.fl. 

2014:56–61). 
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Teori 

I det här avsnittet kommer vi att gå igenom teoretiska begrepp som vi använder oss av i 

uppsatsen på ett mer ingående sätt. Vi har valt att utgå ifrån teorierna om politikermodeller för 

att skaffa oss ett underlag angående synen på politiker och deras agerande. Sverige är ett land 

vars politiska församlingar är starkt påverkade av partierna snarare än dess ledamöter enskilt 

vilket framkommer i flera av våra källor nedan och därför är det speciellt viktigt att utforska 

partidelegatmodellen och dess fördelar och nackdelar för att förstå en riksdagspolitikers 

arbete. Partidelegatmodellen är kopplad till delegatmodellen i den mån att båda handlar 

ursprungligen om att representera en grupp och agera utifrån det intresse som gruppen står 

för. En politiker skulle dessutom kunna agera både som en partidelegat och vanlig delegat och 

utöver det, finns det politiker som hävdar sin legitimitet genom sitt distrikts väljare. Därför är 

det viktigt att båda dessa modeller finns som bakgrund. Världen är dock inte svart och vit, 

utan det finns flera tillvägagångssätt att agera som politiker och även om det kanske inte är 

vanligt med politiker som agerar på det sätt förmyndarmodellen förklarar, är det viktigt att ha 

med den som motpol till de andra. Den brukar även nästan alltid förekomma tillsammans med 

de andra modellerna i litteraturen och att helt ta bort den skulle även ta bort en del i 

förståelsen av de andra modellerna. Dessutom skulle det kunna förekomma handlingar och 

agerande som kan förklaras genom förmyndarrollen, även om litteraturen säger emot det. Det 

som litteraturen dock framhäver är att många politiker vill se sig som självständiga med ett 

utrymme där de kan agera fritt. 

Utöver den teorin används också olika litteraturkällor angående studier av svenska 

riksdagsledamöter och politiker. Detta för att ge ett underlag av tidigare studiers 

observationer, analyser och slutsatser. Den här teoridelen används som ett sätt att lyfta 

analysen till en mer principiell studie av demokrati och representation. Dessutom är mycket 

av teorin som förklarar politikermodellerna byggd på enkäter och kvantitativa observationer i 

andra länder och då blir denna del en viktig del för att förklara det svenska fallet. Dessutom 

blir det studier som kan användas som jämförelse med den empiri som samlats in. 

Slutligen, eftersom den riksdagsledamoten som vi har studerar tillhör Kristdemokraterna, är 

det viktigt att skapa en bild av partikulturen. Detta för att kunna se om partikulturen är en 

förklarande faktor till hur han agerar och vilken politikermodell som bäst förklarar hans 

agerande. Det kan även skapa en förståelse över vad som observerats under studien när 

observationen genomförs eftersom det kan finnas element som vi betraktar som intressanta 
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och relevanta till studien, fast det i själva verket är något som tillhör Kristdemokraternas 

partikultur, och därför inte relevant i förklaringen av politikermodellerna. Då är det bra att 

kunna separera det. 

 

Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer vi att gå igenom den forskning om politikermodeller som vi 

kommer att använda oss av i det här arbetet för att undersöka vårt studieobjekts politiska 

agerande.  

Vi kommer använda oss av Karlssons (2013) beskrivning av olika politikermodeller som 

analytiskt redskap. Teorin består av tre olika politikermodeller som beskrivs kort nedan och 

sedan mer ingående. 

Den ena är förmyndarmodellen, där det förväntas att politikern ska ha det allmänna bästa i 

sikte, oavsett vad hans väljare tycker om saken och där fokus ligger på att politikerna ska 

samsas om gemensamma strategier för det bästa sättet att styra. 

Karlssons avhandling går även igenom delegatmodellen där en vald politiker ses som en 

fullständig representant för sina väljare och har ansvaret att representera deras åsikter till 

fullo, även om det leder till politiska dödlägen. De politiska representanterna ska då framföra 

väljarnas önskningar och åsikter oavsett sina egna, till skillnad från förvaltaren som framför 

sina egna åsikter oavsett väljaren. 

En tredje modell som kallas partidelegatmodellen går ut på att ett parti har vissa klara 

ståndpunkter och åsikter som väljare kan rösta på om de håller med och att politikerna ses 

som representanter av partiet, snarare än väljarna eller sig själva. Den här modellen som 

används i Sverige för det mesta, och de ståndpunkter som kan läsas i partiprogrammet antas 

ligga till grund för politikernas agerande. Som det nämndes i bakgrundskapitlet går det att 

spåra liknande politiska agerande ända till den svenska frihetstiden. 

Forskningen om politikernas agerande och modeller för det har sitt ursprung i John Walhke 

m.fls (1959) studier av det amerikanska parlamentet och dess ledamöter. De såg att det fanns 

tre huvudsakliga ageranden bland politikerna. De skrev om förmyndarmodellen och delegat 

modellen, men deras tredje model var inte partidelegatmodellen utan politicomodellen, ett 

slags mellanting mellan de två andra. Svensk forskning har tagit mycket inspiration från dessa 
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studier och flera har genomförts. Dock är de flesta studierna systematiska surveystudier, där 

ledamöter intervjuats om sin roll, och studier av enskilda ledamöter är få (Giljam m. fl. 

2010:37-42). Det har förekommit kritik främst mot begreppsanvändningen, svårigheter i att 

komma överens om operationaliseringar samt att den teoretiska överbyggnanden är för 

sociologisk där man inte undersöker ur ett representations eller demokrati perspektiv utan 

snarare ur ledamöternas perspektiv. Dessutom kritiserades de av europeiska forskare, då de 

helt bortsåg från partierna (Esaiasson & Holmberg 1996:50)  

Barrlings avhandling “Partikulturer” (2004) är en intervju- och observationsstudie och är en 

av få som vi har kunnat hitta där man har gjort sådana undersökningar på annat än enkätnivå. 

Även Sannes “Att se till helheten” (2001) ingår i uppsatsens teoridel och är ett exempel på 

kvalitativa studier av politiskt beteende. 

Vi ser att vi kan utveckla forskningsläget och fylla en lucka genom att utföra en intervju- och 

observationsstudie då det dels är övervägande enkätstudier som genomförs på området och 

dels finns få studier i en svensk och europeisk kontext. Genom vårt arbete kan vi fylla på det 

forskningsläget och mäta politikermodellernas relevans inom den europeiska politiska 

kulturen där partierna spelar en stor roll. 

 

Förmyndarmodellen 

November 1774 höll engelsmannen Edmund Burke ett tal till väljarna i Bristol efter ett val. 

Han menade att de valda politiska representanterna skulle garanteras självständighet i sin 

representation, följa sin egen bedömning av situationen och inte vara bundna sina väljare 

(Wessels & Giebler 2010:4, Esaiasson & Holmberg 1996:49). Han menade att de politiska 

representanternas självständighet skulle innebära att de inte bara skulle framhäva sin regions 

intresse eftersom det skapar konflikt med andra, utan att tillsammans med de andra valda 

kunna ta vara på samhällets bästa och dess intresse. Representantens särintresse skulle inte 

leda landet utan det allmänna bästa ska leda landet (Karlsson 2013:34). Den enskilde 

representanten skulle inte hellre representera sin egen åsikt, utan arbeta för landets bästa som 

helhet – utifrån sitt eget omdöme. Denna modell grundas på att Burke inte trodde att massan 

var kapabel att styra sig själv. Det behövdes en elit med större kunskap än de andra 

medborgarna för att styra istället. Som nämnt ansåg Burke att om de politiska 

representanterna skulle framhäva sitt distrikts intresse skulle parlamentet skakas av olika 

intressekonflikter och oenigheter. Det fanns risk för att de inte såg till landets bästa – som 
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helhet (Karlsson 2013:25). När de europeiska och amerikanska staterna i början av 1800-talet 

började författa konstitutioner om hur deras stater skulle styras, var det denna modell som det 

utgicks ifrån och politikernas självständighet skrevs in som lag. Dessutom fanns inte partier 

som en politisk funktion i parlamenten ännu. Dock förblev det ibland bara ett ideal och 

motsvarande inte verkligheten som nämnt med exemplet Sverige i avsnittet bakgrund. 

Slutligen är det viktigt att nämna att synen på politikerna utifrån denna modell är i stort sätt 

oförändrad sen Burkes tal. 

Ett exempel på politiker som agerar på det sättet förmyndarmodellen beskriver, är de olika 

kommunalpamparna. Det socialdemokratiske kommunalrådet i Göteborg, Göran Johansson är 

ett bra exempel på en självständig kommunalpamp. Han har beskrivits som Göteborgs starke 

man, och var kommunalråd i Göteborg under 15 år. I sin roll som politiker såg han sig främst 

som göteborgare, sedan som socialdemokrat och uttryckte bland annat “tänk om man skulle 

lyssna på alla opinioner. Då hade ingenting hänt i den här staden”(Artikel 1 2015-04-26). Han 

var även aktiv i att gå emot partistyrelsen och kom flera gånger i kläm med Göran Persson. 

Här är en politiker som verkar lyssna på sina väljare, men i slutändan självständigt agerar 

efter eget omdöme, och det sammanfattar förmyndarrollen. 

Om studieobjektet agerar enligt nedanstående skulle det indikera att han agerar enligt 

förmyndarmodellen: 

 Arbeta självständigt och utifrån sitt eget omdöme. 

 Lyssna på sina väljare, men själv avgör vad för politik som ska drivas. 

 Påverkas lite av det egna partiet och går emot partilinjen när den inte överensstmmer 

med hans intressen eller åsikter 

I studier av Riksdagens politiker ansåg hälften av de folkvalda representanterna att en 

representant skulle följa sina egna åsikter om en åsiktskonflikt mellan dennes och väljarnas 

intresse inträffade. 35 % ansåg att de skulle gå sin egen väg om åsiktskonflikt uppstod mellan 

deras åsikter och partiets (Esaiasson & Holmberg 1996:51-57).  

 

Delegatmodellen 

Som nämnts i inledningen av detta kapitel står förmyndarmodellen mot delegatmodellen, och 

är dess motpol. Förespråkare av denna modell menar att riktig representation kräver att 

representanterna är bundna till väljarna. Representanternas och partiernas åsikt ska inte räknas 
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(Wessels & Giebler 2010:4). I USA växte den här modellen fram i en antifederalistisk rörelse 

som ville att de politiska representanterna skulle representera sitt distrikts intresse och arbeta 

för det allmänna bästa. För att få representanterna mer uppmärksamma på vad distriktens 

intressen är bör distrikten, enligt antifederalisterna, vara små och homogena. Medborgarna 

ska vara politiskt aktiva. Den här modellen kräver mer kontakt mellan de valda och väljarna, 

men kan uppfattas mer demokratisk då väljarna aktivt deltar i policyskapandet mellan valen. 

Därför kan bara delegatmodellen vara lyckad om representanternas beslut stämmer med 

väljarnas intresse eftersom det skapar mer representativitet (Karlsson 2013:25–26). 

Representationsmodellen blir då även mer än bara relationen mellan medborgare och eliten, 

och det kan ligga i elitens intresse att ha en mer välutbildad folkmassa som då bättre kan ta 

vara på sitt eget intresse och argumentera med andra medborgare. Det blir då även enklare för 

representanterna att uppfatta medborgarnas intresse (Dalton 2008:219–220). Bortsett från den 

antifederalistiska delegatmodellen som mest fokuserar på regional och lokal representation, är 

det viktigt att nämna att en representant kan välja hur den ser på sin roll och vem den 

representerar. Representanten kan uppfatta sig enligt antifederalisternas syn på modellen - 

som en regional eller lokal representant. Eller kan de uppfatta sig som en politiker som 

representerar hela landets befolkning, eller endast de som har röstat på dennes parti (Wessels 

& Giebler 2010:8-9). 

Fredrick Federley är en centerpartistisk politiker som t.ex. i FRA-frågan gick emot 

partilinjens uppfattning. Det som är intressant med honom är att i nästan varje val har han inte 

placerats högt på personkrysslistorna, men ändå tagit plats och vunnit utan att partiet i sig har 

vuxit (Artikel 2 2015-04-30). Det kan förklaras genom att han oftas har bra kontakt med sitt 

distrikt och enligt dem arbetar för deras bästa. Därför, även om partilinjen ibland inte varit 

helt nöjd med honom, har han kunnat vinna på sin popularitet i distriktet.  

Om studieobjektet agerar enligt nedanstående skulle det indikera att han agerar enligt 

delegatmodellen: 

 Ha mycket kontakt med det egna distriktet, väljare och företagare. 

 Arbeta för att i första hand främja väljarna i sitt distrikts intresse 

 Rösta emot partilinjen om den går emot distriktets väljares intressen 
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Partidelegatmodellen 

Europeiska statsvetare har lagt till den partidelegatmodellen för att matcha det partipolitiska 

parlamentariska systemet som finns i Europa. De två övriga modellerna har det svårare att 

förklara representanter som är mer bundna till sina partiers intresse och åsikter. Modellen är 

lik delegatmodellen, men istället för att representanterna är bundna till väljarna är de bundna 

till partiet de representerar och är valda för. Under valen röstar väljarna på ett parti, eller 

snarare ett partiprogram istället för att rösta på enskilda individer och valen blir då ett sätt för 

väljarna att utvärdera partierna. De som kandiderar till parlamenten väljs ut på förhand av 

partierna själva och de representanterna som blir valda får rollen att implementera det valda 

partiprogrammet (Dalton 2008:226–228). Det betyder att partiet behöver mycket kontakt med 

sina representanter och att illojalitet gentemot partiet och dess huvudsakliga principer 

”bestraffas” (Karlsson 2013:30). Den politiker som försöker gå sin egen väg blir utan makt 

och inflytande (Pålsson 2011:221–222). Idén om partidelegatmodell dominerar inom nästan 

alla Riksdagens partier enligt studien. Dock har den alltid haft litet stöd bland väljare, och det 

gäller inte bara Sverige utan i de flesta europeiska länder med ett liknande system (Esaiasson 

& Holmberg 1996:51–57). 

Lars Davidsson börjar sin bok med ett citat från f.d. riksdagsledamoten Hugo Hegeland där 

han säger ”Jag har i tolv år suttit i riksdagen och omväxlande tryckt på ja- och nejknappar. 

Aldrig tidigare i mitt liv har jag känt mig så nullifierad. Jag, som från min tidigare barndom 

protesterat mot allt som tyckts mig orättvist, förvandlades […] till en knapptryckande robot. 

Jag lärde att det är partieliten och inte personer som styr Sverige. […] Går man emot partiets 

uppfattning, även när partiets uppfattning är uppåt väggarna […] är den oppositionelle 

riksdagsledamotens dagar räknade.” (Davidsson 2006:01) 

Davidsson fortsätter att beskriva relationen mellan partiledamöter och partiledning som ett 

principal-agent led där ledningen agerar principal och ledamöterna agenter i omröstningar. 

Davidsson beskriver att partiledningen, principalen ansvarar för att hålla politiken som förs 

samstämmig före och efter valet och ledamöterna ansvarar för att föra politiken i praktiken åt 

partiledningen och partilojaliteten antas vara fullständig före och efter valet (Davidsson 

2006:13) 

Davidssons undersökning har genomförts med intervjuer med partiledamöter och gruppledare 

har även visat på att även om inte gruppledarna kan tvinga ledamöterna att rösta på ett visst 

sätt så kommer det fram att man kan se att i nästan alla frågor röstar ledamöterna efter 
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partilinjen. Å ena sidan är det inte så konstigt eftersom att de ändå tillhör det partiet av en 

anledning, samtidigt som man i vissa frågor väljer att inte ha en partilinje för att tillåta 

individuell röstning i moralfrågor och liknande som ett sätt att undvika att ledamöterna ska 

rösta mot partiet (Davidsson 2006:220). 

Även Karvonen skriver om att i particentrerade system som i Sverige så uppfattas de valda 

representanterna väsentligen som representanter för sina partier och det anses då mindre 

viktigt för allmänheten vilka politiker som blir valda, det centrala är att partiet har tillräcklig 

representation (Karvonen 2001:23–24). Karvonen skriver även att det kan leda till minskad 

instabilitet och att man minskar regeringskriser när man har folkets förtroende för partilinjen 

istället för en individs åsikter samtidigt som det ger en trygghet för väljarna i att om de gillar 

ett parti men inte en enskild kandidat kan de välja en annan när man har personvalslistor som 

vi har i Sverige (Karvonen 2001:35–42). 

Bengtsson skriver om att politikermodellen har utvecklats sedan början av 1900-talet där de 

flesta politiker såg sig själva som oberoende representanter i Burkes anda till att bli helt 

beroende av partier. Bengtsson skriver att de svenska politikerna agerar som förtroendemän 

vars högsta syfte är att förverkliga sitt partis linje (Bengtsson 2004:15–16). 

Även Grönlund beskriver partidelegatmodellen som en politisk kultur där ledamöterna agerar 

i samråd med sina respektive partier, samtidigt som han skriver om att intresseorganisationer 

har möjligheter att påverka i en korporativistisk anda (Grönlund 2004:243) 

Möller skriver om politiskt misstroende och framför att många som är cyniska till politiker 

tycker att det “käbblas för mycket” och att man borde samarbeta mer över block- och 

partigränser. Han inkluderar sedan ett citat av Leif Lewin som lyder “[S]amarbetsdemokratin 

försvårar ansvarsutkrävandet. Om alla är med och bestämmer, vem ska då ställas till ansvar? 

I stort sett samma individer sitter kvar vid maktens köttgrytor oberoende av valresultatet. 

Människorna reduceras från väljande medborgare till passivt bekräftande undersåtar” 

(Möller 2000:71–72). 

Citatet ovan är ett försvar för att ha tydliga skilda ståndpunkter och alternativ för 

medborgarna att rösta på vilket partidelegatmodellen skapar. 

Om studieobjektet agerar enligt nedanstående skulle det indikera att han agerar enligt 

partidelegatmodellen: 
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 Välja partilinjen när han själv eller hans väljare vill något annat 

 Undersöka partiets synpunkter i frågor innan han ger svar 

 Arbeta i första hand i partiets intresse 

Kristdemokratisk partikultur 

Barrling skriver i sin avhandling (2004) om svenska riksdagspartiers partikulturer. Eftersom 

vårt studieobjekt Nordell är kristdemokrat är det av vikt att se huruvida hans beteende och 

svar på intervjufrågorna speglar honom som riksdagspolitiker och om det i så fall kan antas 

vara liknande för andra riksdagspolitiker eller om de svar vi kommer fram till beror på att han 

är kristdemokrat.  

Barrling beskriver Kristdemokraternas riksdagsgrupp som “de välmenande” och menar att de, 

i likhet med andra partier, definierar politisk förmåga som huvudsakligen inriktad på 

sakkunskap. Barrling skriver att det är väldigt likt Centerpartiets och Socialdemokraternas 

definitioner (Barrling 2004:181–182). 

Även i hänseenden som social gemenskap framställs Kristdemokraterna som ett parti som 

fokuserar mycket på att ha en god ton och en trevlig arbetsmiljö, något som de heller inte är 

ensamma om men inte heller något som alla partier fokuserar på.  Kristdemokraternas och 

Centerpartiets riksdagsgrupper likställs i att ha mer vänskapliga än affärsmässiga relationer 

inom riksdagen vilket enligt Barrling gör dem mer kulturellt närliggande än andra 

partigrupper. Den här beskrivningen av partiet stöds även av andra partier, även om de andra 

partierna inte ser odelat positivt på den välvilligheten som kristdemokraterna gärna står för. 

En intervjuad socialdemokrat i Barrlings avhandling beskriver det som att det är svårt att veta 

var man har kristdemokraterna när de är välvilliga och vänliga oavsett om de håller med eller 

inte (Barrling 2004:187–189). 

Barrling beskriver partikulturen som kollektivistisk i likhet med Socialdemokraterna, 

Moderaterna och Centerpartiet och enskilda individer avviker inte från partilinjen på samma 

sätt som det tillåts inom till exempel vänsterpartiet.  Barrling uppfattar Kristdemokraterna 

som ett parti som gärna framhåller sin individuella frihet men som i praktiken agerar i en 

kollektiv anda. Detta är dock inte helt unikt för bara kristdemokraterna, även andra 

folkrörelsepartier som socialdemokraterna och centerpartiet har en kollektivistisk anda i sin 

partikultur (Barrling 2004:190–193). 
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Barrling har även tittat på likheter mellan partierna och skriver att det finns många sådana. 

Alla undersökta partier utom miljöpartiet har en tydlig sakinriktning. Alla partigrupper 

kännetecknas även av att de kräver att politiker ska ha sakkunskap bakom sina uttalanden. 

Barrling skriver även om hur det finns övergripande gemensamma kulturdrag inom riksdagen 

som helhet, där man har en tanke om vad som anses vara acceptabelt och förväntat beteende 

och där även Kristdemokraterna i huvudsak passar in. Även här beskriver Barrling som ett 

gemensamt drag för många partier att gruppen får en mycket starkare ställning än individen 

(Barrling 2004:299–301). 

 

Teorisammanfattning 

I uppsatsens teoridel har vi gått igenom förmyndarmodellen, delegatmodellen och 

partidelegatmodellen. Vi gick även igenom kristdemokraternas partikultur för att undersöka 

om vårt studieobjekts agerande beror på partikulturen. 

Förmyndarmodellen kan sammanfattningsvis förklaras som en politiker som går efter sin egen 

övertygelse snarare än partiets eller hans väljarna i hans distrikts åsikter om de skulle stå i 

konflikt med varandra. 

Delegatmodellen kan sammanfattningsvis förklaras som en politiker som röstar och verkar 

enligt sina väljares åsikter framför sina egna eller partiets åsikter, om fallet är sådant att de 

skulle stå i konflikt med varandra.  

Partidelegatmodellen kan sammanfattningsvis beskrivas som en politiker som följer partiets 

linje snarare än sitt eget omdöme eller sitt distrikts väljares åsikter om fallet är sådant att de 

skulle stå i konflikt med varandra. Det här är den vanligaste politikermodellen i Sverige. 

Kristdemokratisk partikultur är kollektivistisk, välmenande och skyr konflikt med ett fokus 

mer på vänskapliga än affärsmässiga relationer. Deras partikultur liknar socialdemokraternas 

och centerpartiets i många hänseenden. 
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Metod 

I det här kapitlet kommer vi att gå igenom hur vi tänker organisera intervjuerna och 

observationen samt vilka för och nackdelar som finns med vårt ställningstagande i de olika 

fallen. 

Studiens empiri består av två intervjuer och en observation som pågår under en arbetsvecka i 

vårt studieobjekts yrkesliv. Vi genomför en telefonintervju innan observationsstudien för att 

få en uppfattning av vårt studieobjekts syn på sin egen politikermodell. Sedan genomför vi 

observationsstudien för att själva skapa oss en uppfattning jämfört med den teori och tidigare 

forskning vi har studerat och se hur väl de stämmer överens. Därefter utför vi en till intervju 

för att undersöka om studieobjektets syn på sin politikermodell har förändrats efter att ha 

blivit observerad samt för att fråga om hur stor roll hans partitillhörighet kan ha på hans 

politikermodell i hans tycke. 

 

Intervjuer 

I den här studien kommer vi genomföra två stycken semistrukturerade intervjuer i anslutning 

till observationsstudien. Fördelen med intervjuer är att med längre och detaljerade frågor kan 

vi få mer konkret data och studieobjektet kan utveckla sina tankegångar och åsikter mer än 

vid till exempel en enkätstudie (Halperin & Heath 2012:254). Vi ser vikten i att studieobjektet 

ges möjlighet att uttrycka sig och förklara sig för att vi ska kunna dra bra slutsatser. På grund 

av studieobjektets schema och svårigheter med att anträffa honom, genomförde vi en 

telefonintervju med honom i första etappen av studien. Det fungerar dock lika bra som en 

vanlig intervju, fast att det inte går att läsa av kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

Vi kan även skapa en grund inför observationen genom att ställa intervjufrågor innan vi 

genomför observationen för att veta vad vi ska leta efter och vad vi har att vänta oss. Att 

utföra intervjuer ger även en mer heltäckande bild än vad vi hade fått om vi enbart utfört 

observationen, då vårt studieobjekt får möjlighet att förklara och utveckla på ett sätt som inte 

är möjligt vid enbart observation. En tänkbar nackdel med att hålla intervjun innan vi har 

observationen kan vara att han agerar utefter hur han tror att vi förväntar oss att han ska agera 

i observationen sedan. Vilket gör att det då inte blir naturligt agerande. Vi försökte undvika 

detta genom att inte avslöja att vi ville undersöka frågor som handlade om politiskt agerande 
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utan det tog vi upp i den andra intervjun vi höll efter observationen. Se appendix för 

frågeformulär och transkribering av intervjuerna. 

Vi kommer använda oss av en semistrukturerad intervjumetod eftersom vi vill att 

studieobjektet begränsar sina svar tydligt och att vi får lite mer kontroll över intervjun så att 

han inte pratar iväg alltför mycket. Eftersom vi intervjuar en politiker som trots allt lever på 

att prata, är det lätt hänt att det drar ut på tiden annars. Med mindre struktur på intervjun går 

det uppnå mer insikt i studieobjektets situation och det ger mer konkret data. Det är viktigt att 

få med studieobjektets upplevelser och åsikter, men det får inte dominera över det vi 

egentligen vill få ut av intervjun. 

Med en semistrukturerad intervju är det också lättare att replikera data än vad det hade varit 

med en mindre strukturerad intervju eftersom att frågorna är förberedda och förändras inte 

under intervjuns gång. Det här ökar studiens reliabilitet eftersom att samma frågor kan ställas 

till en annan riksdagsledamot och sedan kan resultaten jämföras. Följdfrågorna blir inte fler än 

de redan förberedda frågorna. I en ostrukturerad intervju dominerar följdfrågorna utifrån data 

som ges i den första frågan, något vi försöker undvika då vi gärna vill att studieobjektet håller 

sig till ämnet som vi vill studera. (Halperin & Heath 2012:258). 

Vi kommer börja intervjun med inledande frågor för att gradvis närma oss det som vi vill ha 

ut av intervjun och få en mer omfattande bild av intervjuobjektets situation för att kunna 

skapa oss en bild av studieobjektets egen syn på sin roll (Halperin& Heat 2012:264). 

En annan fördel med att göra intervjuer är att det ger möjlighet att registrera svar som är 

oväntade vilket inte till exempel en enkätundersökning kan göra där svaren är förutsedda 

(Esaiasson m.fl. 2012). Vi väljer även att arbeta med intervjuer och observationer för att vi i 

vår frågeställning försöker få reda på hur något gestaltar sig, snarare än i vilken utsträckning 

det inträffar vilket Esaiasson et al skriver att metoderna passar väldigt bra för (Esaiasson m.fl. 

2012:251-252). 

 

Observation 

Vår studie innehåller en observation av en riksdagspolitikers arbetsvecka, i syfte att klargöra 

vilken politikermodell som vi kan tillskriva vårt studieobjekt genom att se honom i arbete på 

ett sätt som inte hade kommit fram om vi endast hade skickat ut en enkät. Genom en 

observationsstudie så får vi möjlighet att bilda oss en egen uppfattning efter att ha sett hans 
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agerande i verkligheten som ger en djupare och förhoppningsvis mer riktig förståelse av hur 

politikermodellen han agerar enligt fungerar. Sanne (2001:19) skriver att när man gör 

skuggningsstudier eller observationsstudier så bör man som statsvetare inte oreflekterat överta 

studieobjektets referensram över hur de bör uppfattas, även om det är av värde att förstå 

studieobjektets egen bild. Därför väljer vi att göra ena intervjun innan observationsstudien för 

att försöka förstå vårt studieobjekts egen bild av vilken politikermodell han använder sig av. 

Sedan gör vi observationsstudien där vi observerar och därefter analyserar hur hans agerande 

stämmer in på de teoretiska modeller som vi har presenterat i avsnittet tidigare forskning.  

Czarniawska skriver träffsäkert att en observatör inte kan veta bättre än en aktör och att en 

främling inte kan mer om en kultur än någon inom kulturen, däremot kan observatörer och 

främlingar se andra saker än vad aktörerna och dem inom kulturen gör. (Czarniawska 

2007:21) Vi som inte är riksdagsledamöter bör således kunna dra slutsatser om vårt 

studieobjekts beteende som han själv inte tänker på för att de för honom är självklara eller 

något han inte vill eller kan prata om i en intervjusituation. 

Fangen beskriver deltagande observation som en metod där man befinner sig ”bland 

deltagare i situationer som framstår som naturliga för dem.”(Fangen 2013:29) Det bör 

betyda att det är en metod som passar sig väldigt bra för att studera en typisk arbetsvecka. 

Fangen fortsätter med att förklara deltagande observation som en komplex balansakt mellan 

att vara bland människor och delta i deras interaktion, samtidigt som man studerar och 

observerar dem (Fangen 2013:29). Vi kommer att i så många fall som det är möjligt sitta med 

på alla möten som vi kan under arbetsveckan och observera vilket gör det omöjligt att vara en 

osynlig observatör, däremot ska vi försöka att minimera vår påverkan för att effektivt studera 

och observera vardagen. 

Fangen skriver att fördelar med deltagande observationer är bland annat att man får större 

insikt i det ämne man ska studera jämfört med en intervjusituation eftersom att man kan se 

saker som är uppenbara för intervjupersonen vilket kan göra att den inte tar upp dem men som 

inte är uppenbart för intervjuaren vilket ger observationsmetoden en fördel. Deltagande 

observationer har även en fördel i att det kan ge tillgång till information som en 

intervjuperson inte vill prata om i en intervju (Fangen 2013:32–33). I vår studie så kan det 

innebära att vårt studieobjekt kanske inte vill eller kan prata om vissa känsliga ämnen som 

man ändå kan se på plats när man utför studien och på så sätt så får vi mer heltäckande svar 

på vår frågeställning. Utifrån teorin finns det en tankegång bland rikdagspolitiker att man som 



19 

 

 

 

folkvald inte vill se sig själv som endast en företrädare för partilinjen utan att det är den 

folkvalda personligen som ska representeras och att de därför inte skulle vilja säga att de 

tillhör t.ex. partidelegatmodellen i en intervju men att de kanske beter sig som en partidelegat 

i praktiken. Det gör att en deltagande observation är passande för vårt syfte. 

Kylén skriver om att det krävs att man väljer mellan att ha en strukturerad eller ostrukturerad 

observation och beskriver en struktur som till exempel en frekvensräkning som i en 

kvantitativ studie. Han beskriver även ostrukturerade observationer som att göra 

dagboksanteckningar eller föra loggbok såsom vi tänker göra under observationen (Kylén 

1994:54–55). Vi väljer att föra dagboksanteckningar för att lättare kunna flyta med och ta med 

allt som händer och inte riskera att någonting försvinner för att det inte passar in i strukturen. 

Kylén beskriver en fördel med deltagande observation som att man bättre förstår vad som 

pågår men att det är viktigt att inse att valet av observatör kan påverka, om man till exempel 

är vän med studieobjektet kan man få se en annan sida av saker än vad man annars hade fått 

(Kylén 1994:59). Det här är något som kan påverka vårt arbete eftersom att författaren 

Svanberg tillhör ungdomsförbundet som är kopplat till vårt studieobjekts parti. Det här ledde 

till att vi valde att författaren Edqvist gjorde “Stockholmsdelen” (delen av arbetsveckan som 

utfördes i riksdagen) av själva observationen för att undvika att det skulle påverka 

observationens resultat nämnvärt.  
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Empiri 

I det här kapitlet kommer vi att, i löpande text, gå igenom väldigt kortfattat våra intervjuer 

och observationer med vårt studieobjekt. För fullständiga observationsanteckningar och 

transkriberingar från intervjuerna se appendix. 

Vi intervjuade Nordell via telefon inför observationsstudien i syfte att få en förståelse av hur 

han ser sig själv och vilken politikermodell han anser sig tillämpa. De svar vi fick lutade mot 

att han agerar som partidelegat även om han verkar slitas mellan partidelegat- och 

delegatmodellen när han beskriver hur han försökt lobba för saker som rör hans eget distrikt 

inom riksdagsgruppen men sedan “köpt läget” när det inte gick igenom och följt partiets linje. 

Han beskriver kontakten med väljarna på hemmaplan som väldigt viktig vilket passar både 

partidelegatmodellen och delegatmodellen. 

Observationen pågick under en arbetsvecka, först under tisdag till torsdag i riksdagshuset i 

Stockholm, sedan fredagen i Örebro där Nordell gjorde ett besök hos en mjölkbonde. 

Observationen präglades av möten med partigruppen, alliansgruppen, kommittéer osv. där det 

övergripande handlade om att komma överens om vad de skulle säga innan andra möten och 

sedan möten efteråt för att gå igenom vad som har sagts. Överlag hade partiet stor insyn i 

arbetet och stort inflytande över vad som skulle framföras under mötena vilket pekar på att 

han i praktiken agerar efter partidelegatmodellen. 

Mötet med mjölkbonden var till stor del för att lyssna till de utmaningar som finns och 

försöka skapa politiska förslag att ta med till partiet. 

Vi avslutade empiriinsamlandet med att, utifrån våra nya kunskaper, genomföra en ny intervju 

med Nordell. Det som kan märkas ut är den speciella situationen kring Nordells motion 

angående Nobelmuséet, han syn på sin roll i Alliansgruppen och partigruppen. Nordell 

föredrar att arbeta med sina kollegor än att driva saker ensamt, och trots att han sitter som 

ensam kristdemokrat i kulturutskottet, pratar han mycket med andra om frågorna. Igen, som 

vid den förra intervjun anser Nordell att det är partiet som sätter gränser för vad som drivs, 

men eftersom partiet och dess representanter delar samma värdegrund och betonar det, är det 

sällan skiljaktigheter uppstår. Slutligen informerades Nordell om de olika politiker modellerna 

för en kommentar. Då ansåg han sig vara partidelegat, och förkastade de andra båda eftersom 

det enligt honom inte skapar trovärdighet, gentemot partikollegor och väljare. 
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Analys 

I det här avsnittet kommer empirin att analyseras utifrån de teoretiska verktyg som lades upp i 

början av studien. Analysen kommer följa samma modell som teorin - alltså vi använder oss 

av samma uppställning som fanns i teoridelen. 

 

Förmyndarmodellen 

Den här modellen var den som myntades av Burke, och beskriver en politiker som 

självständigt agerar efter sitt eget omdöme, och är ej bunden till vare sig partiet eller till sina 

väljare. 

Vi har inte sett någonting som stödjer att vårt studieobjekt skulle utöva förmyndarmodellen. 

Han har (under vår tid åtminstone) inte gått mot partilinjen i något avseende eller visat att han 

inte tar någon väljares åsikter lättvindiligt vilket annars skulle vara starka indikationer på att 

han agerar enligt förmyndarmodellen. 

Under vår observation uppmanades Nordell av alliansgruppen att argumentera för en motion 

han har skrivit angående Nobelmuséet i Karlskoga och dess finansiering, trots att resterande 

alliansgruppen inte kommer att ge sitt stöd i frågan. Även inom kristdemokraterna så är stödet 

för motionen lågt trots det kämpar Nordell vidare för motionen i kulturutskottet vilket är i 

linje med förmyndarmodellen eftersom Nordell självständigt driver en politik som stämmer 

överens med väljarna betyder det inte alltid att han är delegat. Vi menar snarare att det är 

förmyndaraktigt än överensstämmande med en delegatmodell därför att han själv vill det och 

inte helt driver igenom för väljarnas skull, uppfattar vi det som. Dock finns det en förklaring 

till detta. 

Vid vår efterföljande intervju frågar vi om detta och får mer bakgrundsfakta kring ärendet, 

och trots en inte helt positiv avrundning av ärendet menar Nordell “frågan [är] etablerad. Det 

man kan återkomma med så småningom brukar man kunna få igenom mer eller mindre sin 

fråga, så droppen urholkar stenen. Rom byggs inte på en dag, inte heller ett Nobelmuseum. 

[...] Jag flyttat fram positionen i riksdagsförvaltningen. Riksdagens inställning till 

Nobelmuséet i Karlskoga, har flyttats fram i och med det här” Han berättar att en 

riksdagsledamot från Moderaterna har lagt fram en väldigt lik motion som både 

Kristdemokraterna och alliansgruppen ställer sig bakom. Så det som vi tolkade som agerande 
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enligt förmyndarmodellen var egentligen bara ett sätt att synliggöra en fråga som partiet står 

bakom. 

Under vår andra intervju berättar Nordell om en annan Kristdemokrat som skulle kunna passa 

in på förmyndarmodellen “hon är ju en sån här person som struntar i vad partiet tycker 

egentligen, hon driver sin egen väg och har sin egen övertygelse” Det här går emot vår syn på 

Kristdemokraterna som ett kollektvistiskt parti och visar att det går att förena att vara 

Kristdemokrat och att agera enligt förmyndarmodellen. Men eftersom det endast nämndes 

snabbt i intervjun och inte berör vårt studieobjekt är det inget vi kan studera djupare. 

Under vår andra intervju förklarar vi förmyndarmodellen för Nordell och frågar efter hans 

åsikter om modellen som ideal och huruvida han identifierar sig själv som en politiker enligt 

förmyndarmodellen. Nordell svarar att han inte identifierar sig själv som en förmyndare och 

att modellen inte låter bra. Han menar att det inte är bra att vara en ensamvarg och att det är 

viktigt att dels ha någon att bolla idéer med och dels att det blir väldigt oberäkneligt för 

väljarna. “Det låter som ett gammalt kommunalråd som kör sitt eget race, nej men sån kan 

man inte vara, självständig… Jag vill inte vara en ensamvarg [...] Jag gillar att jobba 

tillsammans [...]” 

Enligt den tidigare forskningen ser sig många politiker som förmyndare medans de i själva 

verket agerar partidelegater i praktiken och det kan vi se enligt Holmberg som vi tidigare 

refererat till. Vi undrar om det har med politikernas självbild att man gärna vill se sig själv 

som en förmyndare som tar alla beslut självständigt? Nordells synsätt skiljer sig ganska 

mycket från surveyundersökningarna som teorin är baserad på, eftersom de flesta svaranden 

anser att de är självständiga politiker, men Nordell uttrycker sig stolt - som vi kommer 

analysera i följande delar, som partidelegat. 

 

Delegatmodellen 

Det här var modellen som beskriver en politiker som är starkt förankrad i sitt eget 

väljardistrikt, och arbetar främst för att hålla god kontakt med medborgare och företagare, och 

driva deras intressen framåt. En sådan politiker skulle även kunna gå emot partilinjen om den 

inte stämmer med distriktets intressen. 

Vårt studieobjekt har en stor förankring i sitt distrikt och åker tillbaka dit minst en gång varje 

vecka för att träffa vanliga medborgare, företagare e.tc. Han försöker även driva politik som 
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gynnar sitt distrikt samt tar upp idéer som han fått av väljare. I och med detta skulle 

delegatmodellen fungera som en förklarande modell för hans agerande, men den förklarar 

dock inte allt som har observerats. 

Hans agerande för att skjuta till resurser till Nobelmuséet som ligger i hans distrikt skulle 

kunna ses som ett tecken på att han agerar som en delegat då det är troligt att hans väljare 

skulle dra nytta av detta. Att han däremot inte går vidare med frågan efter att partigruppen 

sagt nej talar emot att han skulle vara av delegatmodellen eftersom att en renodlad delegat 

skulle ha fortsatt strida för frågan eftersom väljarna i hans distrikt vill det, även om partiet inte 

håller med. 

Nordell skulle förmodligen inte driva distriktets intresse om det kommer i kollisionskurs med 

partiets politik.Han driver sitt distrikts intresse aktivt, men endast inom de ramar som partiet 

sätter upp och endast om han håller med om intressena. “Man ska lyssna på väljarna [...] Så 

det är viktigt, men det är ändå så att, om jag ska driva en fråga så måste det ligga i linje med 

partiets värdegrund och vad vi tycker.” 

Under studien följde vi med och observerade Nordell när han besökte en lantbrukare utanför 

Örebro tillsammans med två andra kristdemokratiska politiker. Lantbrukaren och Nordell 

samtalade om olika utmaningar som lantbrukarna står inför. Vid den andra intervjun frågade 

vi Nordell vad syftet med mötet var, för att kunna identifiera vilken politisk modell han intog.  

Nordell ser lantbrukare som företagare och kontakten med dem är viktigt eftersom det 

genererar nya idéer. Vi frågade då även huruvida syftet var att ta in nya idéer eller sprida sin 

egen politik. Han som företrädare för sitt parti vill sprida partiets värdegrund och syn, men 

samtidigt är det viktigt att hålla politiken dagsaktuell, och då, enligt Nordell, är det mer viktigt 

att ha “större öron än stor käft”. Vi kan här se en sorts blandning av delegatmodellen och 

partidelegatmodellen eftersom han vill ta upp företagares synpunkter och förslag på agendan, 

men det måste stämma överens med den kristdemokratiska värdegrunden. Detta syns ännu 

tydligare i intervjun då vi senare frågade huruvida han skulle agera om de andra 

Allianspartierna inte höll med Kristdemokraterna - “Jag företräder ju partiets politik [...] och, 

om jag ska ha en egen ståndpunkt då måste jag hävda och mena att det här borde vara 

partiets politik [...] utifrån de här grundläggande värderingarna, utifrån vår värdegrund”  

Senare, under vår andra intervju förklarar vi delegatmodellen för Nordell och frågar efter hans 

åsikter om modellen som ideal samt om han identifierar sig med delegatmodellen i sin roll 

som politiker. Han säger att även om han tycker det är väldigt viktigt att prata med väljare 
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från sitt distrikt så måste han ta hänsyn till de som är utanför också och att det är viktigt att 

inte stöta sig med de utanför distriktet också. Det är lätt att det blir ett vi och dem perspektiv 

som Nordell menar är väldigt skadligt. Han identifierar sig inte med delegatmodellen och ser 

det som att man vänder kappan efter vinden om man ska ändra sig bara för att opinionen gör 

det, välgrundade åsikter ska vara det som är grunden till partiprogrammet och väljarna ska 

kunna veta vad de röstar på enligt Nordell. “Jag har svårt med folk som bara vänder sina 

åsikter, jättesnabbt, från en åsikt till en annan. Jag har svårt att ha riktig respekt för 

människor - varför gör dom det? Jo för han tyckte så eller hon tycker, men så kan man inte 

göra. Har man en välgrundad ståndpunkt så har man.” 

 

Partidelegatmodellen 

Den här modellen är som nämnts tidigare, den mest frekventa i Sverige. Den beskriver en 

politiker som är starkt bunden till sitt parti och främst följer partilinjen. Politikern stämmer av 

först med partiets synpunkter i frågor, och arbetar sen för att främja partiets intressen.  

Vi kan se att vårt studieobjekt i stor utsträckning agerar enligt partidelegatmodellen då han i 

likhet med resterande riksdagsgruppen har ofta förekommande möten för att skapa en samlad 

bild utåt. I intervjuerna framhåller Nordell även vikten av att partiet ger en enhetlig bild utåt 

för att väljarna ska veta vad de röstar på. Vi har även sett att en fråga som eftertraktas av hans 

väljare har tagits upp av vårt studieobjekt men efter att partiet valde att inte stödja den så har 

Nordell följt partiets linje vilket stärker synen på att han skulle agera som en partidelegat om 

en konflikt uppstod mellan partiet och väljarna.  

Under intervjun finns en talgång genom vilken vi kan observera att Nordell agerar som 

partidelegatmodellen beskriver. Det är att han i intervjuer och under observationerna 

återkommande säger att partiet måste få sista ordet och att den enigheten är viktigare än att 

driva sin egen linje som i hans mening skapar instabilitet och otrovärdighet gentemot väljarna 

och inom partiet. Enligt Nordell är det ingen konflikt för honom att agera partidelegat 

eftersom att hans åsikter och partiets sammanfaller.  

I fallet Nordell uttrycker han sig på här viset angående konflikter med partilinjen i vår första 

intervju “Om jag skriver en motion som inte accepteras av partiet så är det något fel på den 

motionen... ...Om motionen är enligt partiets värdegrund då ska den inte avslås” Nordells och 

partiets åsikter är därmed lika i de fall då han skriver en motion som accepteras av partiet och 
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partiets åsikt är överordnad om motionen inte accepteras. Eftersom att Nordell helhjärtat tar 

sig an den värdegrund som finns i partiet blir det inget problem att lägga motioner eftersom 

att partiet bedömmer dem enligt samma värdegrund som Nordell själv utgår ifrån. 

Nordell kan ses som en frivillig partidelegat. Kristdemokraterna är ett ideologitungt parti och 

Nordell själv talar om hur värderingarna inom partiet väger tungt. Att ha gemensamma 

värderingar och åsikter i de flesta frågor lär göra det enkelt att hålla med partilinjen. Vi såg i 

teorin att det även finns de politiker som i flera fall inte vill rösta som partiet vill men känner 

sig tvingade att hålla med men så är inte fallet för Nordell.  

En villig partidelegat delar åsikt med partiet i de omröstningar där partiet har en bestämd åsikt 

vilket gör det väldigt oproblematiskt att följa partilinjen. En partidelegat som agerar ofrivilligt 

som partidelegat kan hålla med partiet i många frågor vilket förklarar valet av parti men i de 

frågor de inte håller med väljer de ändå att följa partiets linje, varför kan vi bara spekulera om 

då vi har studerat en villig partidelegat som inte utsätts för några påtryckningar att följa 

partilinjen utan håller med partiet utan protester. 

Under vår andra intervju förklarar vi partidelegatmodellen för Nordell och frågar efter hans 

åsikter om modellen som ideal samt om han identifierar sig med partidelegatmodellen i sin 

roll som politiker. “Ja men det är jag mera. Alltså, vad vi har kommit överens om, det har vi 

kommit överens om. Alltså respekten för demokratin och respekten för partidemokratin och 

vad vi kommer fram till, det tycker jag man ska ha. Det har jag.” 

Han känner omedelbart igen sig i modellen och ser sig själv som en partidelegat. Han tycker 

det låter som det mest stabila systemet där väljarna kan veta vad de får för politik för sina 

röster hela landet. Det ger en långsiktighet som väljarna kan dra nytta av och välgrundade 

ståndpunkter som partiet kan stå för säger Nordell.  

 

Kristdemokratisk partikultur 

Partikulturen i Kristdemokraterna beskrivs som väldigt välmenande och vänskaplig i 

litteraturen och det kan vi efter att ha gjort den här studien hålla med om, betoningen på 

sakkunskap inom partiet kan även förklara varför de kan ha endast en ledamot i varje utskott 

utan att utöva total kontroll över ledamöterna. Även om det var en del möten som syftade till 

att skapa kontroll över ledamöternas arbete i utskotten så var det aldrig under vår observation 

någon form av tvång eller någon aggressiv inställning till någon på grund av vad de planerade 
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att säga. Styrningen uttrycktes istället, endast i form av förslag. Partikulturen framställs som 

kollektivistisk i kristdemokraterna vilket kan förklara varför de i så fall har liknande åsikter 

och inte tävlar inom partiet för att göra sina röster hörda. 

När vi frågar Nordell om partikulturen och samarbetet med kollegorna beskriver han KD som 

ett parti med värderingarna i centrum. Han menar på att eftersom det är ett folkrörelseparti så 

blir kontakten med medlemmarna mer omfattande vilket skiljer dem ifrån allianspartier som 

till exempel moderaterna. Samspelet i gruppen bygger mycket på att bolla idéer och att 

försäkra sig om att gruppen är enad i frågor. Eftersom alla i riksdagsgruppen för 

kristdemokraterna är ensamma företrädare i åtminstone ett utskott var så blir de också 

talesmän för de områdena för partiet. Så alla specialiserar sig och får den här sakkunskapen 

som litteraturen har beskrivit som viktig för att bli validerad i kristdemokraternas partikultur. 

Eftersom att alla är specialister på en viss del av partiets politik så finns det alltid en given 

person att fråga om man har funderingar eller vill bolla idéer. Nordell beskriver även hans 

allianskollegor på liknande vis, att de stödjer varandra och bollar idéer samt arbetar strategiskt 

för att hjälpa varandra. Men vid frågan om han skulle välja att stödja ett hypotetiskt 

alliansförslag som han personligen tycker är bra men som partiet inte tycker om så svarar han 

att han ändå inte skulle rösta för det eftersom att partiets linje är det som ska gälla och då får 

han jobba för att ändra partiets linje i ett senare skede istället. “om jag ska ha en egen 

ståndpunkt då måste jag hävda och mena att det här borde vara partiets politik [...] utifrån de 

här grundläggande värderingarna”. Vilket igen visar att partiet kommer först och att även om 

Nordell håller med Alliansgruppen måste han driva frågan inom partigruppen först 

Kristdemokraternas partikultur betonar värdegrunden starkt vilket underlättar för de som 

representerar partiet. Eftersom de delar värderingar och åsikter så håller de ofta med varandra. 

Det här leder till att det är enkelt att följa partilinjen eftersom att de tycker likadant och 

Nordell säger, med Nobelmuséet som exempel: “vi har ju samma värdegrund, och jag menar, 

jag hade inte drivit frågan mindre om Nobelmuseet om vi hade varit två”. Vi tolkar detta som 

att starkt ideologidrivna partier som Kristdemokraterna kommer att producera partidelegater 

eftersom att de följer partiets linje automatiskt i och med att de har samma ideologi vilket gör 

att partiet inte behöver övertyga eller tvinga fram ett ändrat beteende. 
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Resultat 

I den här delen kommer vi besvara de frågor som vi ställde oss i frågeställningen. Vi ska 

försöka få fram ett så konkret resultat som möjligt och följer det med en sammanfattning och 

en diskussion. 

 

Agerar Nordell efter en modell? 

Vår studie kommer fram till att vårt studieobjekt agerar och ser sig själv som en partidelegat. I 

intervjuer berättar Nordell att han har regelbunden kontakt med väljarna i sitt distrikt samt för 

upp deras önskemål inom partiet vilket passar inom partidelegatmodellen eftersom att han inte 

går vidare med frågorna efter att partiet har sagt nej i den mån det händer. Han menar att om 

partiet inte anser att förslaget är bra, har förslaget inte någon förankring i värdegrunden. Dock 

om det är en fråga som han anser är värd att driva, att den har en förankring i värdegrunden 

men att frågan inte har prioriterats tidigare, kan han då argumentera för det inom 

partigruppen. Dock måste det finnas ett stort stöd för en sådan argumentation. I slutändan så 

är det partiets linje som gäller. Det, samt att partiet har en stor påverkan på hans agerande i 

riksdagen gör att han kan förklaras som en partidelegat. Han beskriver även själv i intervjuer 

det viktiga med att följa partilinjen. När vi i sista intervjun beskriver politikermodellerna för 

Nordell så säger han att han identifierar sig med partidelegatmodellen rakt ut och anser att 

både förmyndarmodellen och delegatmodellen har brister och att det är ansvarslöst att agera 

på sådant sätt, vilket bara stärker det resultatet som vi hade samlat in innan. 

Han är alltid bunden till främst partiet och i mindre utsträckning sina väljare men i Nordells 

fall är det inget problem eftersom att partiets linje är även hans linje. Vi väljer därmed att 

kalla honom för en villig partidelegat som inte har något problem med att följa partiets linje. 

Hur kommer modellen till uttryck? 

Vi kan se att Nordell är en partidelegat genom att han i intervjuer har uttryckt hur viktigt det 

är att ha ett enat parti som står för samma saker efter att de har blivit valda som de gjorde 

under valrörelsen. Vi kan även se under observationen att partiet har en stor påverkan på vilka 

frågor som förs fram och att även om Nordell arbetar för frågor som ligger i hans väljares 

intressen så driver han dem inom partiet och inte i riksdagen om inte partiet kan övertygas.  
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Vi kan även se att han är en villig partidelegat eftersom att han inte ser någon möjlighet att 

partiet och han själv ska vara långt ifrån varandra i några sakfrågor, enligt honom själv på 

grund av den ideologi och de värderingarna som partiet står för och som han har nära intill 

sig. Detta leder till att han kan agera partidelegat utan att det begränsar honom själv och de 

politiska områden som han vill påverka. Därför, trots att det skulle gå att observera väldigt 

små drag av andra modeller, är Nordell rent igenom en partidelegat. 

 

Partikulturens påverkan 

Partikulturen påverkar på det sättet att den gör det enkelt för ett litet parti med partidelegater 

att finnas i riksdagen eftersom att det är en kollektivistisk partikultur där alla har liknande 

åsikter om det mesta och det finns en rädsla för konflikter då det bygger på en stark enhet så 

minskar riskerna för konflikt. Det gör att man kan ha utskott med bara en ledamot från partiet 

utan att partiet riskerar att det missköts eller liknande. Partiets kultur är däremot inte unik och 

det gör att den inte bör vara en förklarande faktor till att vårt studieobjekt agerar som han gör. 

Dock kan vi inte frångå de kollektivistiska tankesättet då Kristdemokraterna är det parti som 

främst hävdar sin värdegrund utåt som en sammanhållande faktor, vilket även Nordell gör 

under intervjun. Partikulturen är starkt bunden till de grundläggande värderingarna, och enhet 

hämtas ifrån dem vilket underlättar för att en partidelegatkultur utvecklats. 
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Diskussion 

I vår studie valde vi att analysera partikulturen för att se om det kunde vara en förklarande 

faktor till hur man agerar som politiker. Under tiden som vi har arbetat med uppsatsen har vi 

börjat fundera på hur stor påverkan alliansen har och huruvida det har utvecklats en sorts 

partikultur inom alliansen. I vår sista intervju frågade vi om det och Nordell menade att även 

om de har många likheter inom alliansen så finns det även stora skillnader vilket gör att han 

inte tycker det är som en partikultur inom alliansen men att det har lett till en sorts 

specialisering inom allianspartierna där man fokuserar på olika områden på ett sätt som de 

rödgröna inte gör. Annars har alla Alliansens partier olika partikulturer och ingen enhetlig 

kultur har skapats emellan. 

Man kan fråga sig hur önskvärda de olika politikermodellerna är för väljarna? Alla 

modellerna har givna fördelar och nackdelar som man kan visa och undersökningar har gjorts, 

dock har vi valt att inte ta med väljarnas åsikter om politikermodeller för att uppsatsen skulle 

bli för bred och det finns få sådana undersökningar gjorda i Sverige de senaste åren vilket 

även skulle göra att uppsatsen inte fick ett tillräckligt tungt material att vila på. Men huruvida 

väljarna vill ha de politikermodellerna som är mest förekommande, i svenskt fall 

partidelegatsmodellen enligt litteraturen, är en viktig fråga som framförallt partierna och de 

valda representanterna bör ställa sig. Holmberg och Esaiasson (1996) hävdar att i Sverige 

finns det lite stöd bland medborgarna för partidelegatmodellen - det framgick av studier under 

60- och 80 talet, då skulle det vara intressant att forska vidare på just den delen om huruvida 

väljare ställer sig till de olika modellerna och hur synen har förändrats eftersom Holmberg 

och Esaiasson beskrev ett minskat stöd för en partidelegater.  

Vad säger det här om ramverket? Är de andra rollerna för långt ifrån verkligheten? Det vi 

skulle kunna säga om ramverket är att det utifrån det här fallet ej är lönsamt att analysera 

svenska riksdagsledamöter utifrån förmyndarmodellen och delegatmodellen eftersom de är så 

ovanliga, oavsett hur det än går att vrida och vända på det, har partiet en väldigt viktig roll för 

politikerna och det är en faktor som ej kan bortses från. Därför har vi funderat på hur det 

skulle gå att utveckla partidelegatmodellen för att bättre kunna beskriva det svenska fallet och 

bättre kunna förklara och förstå de svenska riksdagsledamöternas agerande. Två möjliga 

underkategorier till partidelegatmodellen tycker vi oss kunna se i det här arbetet, dels den 

ovilliga partidelegaten som vi påträffar en hel del inom litteraturen, till exempel Anne-Marie 

Pålsson som håller med partiet om en del men samtidigt känner sig tvingade att följa 
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partilinjen trots att hon i vissa frågor skulle vilja företräda sina väljares åsikter när de strider 

mot partiets position. Att hon ändå följer partilinjen när hon inte egentligen håller med 

beskriver hon som att det har med att hon inte vill råka ut för någon form av “straff” från 

partiet, som att hamna längre ned på listan till nästa val, få mindre förtroendeuppdrag eller 

liknande. 

Den villiga partidelegaten, som vi anser att Nordell tillhör är en politiker som följer partilinjen 

utan att det strider mot den egna viljan eller vad han eller hon anser vara det väljarna vill. Vår 

hypotes är att en politiker som är starkt ideologiskt förankrad håller med partiet i de flesta 

saker eftersom att ideologin och värderingarna hos den ideologiska politikern stämmer 

överens med det partiet han eller hon har valt att representera. Det här bör minska de interna 

konflikterna och möjliggöra att partilinjen upprätthålls utan att politikerna ifrågasätter eller 

känner sig tvingade att rösta på ett sätt de inte håller med om. I fallet Nordell uttrycker han sig 

på här viset angående konflikter med partilinjen i vår första intervju “Om jag skriver en 

motion som inte accepteras av partiet så är det något fel på den motionen... ...Om motionen 

är enligt partiets värdegrund då ska den inte avslås” Det här visar på att det finns ett 

sammanhållet tänk mellan han och partiet där åsikterna i alla fall förväntas överensstämma. 

Vidare går det även att diskutera vilken roll personvalet har. Vi har inte tagit upp det mycket i 

tidigare delar, men det infördes inför valet 1998. Detta gör att politiker som partiet kanske inte 

har en positiv ställning till, kan hålla sig kvar med ett starkt stöd av väljarna. Pålsson nämner i 

sin bok att hon valdes in på personröster och därför kände en mer förankring till sina väljare, 

vilket gjorde henne mer motvillig att hålla sig till partilinjen i alla frågor. Nordell fick nästan 

10% av kristdemokraternas personkryss, och låg även etta på listan, och det visar på att han är 

välkänd och omtyckt av väljarna. Detta talar för att han borde inta en delegatmodell om vi ser 

till fallet Pålsson men i och med att Nordell uttalat agerar partidelegat och är väldigt positivt 

inställd till partilinjen kanske det snarare går att se det som att han har en förmåga att 

förmedla partilinjen på ett sätt som gör att väljarna känner förtroende för både honom och 

partiet. Det kan då nämnas att Nordell kom in till Riksdagen via personkryss, även om han var 

satt högst på personkrysslistan. 

Vi använde Barrling som källa för hur kristdemokraternas partikultur ser ut och  jämförde den 

även med andra partikulturer. Det vi fick fram var att kristdemokraterna är säregna på vissa 

sätt men att i stort sett alla etablerade svenska partier har liknande partikulturer på flera sätt 

också. Kristdemokraterna må vara ensamma i att vara välmenande åt alla håll men de är 
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absolut inte ensamma i sin kollektivistiska och ideologidrivna anda som gör 

partidelegatmodellen till den enklaste modellen att axla som politiker inom partiet. Vi tror att 

ideologidrivna partier kommer att producera villiga partidelegater eftersom att när politikerns 

ideologi stämmer överens med partiets så är det väldigt lätt att följa partiets linje, det vill säga 

partiets linje är politikerns linje.  

Det går även att diskutera hur det är för ovilliga partidelegater. Kristdemokraterna, som 

Nordell representerar, är ett ideologiskt parti som starkt betonar sin värdegrund. Moderaterna, 

som Pålsson skriver om och har representerat, är mer ett pragmatiskt parti som inte betonar 

sin ideologiska grund på samma sätt och lämnar det därför mer öppet för sina politiska 

representanter att tolka politiken, vilket gör att partilinjen måste vara hårdare för att skapa ett 

gemensamt ansikte utåt vilket kan resultera i politiker som följer partilinjen utan att vilja det 

som Pålsson. 
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Sammanfattning 

Det finns tre olika politikermodeller för att förklara politiskt beteende i forskningen idag. Det 

handlar om förmyndarmodellen där den valda politikern röstar och agerar efter eget bevåg och 

utan att partiet eller hans väljare har något större inflytande efter valet. Vi har även gått 

igenom delegatmodellen där man representerar sina väljare förutsättningslöst och vad man 

själv eller partiet tycker är mindre viktigt. Slutligen så har vi gått igenom 

partidelegatmodellen som är den tveklöst vanligaste i svensk politik där man följer 

partiprogrammet och om väljaropinionen förändras eller om man är emot ett förslag 

personligen spelar mindre roll. 

Med de här politikermodellerna i åtanke har vi intervjuat och observerat Lars-Axel Nordell, 

en kristdemokratisk riksdagsledamot från Örebro och kommit fram till att han passar in på 

partidelegatmodellen. 

Vi undersökte partikultur för att se om partikulturen i kristdemokraterna skulle kunna påverka 

hur Nordell agerar som politiker utifrån de politikermodeller som vi har gått igenom och vi 

kom fram till att kristdemokraterna har en kollektivistisk partikultur med ett fokus på enhet 

och samförstånd vilket inte är en unik kultur att ha som ett svenskt parti, de har till exempel 

stora likheter med socialdemokraterna och centerpartiet. Om Nordell agerar partidelegat för 

att kristdemokraterna har en kollektivistisk partikultur där kollektivets åsikt och välmående 

prioriteras kan ha lett till att partidelegatnodellen framstår som den mest lämpliga att inta som 

en politiker som representerar kristdemokraterna. 
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Appendix 

Intervju 1 

Innan observationsstudien genomförde vi en intervju med syftet att se vilken politikerroll vårt 

studieobjekt passar in på. Vår intervju bestod utav fyra frågor, här kommer vi gå igenom vad 

de frågorna var och en sammanfattning av svaren. Vi utformade frågorna som så att först 

inleda med en allmän fråga som kunde få Nordell att själv beskriva allmänt sin roll och 

vardag, och för att skapa en god samtalston. Frågan var dessutom relevant för vår 

frågeställning och kunde på det viset ha två roller. De tre följande frågorna var försök att få 

Nordell att betänka sin roll lite uifrån den teori vi då hade läst på oss. Vi började först med en 

mer öppen fråga, och sedan försökte vi mer specifiera in oss på det vi ville ha ut av intervjun 

utifrån frågeställning. 

 

1. Beskriv en vanlig dag i ditt arbete 

Nordell pratar om sitt arbete som väldigt flexibelt, där den ena dagen inte är den andra lik. 

Fullt med möten med intressegrupper, utskott, kommittéer, föreningar och debatter. Det blir 

många möten där man bara deltar en kort stund av mötena för det finns inte tid att vara med 

på allting som man skulle vilja. Utöver det så har han mycket besök ifrån länet i form av 

skolklasser och företagare som vill se hur arbetet fungerar i riksdagen och även prata med 

Nordell om förslag till förändringar. Nordell säger att det skulle vara för utmattande för en 

riksdagsledamot att vara med på alla möten som finns och att det blir omöjligt, även om han 

skulle vilja. 

2. Hur viktigt är det att ha en lokal förankring med hemmaplan? 

Nordell beskriver kontakten med hemmaplan som väldigt viktig och att det krävs att han är 

hemma minst varje måndag och träffar privatpersoner och företag för att se vad de vill ha ut 

av politiken. Han får ofta förslag i ica-kön och ger ett exempel på ett sådant förslag som ledde 

till en motion. Han ger som exempel förra veckan att han blev inbjuden till guldbaggegalan 

men valde istället att träffa Lindesbergs lokalavdelning i Kristdemokraterna och pratar om 

vikten att prioritera. Han beskriver dialogen med medborgarna som ett sätt att få en mer 

demokratisk process enligt hans devis dialog föder demokrati. 

3. Vi frågar om en motion angående en bättre resursfördelning till Nobelmuséet i Karlskoga 

och huruvida han skulle rösta för den även om KD skulle vara emot 
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Nordell säger att om partiet inte vill rösta på motionen så är det troligtvis något fel på den, och 

att processen inte går till på sådant sätt. Utskotten behandlar motionerna först och i 99 % av 

fallen så avslås motionerna innan omröstning i riksdagen. Det viktigaste i motionsarbetet ska 

då vara att få ett bra ett bra utlåtande av utskottet än att få partigruppen med sig. Sedan får 

man argumentera inför partigruppen om de inte håller med. 

4. Men rent hypotetiskt, om du måste välja mellan vad du tycker, vad dina väljare i valkretsen 

tycker och vad partiet tycker, vad väljer du då? Förutsatt att de tycker olika 

Nordell poängterar att det är väldigt hypotetiskt och att han aldrig har tänkt så under sin tid 

som riksdagsledamot samt att det handlar mer om att ha diskussionen inom riksdagsgruppen 

för att sedan ha en enad åsikt om motionerna istället för att driva dem på egen hand. Han 

menar på att det inte skapar trovärdighet för väljarna om man stretar emot partigruppen. 

 

Observationsstudie i riksdagen 

Vår observationsstudie börjar en tisdagsmorgon eftersom riksdagsarbetet börjar på tisdagar. 

Klockan 08.30 kommer Nordell till riksdagshuset från Sveg där han varit på studiebesök och 

möte under måndagen. Efter att ha svarat på morgonens e-post och läsande av dagens 

handlingar går han och möter en annan utskottsledamot från ett annat alliansparti och pratar 

ihop sig om hur de kan samarbeta för att få fram en gemensam ståndpunkt som de kan tala för 

på alliansmötet där utskottsledamöter ifrån allianspartierna träffas och slår fast en gemensam 

linje innan själva utskottsmötet. De kommer överens om att driva gemensam linje på mötet 

senare. 

Vid alliansmötet inför kulturutskottet så sitter sedan alla alliansledamöter ifrån kulturutskottet 

och enas om hur de ska rösta och argumentera för de olika betänkanden och motioner som har 

kommit in. Vissa frågor delibereras och Nordell uppmanas strida för en fråga trots att han inte 

kommer få helhjärtat stöd av alliansgruppen, i syfte att ge uppmärksamhet till saken. 

Lunchmöte följer med riksdagens nykterhetsgrupp. I partimatsalen äts det mat och de har 

styrelsemöte. Nordell blir omvald som ordförande och de talar om alkoholpolitiska frågor och 

hur man ska höja medvetandet om det till riksdagen i stort. Representanter från alla partier 

utom folkpartiet deltar. Efteråt är det fotografering med den nya styrelsen utanför 

riksdagshuset. 
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Kontorsarbete, läser e-post och handlingar, bokar möten med företagsorganisationer för en 

träff nästkommande vecka. Läsa igenom nya propositioner som har kommit in under dagen. 

Följs av ett gruppmöte som jag inte får observera och sedan är arbetsdagen slut. 

Onsdagen börjar med en morgonandakt med kristna gruppen, ett tjugotal riksdagsledamöter 

ingår från alla partier. Sedan är det möte med en annan ledamot för att få fram en gemensam 

ståndpunkt för alliansen och kanske över blockgränsen så man kan rösta igenom förslaget. 

Efter att ha fått med sig en ledamot går han vidare till en annan för att få med även honom 

men det avbryts av att alliansgruppen blir osams om en motion de skrivit tillsammans om 

finansieringen av TV-licensen, moderaterna vill tona ned den för att kunna få med sig 

socialdemokraterna. De övriga allianspartierna vill snarare tuffa till den så de har något att 

förhandla om. En lång diskussion via mejlgrupper följer och problemet förblir olöst när 

Nordell ska vidare till ett kommittémöte. På kommittémötet går de kristdemokratiska 

utskottsledamöterna igenom vad som har sagts under deras respektive utskott och hur de 

tänker agera i framtiden. Alla får vara med och argumentera och de skapar en samlad front 

utåt. De pratar även om strategier för att undvika att bli felciterade i media efter en händelse 

dagen innan samt om kommande voteringar under eftermiddagen. Debatter under veckan 

diskuteras också och ansvarsfördelning sker, eftersom det är en liten grupp får i stort sett varje 

ledamot vara talesperson i minst ett politiskt område. Det diskuteras även vem som ska ta 

hand om frågestunden för minister Kaplan under morgondagen och hur man ska få svar på de 

interpellationer som skrivits. 

Efter lunchen har Nordell ett planeringsmöte med sin handläggare där de planerar resterande 

vecka och nästkommande, vem som ska ta vilken debatt och debattartiklar som ska skrivas i 

samband med detta. 

Voteringslarmet tjuter och efter att voteringen är klar är arbetsdagen slut. 

Torsdagen börjar med ett möte med alliansgruppen inför kulturutskottet, TV-licensmotionen 

reds ut och en proposition som har fått uppmärksamhet efter att kulturminister gjort ett utspel 

diskuteras. Även decemberöverenskommelsen diskuteras efter att socialdemokrater ska ha 

gjort uttalanden som menar på att man ska använda sig av den för att få igenom ideologiska 

idéer som inte hade gått igenom om de röstades om i riksdagen som en vanlig motion. Olika 

scenarion gås igenom och hur man bör agera på dem. Ansvarsfördelning sker på alliansnivå, 

vem ifrån utskottet som ska ta vilka frågor på eftermiddagens debatt så att inte alla pratar om 

samma saker och de får med alla argument. Hur de kan stödja varandra. 
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Kulturutskottet träffas och jag får vänta utanför. Därinne ska radiotjänst i Kiruna berätta om 

sin verksamhet och svenska spel AB ska informera om vad de vill ha i ett licenssystem vilket 

är under beredning nu. 

Efter kulturutskottet blir det förberedande arbete inför debatterna, som fortsätter efter lunch 

till voteringslarmet ringer vid fyra. Efter voteringen är det debatt om kultur och nätspel efter 

varandra där Nordell talar på båda två enligt vad de kommit överens om i kommittén och 

alliansgruppen. Vid klockan 19.00 är arbetsdagen och arbetsveckan i riksdagshuset slut. 

 

Observation av kontakten med medborgare 

Vi närvarade även när Nordell och Örebro kommuns kommunalråd besökte en mjölkbonde 

utanför Örebro. Mötet i fråga hade planerats sedan länge, men på grund av komplikationer 

skjutits upp vid två tillfällen. Både Nordell och kommunalrådet har ett späckat schema och att 

se till båda samtidigt har tid verkar varit svårt att kombinera. Vi anlände till mjölkgården med 

lunch som kompensation. Presentation skedde under lunchen och det samtalades livligt och 

intresse fanns hos Nordell om bondelivet i allmänhet. Då Nordell vuxit upp på en bondgård i 

Norrland kände han till olika företeelser och kunde enkelt relatera till vad mjölkbonden och 

hans familj menade. Efter lunchen var det dags för själva frågestunden. Inget var planerat i 

förhand så samtalet var öppet och ej styrt. Nordell lyssnar och ger olika förslag som svar på 

frågorna samt tycker att mjölkbonden har att säga är intressant och kunskapslyftande. Nordell 

säger att han försökt driva på liknande frågor för att ändra regelverket och vill ha en mer aktiv 

Riksdag inom området. Nordell säger att han ska ta med mjölkbondens förslag till Riksdagen 

för att väcka opinion inom området. Sedan går vi till ladugården och hälsar på korna. Hela 

syftet med besöket och kontakten med medborgarna kan nog sammanfattas i ett citat som 

fälldes under lunch: ”vi politiker kan bara gör politik av vad vi vet”. 

 

Intervju 2 

1. Under vår observationsstudie träffade du en mjölkbonde. Vad var målet med det 

mötet?  

Mjölkbönder är lantbrukare och lantbrukare är företagare, även om de har få anställda. De 

försörjer sig själva och förser oss med förnödenheter och tar hand om landskapsbilden. En 
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viktig del av det svenska samhället. Det är viktigt att träffa företagare, dels för att ta in nya 

idéer och dels för att sprida partiets politik och värdegrund. 

2. I och med att du är ensam kristdemokrat i utskottet får du ett stort ansvar för att 

kristdemokraterna representeras där. Hur tror du det påverkar att vara ensam 

representant för ett parti i ett utskott? Blir partilinjen din linje eller blir den interna 

kontrollen större? Kan du göra mer för dina väljare som ensam representant?  

Det är viktigt att ha någon att bolla idéer med. Både med allianskollegor och folk utanför 

partiet när det inte finns någon inom partiet att prata med om just den aktuella frågan. Därför 

är den rollen som ensam kristdemokrat i utskottet oönsvärd. Utskottskollegorna påverkar 

varandra med sina uttalanden, och gruppmöterna innan utskottsmöterna kan vara nyttiga för 

att bolla idéer och tankesätt, samt stämma av hur de andra ställer sig till olika förslag. Tror 

inte att han kan påverka mer för sina väljare för att han är ensam kristdemokrat i utskottet. 

Oavsett om de hade funnits flera kristdemokrater i utskottet hade han inte drivit frågor mer 

eller mindre, eftersom de alla har samma värdegrund om frågorna. 

3. Hur viktigt är samarbetet med alliansen i utskotten? Vad väger tyngst, kan du rösta 

med alliansgruppen om KD är emot en fråga?  

Jätteviktigt, Kan bolla idéer med varandra, dela upp arbetsområden. Strategiskt planera inför 

debatter att ta olika områden för att få med så mycket som möjligt på begränsad tid. Hade inte 

funkat att som ensam talar ta på alla ämnerna. Det är bra att stödja varandra inför 

utskottsmöterna och veta var de andra står. Högst otroligt att han håller med alliansen om inte 

Kristdemokraterna är på. Som företrädare för partiets politik måste det utgås från 

värdegrunden och i fall där frågan inte har förankring i värdegrunen kanske frågan inte är värd 

att driva. Om frågan dock är värd att driva, är det viktigt att argumentera inom partiet först, 

utifrån värdegrunden, varför frågan bör vara kristdemokratisk politik. Det tas dock aldrig upp 

i utskotten eller i Alliansens gruppmöten. 

4. Vi har studerat kristdemokraternas partikultur inför den här studien, tror du att det 

finns en sorts partikultur inom alliansen? Isf, hur märks och påverkar den?  

Det finns fyra partier, alltså fyra kulturer, två folkrörelsepartier - Centerpartiet och 

Kristdemokraterna. Folkpartiet består mest av lärare och akademiker, och Moderaterna består 

traditionellt av adel och storbönder. Utifrån alla fyra partiet är Kristdemokraterna det parti 

som hävdar mest sina värderingar: Folkpartiet hävdar liberalismen, och Moderaterna och 
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Centerpartiet också åt det liberala hållet. Gemensamt att de är icke-socialister, tror på 

marknaden, företagande viktigt. Tror inte att en enhetlig partikultur finns dock, även om 

partierna har ett bra sammarbete. 

5. Under vår observation så blev du uppmanad att strida för Nobelmuseet frågan även 

fast resterande alliansgruppen inte skulle rösta med dig, är det vanligt att man gör så?  

Nordell höll med om att det här fallet var speciellt, men att det fanns en förklarande bakgrund 

till att det blev som det blev. Förra mandatperioden hade Nordell tagit upp frågan om 

Nobelmuséet och bjudit in kulturutskottet till Karlskoga och Örebro. Sedan under nuvarande 

mandatperiod hade även den moderate vice ordförande också lagt in en motion rörande 

samma ämne. Nordell ville då arbeta tillsammans med vice ordförande, men fick ingen 

respons. Dessutom fanns det ett missförstånd huruvida finansieringen skulle gå till. Dock det 

viktigaste enligt Nordell är att frågan finns på agendan. 

6. Hur påverkas du av den kristdemokratiska riksdagsgruppen i ditt arbete för 

kulturutskottet? Får du “monopol” på kulturfrågor inom gruppen?   

Enligt Nordell utvecklar politikområdet tillsammans, men det är klart att man får större 

inflytande i ämnen som man är insatt i. Han är talesperson för kulturella frågor och på så sätt 

kan han påverka mer i sin inriktning, men något sorts “monopol” är det inte. 

7. I vår studie har vi utgått från tre politikermodeller (kort beskrivning) vilken tycker 

du skulle vara ideal? och vilken skulle du beskriva dig själv som?  

Förmyndarrollen låter inget bra, vill inte vara en ensamvarg eftersom Nordell gillar att jobba i 

grupp. Han skulle inte kalla sig själv delegatmodell därför han inte vill motsätta sig de utanför 

distriktet, samt att det är farlig med ett vi- och dom-perspektiv. Dock är det viktigt att ha 

kontakt med väljare. Nordell har svårt för person som snabbt kan ändra sina åsikter eftersom 

de inte har en tydlig föränkring i någon värdegrund. Han tar upp kommunalpartiet Demosex i 

Vallentuna och deras försök att implementera internetbaserad direktdemokrati i kommunen. 

Partidelegatmodellen känner Nordell dock igen sig i.  Han tycker det är det mest stabila 

systemet, där det går att utveckla långsiktiga ståndpunkter som är välgrundade. Enligt Nordell 

skapar det inte förtroende att gå emot partilinjen eftersom det kan förvirra väljarna. Han har 

även enklare att förstå saker han inte håller med i om det finns en tydlig ideologisk förankring 

i formuleringen som partiet tagit fram.  
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