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Abstract  

Sweden has in later years experienced a strong decline in party membership. The political 

system, being a representative democracy, may suffer a legitimacy crisis when the political 

parties lose their connection to the civil society. Members in political parties have 

traditionally made up a base of volunteer workers during elections and supplied economic 

support for the organization through membership fees. The political parties have met the 

problem with fewer paying members by gradually rising the public funding of parties. Critics 

are saying that this has increased the parties’ dependence on, and integration with, the state, 

which can be seen as a problem for the Swedish democracy. The aim of this study is to 

examine the attitude of members in political parties towards their party membership, and how 

local councilors, who constitute the party top layer, view the function of party members. By 

conducting the study in a medium-sized Swedish municipality, the goal is to get a glimpse of 

the grass root movement and how the organized party politics work at the local level. The 

study revolves around three research questions which are, has the level of activity and the 

view of national influence on local politics among party members, changed since Gidlund 

and Möllers study? How do party members and the local party top layer view the political 

membership, and what opportunities do party members have to influence party policy? Is 

there a difference in party member’s commitment between parties with, and without, mass 

organizational background? To gather empirical data we used both qualitative and 

quantitative methods consisting of a semi-structured interview study among local councilors 

and a survey among local party members in Örebro municipality. The conclusions we can 

draw from the results and the analysis is that there seems to be a rigid and determined picture 

from the party top layer of how the people that get involved in politics are supposed to be. 

There doesn’t seem to be any need for passive members that aren’t ready to work pro bono. 

Parties with mass organizational background tend to involve the members in policy making 

to a higher degree. Members in these parties also say that they feel more included in the 

making of policy compared to members in parties without mass organizational background. 

On the contrary, in the parties without mass organizational background, the elected officials 

tend to work more individualistically, which makes it harder for ordinary members to have 

insights in the policy making process. 

Key words: Sweden, party membership, political parties, party affiliation. 
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1.  Inledning 
Sverige är en representativ demokrati vilket innebär att makten utgår från folket. I de 

allmänna valen röstar medborgarna på politiska partier som sedan företräder dem i riksdagen. 

Detta benämns partidemokrati (Oscarsson, 2008 s.64). När den allmänna rösträtten infördes i 

Sverige i början av 1900-talet så började också partierna bli mer organiserade. För att kunna 

ställa upp i valen och bedriva kostsamma valkampanjer värvades medlemmar som genom 

personella resurser och partiavgifter finansierade och möjliggjorde partiernas verksamheter 

(Oscarsson 2008, s.64). Medlemmarna blev viktiga för de politiska partierna för att samla in 

information och åsikter som underlag för utformandet av politiken (Bengtsson 2008 s.174). 

På partistämmor och konferenser har partierna samlat ombud från hela Sverige där åsikter 

från de lokala partiföreningarna framförts. På så vis har åsikter och önskningar från lokala 

partikretsar nått fram till riksplanet. 

Trots att partier spelar en essentiell roll i europeiska demokratier menar Ingrid Van Biezen, 

Peter Mair & Thomas Poguntke (2012, s.42) att det verkar som att de flesta partierna har 

övergett tanken om att vara massorganiserade medlemspartier. I Europa som helhet är nu bara 

4,7 procent av befolkningen medlemmar i ett politiskt parti (Biezen, Mair och Pognutke 

2012, s.42) jämför det med 1960-talet, då låg siffran runt 15 procent.  

För att illustrera den här minskningen har Ann-Kristin Kölln (2016) sammanställt statistik 

kring partiernas medlemsutveckling i ett antal länder i Europa där man kan se hur 

minskningen succesivt har pågått i många länder sedan 1970-talet (se figur 1.1). Sverige 

märker dock ut sig då antalet partimedlemmar under 70- och 80-talen istället steg relativ högt 

för att sedan störtdyka vid 90-talets början. Detta beror på en företeelse inom svensk politik 

då fackorganisationen LO kollektivt anslöt sina medlemmar till det socialdemokratiska 

partiet. Detta betydde att fackmedlemmar automatiskt blev medlemmar i socialdemokraterna. 

LO:s kollektivanslutning upphörde på slutet av 80-talet och därför lämnade en stor andel 

socialdemokraterna eftersom de inte hade något intresse för ett medlemskap. 

För att få en bättre bild av hur medlemstappet i Sverige verkligen har sett ut har Köln (2016, 

s.9) brutit ur socialdemokraterna ur en sammanställning med alla svenska partier där man kan 

analysera medlemskapet mellan åren 1960 till 2010, se figur 1.2. Här kan vi se att även 

Sverige har haft ett successivt tapp under åren vad gäller partimedlemskap, likt de andra 

europeiska länderna, även när Socialdemokraternas minskning är borträknad. 
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Även Sverige har alltså under en längre tid 

upplevt en kraftig minskning av antalet 

medlemmar i politiska partier, ända sedan 

1960-talet har medlemsantalet minskat 

(Bengtsson 2008 s.131). Partierna har inte 

förmått locka till sig nya medlemmar i den 

takt som folk valt att lämna partierna. Detta 

har lett till att medlemsbaserna successivt 

minskat (Oscarsson, 2011 s.70). Ur en 

demokratisk synvinkel kan det sjunkande 

medlemsantalet i de politiska partierna ses 

som ett problem då det finns en risk att 

politiken som utformas inte avspeglar 

medborgarnas åsikter. I jämförelse med andra 

Europeiska länder kännetecknas den svenska 

lokala demokratin av de politiska partiernas 

starka inflytande (Denters & Klok, 2013).  

Partierna tycks samtidigt ha anpassat sig till 

den förändring som sker, bland annat genom 

att höja det statliga partistödet (Oscarsson, 2011 s.70). På så vis är partierna inte 

längre beroende av medlemmar för finansiering av verksamheten. Partimedlemmar har 

traditionellt utgjort en tillgång för partierna vad gäller avläsning av samhällsopinionen, enligt 

Gidlund och Möller tycks dock partimedlemmarnas funktion ha minskat även på detta 

område. De skriver att medias utbyggnad och internets omfattning gjort det möjligt för 

partierna att pejla in vilka åsiktsströmningar som existerar i samhället, utan att vara beroende 

av en omfattande medlemsskara för att erhålla denna kunskap (Gidlund & Möller 1999 s.49). 

Partierna har en mycket stark roll i den svenska demokratin, när medlemsantalet då sjunker 

och partierna gör sig oberoende av partimedlemmar för finansiering och information, riskerar 

det att leda till att partiernas förankring i civilsamhället minskar. Detta kan innebära att den 

politiska elitens makt ökar. Studien ämnar undersöka hur partimedlemmar ser på sitt 

medlemskap, samt hur kommunalråd, i rollen som partiföreträdare och ansikten utåt, ser på 

partiernas medlemmar. Studien genomförs på lokal nivå där partiernas gräsrötter finns. 

Forskning på den nivån har varit svag då det är 17 år sedan Gidlund och Möller genomförde 

Figur 1.2 

Figur 1.1 
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sin stora studie på området, vilket innebär att det finns goda grunder att genomföra studien 

idag. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är, genom att kombinera ett bottom-up och ett top-down perspektiv, få en 

bild av hur partimedlemmarnas roll i den lokala partiorganisationerna ser ut i Örebro 

kommun och vilken funktion medlemmarna fyller.  

De frågeställningar som vi ska svara på är: 

Har medlemmarnas aktivitet samt syn på partiets nationella inflytande på lokalplanet 

förändrats sedan Gidlund och Möllers studie?  

Hur ser den lokala partiledningen samt partimedlemmarna på medlemskapet och 

vilken möjlighet har medlemmar att påverka politiken? 

Skiljer sig partimedlemmarnas engagemang mellan partier som har, och inte har, 

folkrörelseursprung? 

1.2 Disposition 

I kapitel 2, forskningsbakgrund, kommer vi redogöra för den tidigare forskning som finns på 

området. Där redogör vi för vad forskningen säger om partier och skillnaden mellan olika 

typer av partier samt medlemmarnas betydelse inom dessa olika partiorganisationer. I detta 

avsnitt förklaras även vad medlemmar generellt har för betydelse inom partiverksamheten 

och vilka olika typer av medlemmar som är verksamma inom partierna. Efter bakgrunden 

kommer ett stycke där vi förklarar den tematiska analysmetod vi använt oss av, samt så 

presenteras det analysschema resultaten kommer att bygga på. 

I kapitel 3, Metod, beskrivs det tillvägagångsätt som använts för att samla in den empiri som 

ligger till grund för analysen. Här redogörs för vilka avvägningar som gjorts och det urval 

som vi gjorde för våra båda sätt att samla in empiri.  I kapitel 4, Resultatanalys, redovisar vi 

det resultat enkäten gav och kompletterar med de svar intervjuerna gav oss. Detta resultat 

analyseras simultant med presentationen av de empiriska data för att hålla empirin i sitt 

sammanhang och inom det analytiska ramverket. Varje huvudtema sammanfattas efter alla 

tillhörande underteman. Avslutningsvis i kapitel 5, Avslutning, gör vi en kort slutsats som 

följs upp med en diskussion kring vad uppsatsen har kommit fram till i den analys vi gör. Vi 

kommer även att ge förslag på vidare forskning kring de forskningsfält som berörts. Eftersom 

vi vill vara så transparenta som möjligt har vi valt att inkludera en stor del av vårt material 

som bilagor. Bland bilagorna finns intervjuguiden, enkäten, och de tabeller vi använt oss av 

för att presentera resultatet då alla inte är passande att presentera i texten.   
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2. Forsknings- och teoribakgrund  
 

2.1 Partitypologi  

Politiska partier har olika strukturer kring hur de bedriver sitt arbete. Det behöver inte 

nödvändigtvis betyda att alla partiorganisationer är olikt strukturerade, men partiers kulturer 

kan ofta påverka hur organisationen är uppbyggd. Jessica Wide (2015, s.49) förklarar att 

partier inte är några isolerade fenomen utan de blir i allra högsta grad påverkade av det 

samhälle som de verkar i. Det betyder att partiorganisationerna är föränderliga och kan med 

tiden, medvetet eller omedvetet, förändra sina strukturer.  

För att kunna generalisera och identifiera hur den politiska organisationen är uppbyggd 

särskiljer Wide (2015, s.51) fem olika idealtyper av partitypologier. Partitypologierna ska ses 

som analytiska idealtyper och inte en avspegling av hur verkligheten ser ut, utan endast som 

teoretiska begrep för att tillämpa i statsvetenskaplig forskning för att förstå och förklara vissa 

fenomen.  

För att beskriva dessa typologier kommer vi att följa en kronologisk ordning. Den första 

idealtypen är kaderpartier. Den här typen förklarar Wide (2015, s.52) uppkom i slutet av 

1800-talet och var ett slags informellt parti, löst sammansatt av enskilda parlamentariker. 

Wide (2015, s.53) beskriver partiet som ett elitparti där medlemmarna var inflytelserika och 

egendomsrika personer i samhället. Kaderpartier har ingen stark ideologiskt inriktning, inte 

heller har de någon stark partiorganisation utan syftet med sammanslutningen var att vinna 

val. Medlemmarna hjälpte varandra och träffades i slutna grupper för att diskutera den politik 

de ville driva. Den här idealtypen är inte längre helt aktuell i politiken men många höger - 

och mittenpartier har sin bakgrund inom kaderpartitypen.  

Wide (2015, s.54) förklarar att i takt med att rösträtten utvidgades kom en stor del av 

partiverksamheten att ske av medborgare som befann sig utanför parlamentens väggar. Detta 

betydde att medborgare som förut inte hade kunnat varken påverka eller ta del av den 

politiska verksamheten började organisera sig. Dessa partier benämner Wide (2015, s.53) 

masspartier, då medlemsbasen för partierna var mycket stor och man engagerade många 

medlemmar att ta del av den politiska verksamheten. Till stor del fokuserade denna typ av 

parti på marginaliserade grupper i samhället, men kom att utvidga sin väljargrupp och 

framföra en mer ideologisk inriktning. Organisationen i masspartier är hierarkisk. Trots det 

har medlemmarna stort inflytande över verksamheten genom att de har makten att välja 

partistyrelse på de partikongresser som hålls. Partistyrelsen är där den främsta makten finns 
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inom partiet men de står alltid till svars för medlemmarna. Partiorganisationen tar mycket 

ansvar och Wide (2015, s.55) skriver att de ledamöter som representerar partier har i främsta 

uppgift att implementera partiorganisationens politik. Masspartier tar även initiativ från 

central nivå att bilda lokala partikretsar. 

Med tiden blev välfärdsstaten en norm i samhället och Wide (2015, s.55) beskriver det som 

att skillnaden mellan olika samhällsgrupper blev allt mindre. Det här betydde att 

arbetarklassens och medelklassens intressen började smälta samman och var inte längre lika 

lätta att särskilja. Detta ledde till att partierna började konkurrera om samma väljargrupp och 

behövde därför bli mer allomfattande både vad gällde väljarbas, men även den politik som 

partiet bedrev. Wide (2015, s.56) förklarar att på grund av utökningen och strävan efter att få 

fler väljare skalar partiet av mycket fokus från politiska ideologier och gör istället en 

omsvängning till mer sakpolitiska frågor. Det här betyder att för väljarna blir denna sorts 

partier ganska lika varandra och det finns en risk för att de mer ideologiska väljarna inte 

längre känner sig hemma i partiet då det kan ses som ideologiskt ”urvattnat”. Catch-all 

partierna, som dessa partier benämns, ser det generellt inte som ett problem när hårdkokta 

ideologer inte känner sig hemma utan catch-all partiets primära mål är att samla ett så stort 

stöd det bara kan för att vinna val. Wide (2015, s.56) beskriver catch-all partiets relation till 

medlemmarna som något svagare. Då det viktigaste är att få nya väljare på valdagen, ofta 

rörliga väljare och de som bestämmer sig sent, är medlemmarnas inflytande i partiet något 

svagare. Detta för att medlemmarna kan ses som ett hinder i att driva en politik som samlar 

stort stöd i hela väljarkåren. Av denna anledning ligger en stor del av makten i partiet hos 

partistyrelsen och den administrativa sidan av partiorganisationen, inte bland medlemmarna. 

Att politiska partier i Sverige får offentliga medel i form av partistöd är inget som ses som 

något kontroversiellt inom det svenska samhället. Men det kan finnas problem med ett sådant 

system där staten försörjer de politiska partierna med monetära medel i allt för stor grad. 

Risken kan bli att de politiska partierna utvecklas till kartellpartier. Wide (2015, s.57) skriver 

att den här typen av partier, likt catch-all partier, har huvudfokus på att få makt men 

skillnaden här är att kartellpartier samarbetar med varandra för att behålla makten. Detta 

betyder att de ofta bildar koalitioner mellan partierna och att de politiska målen om 

förändring suddas ut för att istället bara behålla den maktställning paritet har. Kartellpartiet 

representerar inte längre sina medlemmar utan representerar nu staten, och gränserna mellan 

stat och politik blir svårt att skilja på. En förklaring till det här menar Wide (2015, s.58) är 

just att partiet inte på något sätt är beroende av sina medlemmar för att existera, utan hela 
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partiets verksamhet ligger i statens händer. Därför är det inte osannolikt att partiet inte ser 

någon vinning att ha en relation till medlemmarna utan istället ser det som att staten ger 

partiet sitt existensberättigande på grund av de statliga medel som finansierar verksamheten.  

Med bakgrund av att politiska partier i modern tid till stor del finansieras av partistöd har det 

blivit svårare för nybildade partier, med små ekonomiska resurser, att ta sig in på den 

politiska arenan. Som svar på detta problem har en sista partitypologi uppstått som Wide 

(2015, s.59) kallar business firm-partiet. De partier som kan klassas in i den här 

partitypologin kan ses som lite mer tillspetsade partier när det kommer till de frågor som de 

vill driva. Eftersom partiet inte finansieras till någon större utsträckning av partistöd kommer 

de medel som de använder sig av från den privata sektorn. Det kan vara ideella 

organisationer, näringslivet eller privatpersoner som genom donationer stöder partiets 

verksamhet. Business firm-partiet har i regel få medlemmar då organisationen inte kräver 

intäkter från medlemmarna för att driva sin politik. Wide (2015, s.59) utrycker även att 

medlemmarna kan ses som ett hinder att bedriva politik och man försöker istället mobilisera 

väljare till valen utan att de är medlemmar. Partibyråkratin är generellt liten och består till 

stor del bara av de som har politiska uppdrag. Istället för att använda sig av ideella krafter för 

arbete inom partiet, förlitar sig denna typ av parti på att kontraktera experter när de behöver 

planera eller genomdriva en kampanj av något slag där de inte själva har tid eller kunskap.  

Tabell 2.1 

André Krouwel som skriver om de politiska partiernas utveckling i Europa (2012, s.30) gör 

en uppställning av hur de olika partitypologierna förhåller sig till varandra samt hur de ser på 

Partitypologier  

 
Idealtyper Kaderpartier Masspartier Catch-all- partier Kartellpartier Business firm-

partier 

Struktur och 

medlemmarnas 

relevans 

Minimal. 

Medlemmarna 

är underkastade 

valda politiker 

Frivilligt 

medlemskap är 

grunden för 

politiskt arbete. 

Storsamverkan  

Marginaliserade 

medlemmar. Valda 

politiker har stort 

inflytande. 

Medlemmarna 

är till för 

rekryteringsund

erlag. Bra 

samarbete 

mellan 

medlemmar och 

politiker.  

Minimal och 

irrelevant för 

politiken 

Intern 

maktfördelning 

Odemokratisk, 

självutnämning  

Formellt 

demokratisk, 

medlemmarna 

väljer ledare 

Nuvarande ledare 

kontrollerar 

kommande ledare 

Icke 

konkurrens. 

Väljs genom 

samtycke  

Odemokratisk, 

självutnämning 

Professionalisering 

av organisationen 

Personlig 

kontakt. Få 

anställda 

Arbetsintensiv 

massmobilisering 

av medlemmar. 

Mycket volontär 

arbete. 

Professionell och 

mer kapitalintensiv 

organisation  

Professionell 

organisation och 

permanent 

arbete. 

Löst sammansatt. 

Kontraktering av 

experter och 

användning av 

gratis 

marknadsföring. 



 

7 
 

olika funktioner inom partiverksamheten. För att göra det överskådligt hur partityperna 

förhåller sig till medlemmarna i organisationen har vi omarbetat och tagit ut de aspekter som 

fokuserar just på medlemmarnas roll i tabell 2.1. Krouwel (2012) har i sin uppställning av 

idealtyperna med många fler aspekter, men vi har valt att avgränsa oss då vi anser att inte allt 

är av intresse för denna studie.  

2.1.1 Förändringen av svenska partier.  

När man ska studera partier i praktiken kan det ses som något rörigt att förhålla sig till alla 

olika partitypologier som finns och vilka kännetecken de har. Svend Dahl (2011, s.16) skriver 

att hur partier väljer att organisera sig inte nödvändigtvis är ett aktivt val utav en modell, 

istället ska man enligt Dahl se partiorganisationer som dynamiska varelser som förändrar och 

anpassar sig över tid. Förändringen kan vara på grund av att ett nytt förhållningssätt tycks 

fungera mer effektivt än ett tidigare använt, vilket gör att det blir en naturlig övergång i den 

politiska organisationen, för varför skulle man vilja organisera sig på ett, vad som uppfattas 

som, ett omodernt och ineffektivt sätt.  

För att förstå hur förskjutningen i politiska organisationer ser ut blir det svårt att tala om rena 

partitypologier som vi tidigare har presenterat. Utgångspunkten för många av de politiska 

verksamheternas organisationer är att partier tidigare har organiserat sig som masspartier där 

medlemmarna har inflytande över politiken. Det har varit den ideella uppslutningen inom 

partier som har varit styrkan hos många partier. Frivilliga initiativ och volontärarbete från 

medlemmarnas sida har länge varit en självklarhet, och kanske till och med ett krav för att 

som medlem kunna avancera inom partiet. Men masspartierna har på senare tid förändrats till 

något som inte riktigt liknar idealtypen längre.  

Panebianco (1988, s.263-265) beskriver vad som urskiljer den nya formen av partier, som han 

kallar elektroallt professionella partier. Denna typ av parti är inte en ny partitypologi utan 

mer en vidareutveckling av den idealtyp som Wide (2015, s.53) benämner massparti. Den här 

nya ”typen” är en blandning av olika typologier som forskningen beskriver. Vad som tidigare 

var partier för idealister har förvandlats till partier för karriärister. Medlemmarna har 

fortfarande en roll att fylla i partiet men de som ges plats och ställning inom partiet är de som 

vill göra politisk karriär. Detta kräver även en annan sorts medlemmar inom organisationen 

då den individuella rollen för olika partiföreträdare blir allt mer viktig.  

Som Dahl (2011) skriver kan partier röra sig med samhället och förändras med tiden. Om ett 

samhälle då drar i en riktning där expertkunskap värderas högt är det inte förvånande om 
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partierna går i samma riktning. Men den samhälleliga förändringen behöver inte betyda att 

man lägger mer vikt vid experter för sakens skull, utan det kan bero på andra saker som 

tidsbrist. När folk inte har tid över för partiverksamheten kan det ses som naturligt att de 

ideella krafterna inte är tillräckliga för att klara av verksamheten och därför ersätts med 

avlövande tjänstemän för att upprätthålla en god standard i den verksamhet som partierna 

bedriver. 

Masspartier Elektoralt-professionella partier 

Central roll for partibyråkratin – ombudsmän Central roll för experter 

Medlemsparti. Stark medlemsorganisation. 

Mobilisering utifrån social tillhörighet i val- 

sammanhang 

Väljarparti. Försvagad medlemsorganisation. 

Betoning av sakfrågor i valsammanhang. 

Stark ställning för interna ledare Stark ställning för partiets ansikte utåt.  

Finansiering genom medlemsavgifter. Finansiering genom offentliga medel. 

Betoning av ideologi. Central roll för 

”idealisterna” inom partiorganisationen.  

Betoning av sakfrågor och ledarskap. Stark 

ställning för ”karriärister” inom 

partiorganisationen.  
Tabell 2.2 

Vi kan alltså se att dessa nya partiers fokus på ett fåtal karriärinriktade personer istället för 

den breda massan av partimedlemmar öppnar för frågan om varför partiet ska ha 

medlemmar? I dessa elektoralt-professionella partier behöver det nödvändigtvis inte finnas 

någon ovilja till att ha medlemmar. Tvärtom har den stora majoriteten av svenska partier på 

sin internetsida en funktion där man erbjuds möjligheten att ”Bli Medlem”. Partiet vill alltså 

ha medlemmar till sin partiorganisation. Därför är det intressant att se vad medlemmarna är 

för partiet och vad de ger till verksamheten.  

2.2 Varför medlemmar? 

Likt Panebianco (1988) som beskriver ett skifte i strukturen bland de politiska partierna ser 

även Martin Karlsson och Erik Lundberg (2015 s. 91) ett tecken på detta då de skriver att 

många forskare tycker sig se att den svenska partimodellen tenderar till att skifta från 

medlemsorienterade partier till mer professionella partier. Trots att medlemmarna i moderna 

partier inte längre ses som den primära källan för partiet att få in resurser, genom 

medlemsavgifter, för att bedriva sin verksamhet har medlemmarna ändå funktioner att fylla. 

Karlsson och Lundberg (2015 s.92-94) förklarar att medlemmarna först och främst är partiets 

koppling till medborgarna. Medlemmarna fungerar som åsiktsuppsamlare och läser av 

opinionen i samhället som partiet sedan gör politik av. I vissa partier är det mer viktigt med 

medborgerlig förankring och i andra mindre viktigt. Medlemmarna fungerar även som 

ambassadörer och kan ses som en första linje i partiet när de möter medborgare. Hur 
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medlemmar uppfyller sin roll som partiets ambassadörer kan variera men ambassadörskapet 

blir som synligast under valtid då kampanjarbetet är som mest intensivt. För partiets 

utveckling är medlemmarna viktiga då det är de som är grunden till organisationens 

infrastruktur, det vill säga ordnar möten och träffar där politiken kan diskuteras, debatteras 

och förnyas. Denna funktion är något som Karlsson och Lundberg (2015, s.93) beskriver som 

något starkare förknippad med de folkrörelsebaserade partierna. I dessa partier har 

medlemmarna generellt ett större inflytande på den politik som ska bedrivas, och politiken 

utformas i större grad bland gräsrötterna. Partiet fungerar inte bara som en intern politisk 

plattform utan även som ett medel för identitetsskapande bland medlemmarna. Den sociala 

gemenskapen genom politiken gör att medlemmarna känner en samhörighet till paritets ideal 

och varandra som medlemmar. 

Under diskussioner och samtal där politiken börjar ta form eller där nya intressanta områden 

dyker upp som man bör göra politik av kan det, troligen ofta, finnas skilda meningar om vad 

som är den rätta politiken att driva inom partiet. Här menar Karlsson och Lundberg (2015, 

s.93) att medlemmarna fortfarande till stor del har en avgörande roll som beslutsfattare, där 

kollektivet har sista ordet. Det kan ske genom omröstningar på kongresser eller liknande där 

den aktuella politiken ska fastställas och där partiprogram ska klubbas. Men det kan även 

vara mer lokalt beslutsfattande som att låta medlemmarna vara med och nominera kandidater 

som ska representera partiet på valsedlarna, eller besluta vilka som ska få olika 

förtroendeuppdrag. Om man ser till Krouwel (2012, s.30) är involveringen av medlemmarna 

som beslutsfattare något som tenderar till att öka om ett parti lutar åt att vara mer av 

masspartiidealet.  

En sista funktion som medlemmana fyller, som även kan anses vara en av de viktigaste, är 

möjligheten till att utföra det politiska arbetet genom att väljas till förtroendeuppdrag. 

Karlsson och Lundberg (2015, s.94) skriver att medlemmarna utgör basen för rekrytering till 

förtroendemannaposter. Genom att erbjuda utbildning och kompetenshöjande aktiviteter till 

medlemmarna bygger partiet upp en rekryteringspool bland medlemmarna för att få fram 

lämpliga kandidater till de politiska uppdragen. Genom dessa förtroendeuppdrag blir 

medlemmarna både ett ansikte utåt och en del i den förvaltningsmässiga politiken där samtal 

och diskussioner blir till verkliga politiska förslag och beslut. Till sist är det viktigt att 

poängtera att Karlsson och Lundberg (2015, s.94) påtalar att även medlemmar som inte fyller 

någon av de överstående funktionerna, som är sammanställda i tabell 2.3, genom sitt 

medlemskap ger legitimitet till partiets verksamhet i stort.  
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Som vi kan se har medlemmarna i de politiska partierna helt klart viktiga funktioner att fylla 

för partierna och för demokratin i Sverige. Även om den roll som medlemmarna fyller 

varierar finns den fortfarande där och partierna är till stor del beroende av att ha medlemmar 

för att fortsätta existera och skapa legitimitet till den politiken de bedriver. För utan 

medlemmar blir det svårt att rekrytera förtroendevalda till de poster partierna ska tillsätta.  

Medlemmarnas funktion 

Kanal En länk mellan medborgare och 

politiker för att förankra politiken. 

Ambassadör Vara ett gott föredöme för partiet och 

företräda partiets politik i vardagen.  

Demokratisk infrastruktur Forma politiken inom partiets förening 

genom demokratisk diskussion. 

Beslutsfattare Ta beslut på partiets stämmer och 

kongresser.  

Förtroendevald Rekryteras till framtidens politiker. 
Bearbetning av Karlsson och Lundberg (2015 s.94). 

Tabell 2.3 

Trots att partierna behöver medlemmar för att fylla sina funktioner kan man vända på frågan 

och istället fråga sig behöver medlemmarna partiet? Alltså varför behöver medborgare 

engagera sig i ett parti? Antalet medlemmar har stadigt minskat i Sverige under en lång tid, 

men forskare som Erik Amnå (2008) visar på att även om politiska partier tappar medlemmar 

betyder inte det att medborgare generellt är mindre engagerade eller aktiva på den 

samhällspolitiska arenan. Utan istället menar Amnå (2008) att medborgare idag är minst sagt 

lika aktiva som de en gång var men att medborgare istället väljer att engagera sig inom andra 

sammanslutningar, som intresseföreningar eller ideella aktörer.   

Om då många samhällsengagerade medborgare väljer att lägga sin tid och sin ideella styrka 

på föreningar utanför partipolitiken är det intressant att se på vilka personer som finns kvar 

inom de politiska partierna. Vad erbjuder de politiska partierna de som vill engagera sig i 

samhället, som ingen annan icke-partipolitisk förening gör? 

Medlemmar behöver inte alltid ha funktioner som kan ses som stärkande för organisationen, 

utan vad medlemmar gör kan även vara besvärligt och problematiskt ur ett 

ledningsperspektiv. Det här är något John May (1973, s.148-149) utforskar och utvecklar det 

som har kommit att kallas för Mays ”lag om kurvlinjära opinionsstrukturer". Vad den innebär 

är att det finns en skiljelinje mellan medlemmars engagemang och polarisering av ideologiska 

ståndpunkter. May (1973, s.150) menar att eftersom företrädare för partier träffas och umgås i 

samma rum som andra partiföreträdare och spenderar mycket tid med att debattera och 

diskutera politik med oliktänkande blir dessa personer mer moderata i sin inställning till 



 

11 
 

politik. De personer som är medlemmar och aktiva i partiet som inte har en ställning där de 

träffar personer med andra politiska ideologier och ståndpunkter, umgås till stor del bara med 

andra medlemmar som tycker likande saker som dem. Det gör att det kan bli mer extrema i 

sina synpunkter och vara till större del oförstående för andra synsätt. Den partielit som då 

träffar andra utanför partiet och vill bygga en politik för att få större väljarstöd kan mötas av 

mothugg från mer kompromisslösa medlemmar. 

Om man ska förklara det ur ett svenskt perspektiv kan man se det som att de medlemmar som 

inte har en position som kommunalråd eller politiska tjänstemän är mer polariserade i sina 

åsikter. Kommunalråden vill driva en politik för kommunen och få ett större väljarstöd medan 

medlemmarna vill vara rigida i sin hållning till partiprogram och ideologiska tradition. Detta 

kan leda till att uppstår en klyfta mellan den politik som bedrivs och den politik 

medlemmarna vill se att de folkvalda driver. 

2.3 Politiska motiv och demokratins trotjänare 

Att gå med i ett politiskt parti är inte som att gå med i vilken förening som helst, därför kan 

motivet till att engagera sig politiskt variera från person till person. Till skillnad från andra 

föreningar som exempelvis en fotbollsklubb, där målet är att vinna matcher, och vägen dit är 

att träna på fotboll, så är inte det partipolitiska engagemanget lika självklart. Varken målet 

eller vägen dit är inom politiken lika utstakad, vilket gör det intressant att undersöka varför 

människor väljer att engagera sig inom partier. 

2.3.1 Aktivt medlemskap  

Gullan Gidlund och Tommy Möller (1999, s.112) beskriver de som väljer att engagera sig i 

partier som partiaktivister. Bland dessa aktivister finns det två huvudtyper av motiv för deras 

engagemang. Den första typen engagerar sig av idealistiska motiv. Det innebär att 

engagemanget är rotat i att man har en ideologisk övertygelse och därför strävar efter att 

förändra samhället i den riktningen. De önskade förändringarna kan vara av större eller 

mindre art och medlemmarna har generellt sett inte en personlig vinning på förändringen. 

Engagemanget bygger på att personen till viss del känner att det är en medborgerlig plikt att 

vara en del i den demokratiska ordningen genom organiserad partipolitik. De personer som 

har mer utav idealistiska motiv ser det mer som en ”medborgerlig skyldighet att engagera 

sig” (Gidlund och Möller 1999, s.112). Den andra typen av motiv till partiengagemang som 

Gidlund och Möller (1999, s.112) presenterar är den belöningsinriktade motiveringen. 

Personer med detta synsätt ser politiken som ett sätt att göra personlig karriär. Men det 

behöver inte betyda att personen bara använder politiken som medel för sina egna ändamål, 
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utan det politiska arbetet kan ses som stimulerande och personlighetsutvecklande för personer 

med denna inställning. 

 

Gidlund och Möller (1999, s.116) nämner att ett belöningsmotiv till ett partipolitiskt 

engagemang är den sociala interaktionen. Författarna påstår att det finns en viss sorts person 

som ”tycker om” att sitta i styrelser och engagera sig i den politiska organisationen och som 

känner att den sortens arbete är belönande. Detta är något som kanske inte rimmar väl med 

någon som vill göra karriär, att långsamt men troget arbeta i en styrelse öppnar inte 

nödvändigtvis för några större karriärmöjligheter. Men det kan visa på viljan att ta del av och 

stärka det demokratiska samhället. Därför kan man se att både de idealistiska och de 

belöningsmotiverade delarna är politiskt engagemang, inte som två separata funktioner, utan 

som komplement till varandra. Det är genom att ha en kombination av den 

belöningsmotiverade sociala interaktionen och den medborgerliga plikten att delta i 

demokratin som är en del i vad Gidlund och Möller (1999, s.116) kallar för demokratins 

trotjänare.  

2.3.2 Passivt medlemskap 

Alla medlemmar är inte aktiva i den meningen att de deltar i partiets anordnade möten eller 

andra aktiviteter. De är heller inte verksamma inom föreningen genom att sitta i styrelser eller 

på något annat sätt utöva inflytande över den politiska verksamheten. Trots detta är de 

fortfarande medlemmar i partiföreningen och betalar in sin medlemsavgift. 

Gidlund och Möller (1999, s.117) förklarar att det bland dessa passiva medlemmar finns 

motiv till att fortfarande vara med i partiföreningen utan att aktivt delta. De flesta av de som 

är passiva medlemmar har en stark partiidentifikation med partiet och dess värderingar. Man 

vill alltså som medlem, även om man inte aktivt arbetar för de värden och den förändring 

partiet arbetar för att uppnå, genom sitt medlemskap visa stöd för partiets viljeinriktning. 

Genom medlemskapet finns det, likt de idealister som engagerar sig aktivt, en tanke om att 

det skapar legitimitet till det politiska systemet. Alla kan inte bli politiker och alla har inte 

vad som krävs för att klara av att arbeta aktivt med politik. Något som Gidlund och Möller 

(1999, s.118) nämner är den tid som krävs för att arbeta aktivt med politik som dessa 

medlemmar utrycker är problematiskt. Dels den tid det tar att faktiskt jobba med politiken, gå 

på möten och liknande, men även den tankekraft och energi det tar att vara verksam inom den 

politiska arenan. Som en av de Gidlund och Möllers (1999, s.118) intervjuade utrycker det att 

denne inte orkar ”bråka och hålla på” visar på att det politiska engagemanget är något som 
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inte alla ser som en personligt givande aktivitet utan något som istället påverkar ens liv 

negativt. Men även om man skulle vara en person som verkligen vill engagera sig i partiet 

och klara av den mentala ansträngning som det ger, finner många helt enkelt att ett hängivet 

engagemang är omöjligt. I Gidlund och Möller (1999, s.120) beskriver en passiv partimedlem 

det som en tidsmässig omöjlighet att engagera sig politiskt, eftersom det helt enkelt inte finns 

timmar kvar på dygnet att engagera sig på. Arbetet, familjen, träning och andra dagliga 

rutiner och krav fyller redan många människors scheman och det finns helt enkelt inte 

möjlighet att sätta in ett politiskt möte någonstans.  

Man bör även tillägga att det finns en viss grupp som Gidlund och Möller (1999, s.120) pekar 

ut är passiva medlemmar för att de har en misstro mot politikerna. Den här gruppen anser att 

de som blir politiker har något annat än samhällets bästa som motiv till sitt engagemang, de 

menar att folk engagerar sig politiskt enbart för de inte kan göra ett ”riktigt arbete”. Det gör 

att denna grupp av passiva medlemmar fortfarande vill stödja partiets ideologi och 

viljeriktning men vill inte beblanda sig med den grupp karriärister och personer som utnyttjar 

det politiska systemet.  

2.3.3 Idealtyper av partimedlemmar 

För att kunna identifiera vilka personer som attraheras av ett medlemskap i ett politiskt parti 

vill först Gidlund och Möller (1999, s.132) definiera några gemensamma kvalitéer som alla 

dessa olika personer har. För dessa personer är det först och främst vikten av att kunna 

påverka som gör att de ansluter sig till ett parti. Det betyder inte att de hela tiden strävar efter 

att vara med och aktivt påverka utan istället att ha närhet till att påverka. Känslan av att kunna 

stiga in när man känner att något är orättvist eller när något behöver förändras, och känna att 

man har de ingångarna i demokratin som krävs för detta, är viktig för denna kategori. 

Generellt är dessa personer av en karaktär vilket gör att de ofta engagerar sig i samhället i 

stort. De tycker inte att man som medborgare bara ska vara nöjd med sin tillvaro och låta 

andra sköta den samhälleliga utvecklingen. Dessa personer skriver Gidlund och Möller 

(1999, s.133) har en oförståelse för en passivitet bland medborgarna och anser implicit att de 

är bättre medborgare när de engagerar sig i demokratin. Att verka inom demokratin och göra 

förändringar genom de strukturer och demokratiska regler som vi har idag ses som en 

självklarhet. Civil olydnad och utomparlamentariska aktioner är inte något som lovordas, 

utan man ska respektera hur demokratin fungerar och arbeta med den, inte emot. Till sist 

anser denna kategori att medlemskapet och engagemanget i ett politiskt parti är av ett stort 
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värde, inte bara för de själva utan för hela samhället. Politiken anser de på så sätt bidrar till att 

ge dem ett rikare och mer meningsfullt liv. 

Men vad skiljer då dessa kategorier ifrån varandra? Likt Wide (2015) presenterar Gidlund 

och Möller (1999, s.135) ett antal olika idealtyper, eller arketyper som de kallar det, för att 

kunna identifiera dessa personers olikheter. Som tidigare när vi presenterade idealtyper är 

dessa arketyper även de en teoretisk konstruktion, inte menade att avspela verklighet, utan till 

för att underlätta analysen av verkligheten.  

Den första arketypen som Gidlund och Möller (1999, s.135) beskriver är idealisten. Den 

arketypen anser att det politiska engagemanget är något som ska genomföras likt en plikt, och 

den egna karriären är mindre viktig, istället är det den påverkan ens engagemang har på 

samhället som värderas högt. Den tid idealisten lägger ned på sitt engagemang kan vara 

mycket stor, men detta är ingenting som rör denne. Om familjeliv och andra intressen får 

ställas åt sidan är det värt det, för vinsten är så mycket viktigare. Synen på politik som ett 

yrke är något som idealisten tycker är en felaktig bild. Politiken ska vara en plikt och man ska 

arbeta med det under en längre tid. Därför kan den här typen av personer ha en viss misstro 

mot unga politiker eller politiker som allt för snabbt ”stiger i graderna”. De politiska 

positionerna ska tilldelas de som engagerar sig och visar plikttrogenhet till demokratin, inte 

till de som vill göra karriär inom politiken. Ett civilt arbete utanför politiken är något 

idealisten uppskattar. 

Ideologen har en liknande passion för att engagera sig i politiken som idealisten men skiljer 

sig genom att betona ideologin som det viktigaste (Gidlund och Möller 1999, s.137). Själva 

demokratiska formen i sig är inte det viktigaste utan ideologen brinner för att ändra samhället 

och bekämpa de orättvisor som finns. Att bara sitta hemma och vara passiv, när man dagligen 

ser vad som är fel i samhället och vet hur man kan ändra det, fungerar inte, enligt ideologen, 

utan man måste agera. Därför ser ideologen inget annat val än att gå med i ett parti som 

stämmer överens med ens egna världsbild och värderingar för att skapa en bättre värld 

tillsammans med partiet. 

En tredje arketyp som skiljer sig markant till de två första, om inte en total motsats till dem, 

är resultatpolitikern. Den här arketypen beskriver Gidlund och Möller (1999, s.137) som en 

handfast pragmatiker. Det viktiga för resultatpolitikern är att få saker gjorda. Att engagera sig 

politiskt är inte någon plikt eller något ideologiskt riktat, utan det handlar om att se problem 

och lösa dem. Därför har den här sortens personer lite tålamod eller förståelse för teoretiska 



 

15 
 

argument och filosofiska resonemang och utlägg. Att vara kritisk till långsam byråkrati är 

något som gestaltar resultatpolitikern. Toppstyrda partiorganisationer ses som ineffektiva och 

ibland som ett hinder för att få någonting gjort. Hierarkier i lokala organisationer främst, men 

i partiorganisationen som helhet, ses som besvärlig då den kan hämma och begränsa 

medlemmarnas kreativitet. 

Efter några år inom en partiorganisation har man möjligtvis börjat känna sig bekväm i sin roll 

som politiskt aktiv. Personerna i föreningen börjar bli mer som vänner än kollegor med 

samma politiska värderingar. Ambitionerna finns kvar att förändra samhället men mer fokus 

läggs på att hålla organisationen i bra skick. Gidlund och Möller (1999, s.138) beskriver den 

här sortens person som arketypen den lojale trotjänaren. Viljan till att göra politisk karriär är 

inte särskilt stark men man har en vilja till att partiet ska gå bra. Därför tar den här personen 

de uppdrag som kan vara av mindre attraktivt slag, inte för att göra karriär utan för att sköta 

uppdraget på ett bra sätt. Om en ledig position uppstår för partiet att fylla, ställer personen 

upp. Verksamheten är mycket viktigt eftersom partiet har blivit en stor del av personens 

vardag, liv och dennes egen identitet. 

I stark kontrast till den lojale trotjänaren, som gör det som behövs göras för partiet, utan egen 

vinning förklarar Gidlund och Möller (1999, .s139) är karriäristen. Denne är en person som 

gör allt den kan för att bygga sig själv som en duktig politiker. Målet är att nå så högt man 

kan i den politiska hierarkin och karriäristen arbetar ständigt och hårt för att nå sina mål. Det 

är inte bara viktigt att de beslut och lösningar man åstadkommer är riktigt bra, utan det måste 

även synas att man gjort dem. Dessa personer försöker alltid visa hur duktiga de är och de 

talar ofta på möten, även om ämnen som de har väldigt liten, eller ingen, kunskap om. 

Den sista arketypen Gidlund och Möller (1999, s.140) presenterar är postgiromedlemmen. 

Den här typen definieras genom att den inte deltar på några möten, söker inte efter politiska 

uppdrag eller andra typer av deltagande i den politiska organisationen. Det finns dock en 

känsla av tillhörighet till partiet och den här personen tycker om att diskutera politik på 

fritiden med vänner och arbetskollegor. Passiviteten hos postgiromedlemmen beror till stor 

del på tidsbrist. Därför ser denna typ av medlem sitt medlemskap som allt den hinner med att 

göra, och är av stor vikt då medlemskapet legitimerar demokratin och partiverksamheten, 

enligt dennes uppfattning. Postgiromedlemmen är inte ointresserad av vad partiet gör, varken 

nationellt eller lokalt då den ofta tar till sig av information via massutskick eller liknande, 

dock är detta allt som postgiromedlemmen hinner med att göra. 
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2.4 Analytiskt ramverk 

För att analysera den data vi samlat in har vi valt att använda oss av en tematisk analys. Alan 

Bryman (2012, s.579) beskriver den här formen av analys att man ordnar upp insamlad data 

efter teman och underteman, för att kunna få en överblick och förstå den data man samlat in. 

Vad som anses vara ett tema är upp till forskaren själv att avgöra men Bryman (2012, s.580) 

ger förslag på att de kan vara upprepade svar från respondenter om ett visst område eller 

avsaknaden av något som man anser är intressant för studien, men även teorirelevanta teman 

som tydligt binder samman teori och empiri. Vi har, med bakgrund av den teoribakgrund vi 

redogjort för och det empiriska material vi samlat in, valt att utgå från två huvudteman. För 

uppställningen av de huvudtemana se tabell 2.4. 

Det första huvudspåret vi har i vår tematiska analys är organisatoriska aspekter. I det här 

temat kommer vi att se på delvis ur ett tidsmässigt perspektiv med Gidlund och Möller (1999) 

som referensram. Detta för att se hur de politiska organisationerna har förändrats över tid och 

hur strukturerna har anpassats sig till det. Vi har valt att beskriva det här temat i två 

underteman vilka är maktkoncentration och hur medlemmarnas passivitet påverkar 

organisationen. Maktkoncentration är intressant i den aspekten att paritet ska inkludera sina 

medlemmar och gemensamt skapa politiken. Hur den maktfördelningen ser ut i 

organisationen är därför av vikt att undersöka. Passiviteten i partierna ses även som ett 

problem relaterat till det tapp av medlemmar alla partier har erfarit, därför vill se synliggöra 

hur partierna bemöter den problematiken.  

Det andra huvudspåret i våra teman är medlemsmässiga aspekter. Med bakgrund till dalande 

medlemskap som Kölln (2016) pekar på och ett förändrat sätt att styra och organisera 

politiska partier som Dahl (2011) tycker sig se kan det medföra utmaningar för att behålla 

och engagera den grupp medlemmar som fortfarande finns kvar inom de politiska partierna. 

Därför har vi valt likt det första temat att beskriva aspekterna ur tre underteman med fokus på 

medlemmarnas deltagande, attityder och det inflytande medlemmarna har över politiken. 

Enkätstudien ämnar ge svar på hur partimedlemmarna ser på dessa aspekter, medan 

intervjuerna ger den bild kommunalråden har på medlemmarnas deltagande, attityd och 

inflytande. Med deltagande avser vi hur medlemmarna väljer att delta i partiets aktiviteter. 

Attityd är hur nöjda medlemmarna är till de aktiviteter som anordnas. Sista undertemat är 

inflytande vilket utreder vilka i vilken grad medlemmarna känner att de har möjlighet att 

påverka partiet på olika sätt. 
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Organisatoriska aspekter Medlemsmässiga aspekter 

 Maktkoncentration 

 Passivitet 

 

 Deltagande 

 Attityd  

 Inflytande 

Tabell 2.4 

2.4.1 Folkrörelsepartier och icke folkrörelsepartier 

Vi gör inför analysen en uppdelning av partierna som ingår i studien, utifrån deras 

organisatoriska bakgrund vad gäller medlemmarnas funktion. Vi har valt att kategorisera 

partierna som folkrörelsepartier kontra icke folkrörelsepartier, se tabell 2.5. Då vi undersöker 

partimedlemmarnas funktion i de politiska partierna idag, är det intressant vilken funktion de 

ursprungligen haft.  

Folkrörelsepartier ser vi har en nära relation med idealtypen massparti, medan de icke 

folkrörelsegrundade partierna har en närmare relation med idealtypen kaderparti samt 

elektoraltprofessionella partier. Vi gör inte en indelning baserad på ideologi utan enbart ur 

vad partiet har för ursprung. 

Till folkrörelsepartierna räknar vi socialdemokraterna som uppkom ur arbetarrörelsen för att 

organisera arbetarklassen (Lindström 2005 s.79) och som i Sverige haft en mycket stor 

medlemsbas; Centerpartiet som genom sitt ursprung i bondeförbundet har en stark 

folkrörelsebakgrund (Christensen 2005 s.158); Kristdemokraterna som uppkom i samband 

med en omfattande namninsamling för bevarandet av kristendomsämnet i skolan, över två 

miljoner namnunderskrifter samlades in (Josefsson 2016); Sverigedemokraterna, Karlsson 

och Lundberg (2011 s.28) argumenterar för att även Sverigedemokraterna bör ses som ett 

folkrörelseparti då det har sina rötter i en mängd rörelser och föreningar på den yttersta 

högerkanten; Miljöpartiet som skapades i och med den omfattande miljödebatten som fördes i 

samhället med start på 1960-talet och framåt, och organiserade ett brett folkligt intresse i 

samhället kring miljöfrågorna (Wörlund 2005 s.241).  

Som icke folkrörelsepartier räknar vi liberalerna, partiet skapades inom riksdagen genom att 

riksdagsledamöter från lantmannapartierna gick ihop. Partiet har historiskt allt som oftast 

befunnit sig inkilat mellan socialdemokraterna och de konservativa (Malmström 2005 s.136-

137); Moderaterna som bildades i och med skapandet av Allmänna valmansförbundet som en 

försvarsreaktion mot socialdemokraterna och frågan om införandet av friare tullar. Partiet var 

mycket skeptiskt mot partibildning, men sågs som tvunget (Widfeldt 2005 s.106-107); 

Vänsterpartiet som skapades genom en utbrytning från det socialdemokratiska partiet 1917 
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(Ersson 2005 s.55). Genom sitt stora fokus på individualism har dessa partier stora likheter 

med kaderpartiet som nämndes i tidigare avsnitt. Dessa partier har uppkommit inom redan 

etablerade grupper bland parlamentariker som redan är valda eller som utbrytare ur 

existerande organisationer.  

Folkrörelsepartier Icke-folkrörelsepartier 

Socialdemokraterna Moderaterna 

Miljöpartiet Liberalerna 

Centerpartiet Vänsterpartiet 

Kristdemokraterna 

Sverigedemokraterna 

 

Tabell 2.5 
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3. Metod 
För att samla in och analysera den data som vi använder oss av i studien kommer vi använda 

både kvantitativ och kvalitativ metod. Detta gör vi för att få en bättre förståelse till de både 

olika sorterna av data. John Hopkins (2010, s.300) säger att när det är möjligt att kombinera 

både kvantitativa och kvalitativa data i jämförande studier bör man göra det, eftersom det kan 

underlätta och hjälpa en förstå och sammanställa mer utvecklade slutsatser av analysen. Då vi 

har både ett top down-perspektiv (kommunalråden) och ett bottom up-perspektiv 

(partimedlemmarna) så undviker vi att studien låser sig vid en dimension. 

3.1 Survey 

För studiens syfte föredras att enkäten genomförs på distans snarare än att vi uppsöker 

partimöten och delar ut enkäterna till medlemmar på plats, detta av tre anledningar. För det 

första kan det tänkas att enkäten av vissa medlemmar uppfattas som känslig, då frågorna 

berör inställningen till partiet de är medlemmar i. Troligtvis ges ärligare svar om individerna 

besvarar enkäten enskilt snarare än omgivna av sina partikamrater på ett partimöte. För det 

andra vill vi nå ut även till medlemmar som inte är speciellt aktiva inom partierna, och dessa 

kan vara svåra att nå genom att uppsöka partimöten, då det med stor sannolikhet är fler aktiva 

medlemmar som besöker dessa möten. För det tredje innebär elektroniskt besvarade enkäter 

mindre arbete vid avkodningen av svaren, då detta kan göras automatiskt med hjälp av en 

dator.  

3.1.1 Urval  

Eliasson skriver att det är viktigt att identifiera den population som ämnas undersökas och 

upprätta en förteckning över denna (Eliasson 2013 s.44, s.45). Populationen vi vill undersöka 

är partimedlemmar i politiska partier representerade i kommunfullmäktige i Örebro, ett 

totalurval. Vi vill få en hög svarsfrekvens, därför vill vi idealt nå ut till alla, eller så många 

som möjligt. Vi inser att partierna ogärna lämnar ut maillista till sina medlemmar, därför 

söker vi etablera kontakt med nyckelpersoner inom partierna som kan tänkas vidarebefordra 

enkäten från oss till sina medlemmar.  

För att nå ut till populationen etablerades kontakt med de politiska partierna. En första 

kontakt togs genom kommunfullmäktiges ordförande Agneta Blom, detta tänktes ge både 

legitimitet och publicitet till studiens fördel, och även verka övertygande för att locka 

personer att delta i studien (Esaiasson m.fl 2012 s.237). Nästa steg blev att själva kontakta de 

politiska partierna för att nå ut med enkäten till medlemmarna. 
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3.1.2 Bortfall 

Alla partier fick erbjudande att skicka ut enkäten till samtliga partimedlemmar, detta valde 

liberalerna, centerpartiet och vänsterpartiet att göra. Till övriga partier skickades enkäten ut 

till de förtroendevalda. Totalt inkom 142 svar, för data på antal svar från varje parti, se tabell 

7.1 i bilagor. Då partiernas medlemsantal är okänt för oss kan vi inte med säkerhet uttala oss 

om enkätstudiens svarsfrekvens och bortfall.1  

3.1.3 Enkätens utformning 

Enkäten innehåller 14 frågor uppdelat på fyra sidor, antalet frågor har medvetet hållits lågt 

med målet att enkäten ska gå relativt snabbt att besvara. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud skriver att en telefonintervju inte bör pågå längre än 10-15 minuter, medan en 

personlig intervju kan pågå upp till en och en halv timme, och att tiden för en 

enkätundersökning ligger någonstans mitt emellan (Esaiasson m.fl 2012 s.234). I denna 

studie beräknas det ta maximalt 20 minuter att besvara enkäten, det upplevs som lagom lång 

tid för att enkäten inte ska kännas för långrandig. Enkäten har designats med syfte att vara 

lättöverskådlig, därför har den delats upp på fyra sidor för att den vid en första anblick inte 

ska se så omfattande ut, något som kan avskräcka den svarande. Frågor som hör ihop har 

placerats tillsammans, detta för att enkäten ska framstå som så tydlig som möjligt (Eliasson 

2013 s.41).  

Enkäten inleds med kategoriserande frågor om kön, ålder, partipolitisk tillhörighet samt 

engagemang inom partiet. Vidare har påståendefrågor placerats ihop för att enkäten ska se 

estetiskt tilltalande ut.  De frågor som vi tror kan uppfattas som känsliga har medvetet 

placerats i slutet av enkäten. Eliasson skriver att svaren på känsliga frågor riskerar påverka 

hur personer svarar på andra frågor (2013 s.41), genom att placera dessa i slutet av enkäten 

söker vi undvika denna problematik. Att enkäten ska vara tydlig har genomgående varit målet 

vid dess skapande. Inspiration har hämtats från Eliasson, som skriver att förklaringar med 

fördelar kan läggas i enkäten (2013 s.41). Varje ny sida i enkäten inleds därför meden kort 

beskrivning av de kommande frågorna. Syftet med enkätstudien presenteras i inledningen, 

där ges även information om hur den som svarar går tillväga för att ta del av studiens resultat 

efter färdigställande, något som Eliasson skriver är viktigt, eftersom de som svarar kan tänkas 

vara intresserade av vad studien kommer fram till (Eliasson 2013 s.42). 

                                                           
1 De lokala partiföreningarnas medlemsstatistik är inte offentligt tillgängliga. 
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3.2 Intervju 

Steg två i studien om partimedlemmars roll i det politiska systemet är att intervjua ett 

kommunalråd från varje parti representerat i kommunfullmäktige i Örebro kommun. Kvale 

och Brinkmann skriver att kvalitativa intervjuer passar ypperligt för att besvara frågor om hur 

något upplevs (Kvale & Brinkmann 2014 s.143). Frågor kring hur kommunalråden ser på de 

svar partimedlemmarna gett av partiorganisationen anses för studiens syfte mycket relevant. 

Intervjustudien kan sedan användas för att se ifall de båda gruppernas uppfattningar stämmer 

överens.  

Intervjuerna är inte anonyma, kommunalråden betraktas som offentliga personer i toppen av 

den lokalpolitiska hierarkin. Intervjuerna kommer efter godkännande spelas in och hela 

materialet kommer sedan transkriberas och analyseras utifrån studiens analytiska ramverk. 

Kvale och Brinkmann skriver att man bör "intervjua så många personer som behövs för att ta 

reda på vad du behöver veta." (Kvale & Brinkmann 2014 s.156). I denna studie syftar 

intervjuerna med kommunalråden till att ge en extra dimension till de svar som 

partimedlemmarna gett på sin syn av partiorganisationerna. Vi har i studien valt att intervjua 

ett kommunalråd per parti. Kommunalråden innehar partiernas lokalpolitiskt högsta ämbete 

och anses väl lämpade att företräda partierna ur ett top down-perspektiv. Då inte alla partier 

har mer än ett kommunalråd så anses det mest rimligt att intervjua just ett per parti, för att 

studien ska vara balanserad. 

Intervjuerna kommer vara face-to-face, Halperin och Heath skriver att denna typ av intervju 

är anpassningsbar då intervjuaren på ett enkelt sätt kan förklara frågor som den svarande inte 

förstår. Vidare skriver de att det går att observera den svarandes kroppsspråk och förändrade 

tonlägen i rösten (Halperin & Heath 2012 s.254), detta kan ge ökad förståelse till varför 

personen svarar som den gör. Då vi har geografisk närhet till de personer vi vill intervjua så 

anser vi att det är enklare att träffas personligen snarare än att genom föra en telefonintervju. 

För att besvära de svarande så lite som möjligt kommer vi till dem, snarare än att vi bjuder in 

dem till oss. En erfarenhet vi erhållit från tidigare intervjuer med personer inom kommunen 

har visat att detta tillvägagångssätt fungerat väl och uppskattats av de intervjuade.  

Kvale och Brinkmann beskriver i sitt kapitel Intervjuer med eliter hur man som intervjuare 

kan gå tillväga vid en intervju med en person som innehar en maktposition. Det första 

problemet, skriver de, är att vinna tillträde till intervjupersonen (Kvale & Brinkmann 2014 

s.187). Vidare skriver de att det är viktigt att intervjuaren har kunskap om ämnet som 

undersöks, att man förstår det tekniska språket samt även att man har insikter om 
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intervjupersonens sociala situation och vad denne gjort i sitt tidigare yrkesliv (Kvale & 

Brinkmann 2014 s.187). Kunskap om ämnet har vi skaffat oss genom vår 

universitetsutbildning, vi har även inför intervjun läst litteratur som berör ämnet 

partimedlemmar och deras roll inom partierna. 

3.2.1 Semistrukturerad intervju 

Kommunalråden kommer intervjuas med semistrukturerad intervjumetod, detta då denna typ 

av intervju anses fungera bäst utifrån studiens syfte. Möjligheten till följdfrågor som kan ge 

en djupare förståelse för ämnet är den semistrukturerade intervjuns styrka, skriver Halperin 

och Heath (2012 s.258). I en semistrukturerad intervju ges möjligheten till att ställa både 

standardiserade frågor, som alla svarande svarar på, vilket ger viss möjlighet till 

generalisering, samt att även ställa följdfrågor. Dessa följdfrågor kan vara förberedda utifrån 

olika tänkbara svar som kan förutses, men de kan även vara spontana. Den svarande kan 

komma in på ämnen som inte var planerade att tas upp i intervjun, men som är så pass 

intressanta att det blir naturligt att följa upp den nya inriktningen med under intervjun 

påkomna följdfrågor. Nackdelen med semistrukturerad intervju är att det kan vara svårare att 

generalisera svaren mellan flera svarande då de svarat på olika frågor. Möjligheten till 

följdfrågor kan, som nämnt ovan, leda till att intervjuerna tar olika inriktningar (Halperin & 

Heath 2012 s.258).  

Vid strukturerade intervjuer där de svarande får exakt samma frågor och samma 

svarsalternativ går det att jämföra svaren på ett helt annat sätt. Inför studien vägdes dessa 

båda metoder mot varandra och semistrukturerad metod valdes då denna friare intervjumetod 

gör att vi kan få mer utvecklade svar och djupare förståelse för kommunalrådens syn på 

ämnet. Intervjuerna tog cirka 30 minuter att genomföra och det räckte väl till för att få svar på 

frågorna.  

3.2.2 Bortfall 

Sverigedemokraternas kommunalråd hade på grund av ett pressat schema ingen möjlighet att 

ställa upp på en intervju, denne föreslog istället att vi skulle intervjua en av dennes 

partikamrater, men då studien riktar sig mot just kommunalråd valdes sverigedemokraterna 

bort. Detta parti hade även inkommit med enbart två svar i enkäten, vilket hade viss påverkan 

på vårt beslut att betrakta sverigedemokraterna som ett bortfall i studien. Även miljöpartiets 

kommunalråd hade ett pressat schema och föreslog en tid som låg alltför långt fram i tiden för 

att kunna rymmas inom studien, samma svar som de uppgav vid förfrågan om deltagande i 

enkätstudien, därför betraktades miljöpartiet som ett bortfall i intervjudelen av studien. 
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3.3 Reliabilitet  

Vad gäller reliabiliteten för intervjudelen anser vi den vara relativt hög då vi använt oss av en 

tydlig intervjuguide och ställt raka frågor till kommunalråden, vi har inte försökt linda in 

frågorna eller försökt förmå de intervjuade att försäga sig, intervjuerna har karaktäriserats av 

att vara raka och tydliga. För att undvika missförstånd kring kommunalrådens svar har vi, 

som Eliasson (2013 s.15) skriver, spelat in samtliga intervjuer och sedan transkriberat dessa 

ordagrant. Under själva intervjuerna ställdes vid några tillfällen bekräftande frågor till de 

intervjuade för att säkerställa att det svar de precis gett förståtts rätt av oss. Eliasson (2013 

s.15) skriver även att man flera gånger under samma intervju kan återkomma till ett ämne för 

att noggrant undersöka en viktig variabel, detta var något vi använde oss av och det fungerade 

väl då vi på dessa frågor fick mycket bra svar. Om någon annan genomför intervjuer med 

samma personer utifrån den intervjuguide vi tagit fram så tror vi att svaren skulle bli 

likartade. Tiden är självklart en faktor när det gäller undersökning av politik, politiken är i 

konstant förändring, vilket skulle kunna påverka hur de intervjuade svarar på frågorna. 

Reliabiliteten för enkätundersökningen klassas som något svagare än för intervjuerna. Då vi 

som tidigare nämnt drabbades av ett visst bortfall blev inte svarsfrekvensen så hög som vi 

ursprungligen hoppats på. Enkäten i sig anser vi vara mycket tydlig och då vi upplevde ett 

mycket litet internbortfall så verkar även de svarande ha tyckt att den var tydlig. Då vi enbart 

i vissa partier nådde partimedlemmar utan förtroendeuppdrag har vi valt att inte generalisera 

utifrån enskilda partier, istället kategoriserar vi partierna efter om de är folkrörelsepartier 

eller icke folkrörelsepartier. I denna kategorisering är det oundvikligt att något partis 

medlemmar har en större representation av sina medlemmar i någon kategori då partiet i sig 

kan ha en större medlemsbas. Därför kan ett parti få en större vikt i det resultat som 

presenteras. Alternativet skulle vara att göra en större uppdelning eller plocka ut något parti 

för att se vilken påverkan ett enskilt parti har på resultatet. Dock är detta något som vi valt att 

inte göra då vi inte har fått in ett tillräckligt stort underlag för att göra en stabil mätning på ett 

sådant sätt. Vi anser, trots denna brist i generaliserbarheten, att det sätt vi har valt är det mer 

säkrare sättet för att kunna få ett användbart resultat.  

Även vad det gäller de frågor, både i intervjun och i enkäten, som är kopplade till Gidlund 

och Möller (1999) bör man tänka på att deras frågor är ställda i en annan tid. Detta kan 

medföra att frågorna på den tiden uppfattades annorlunda än när de ställdes idag utanför det 

sammanhang Gidlund och Möller (1999) gjorde.   
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3.4 Validitet 

Validiteten klassas som hög vad gäller intervjudelen. Eliasson (2013 s.16) skriver att validitet 

innebär att säkerställa att man mäter det som är tänkt att mätas, då vi genomförde intervjuerna 

face to face så kunde vi förklara frågor som de intervjuade till en början inte förstod, vilket 

gjorde att vi sedan fick svar på frågorna. 

Gällande enkäten blir det dock svårare att säkerställa en hög nivå av validitet då vi inte i 

efterhand kan kontrollera om respondenterna har tolkat frågorna på det sätt som vi avsett. För 

att motverka låg validitet har vi lagt ned stor möda och formulerat frågorna på sådant vis att 

det är svårt att tolka dem på annat vis än det avsedda. För att mäta attityder har vi använt en 

graderad skala på 1-4, genom att undvika ett mittenalternativ blir de svarande tvungna att 

antingen ge ett negativt svar 1-2, eller ett positivt svar 3-4, på så vis undviker vi problematik 

som kan tänkas uppstå där många personer lägger sig i mitten på skalan. Man kan även fråga 

om vi verkligen mäter hur medlemmarna upplever sitt medlemskap med våra frågor. Trots att 

vi har valt att ställa validerande frågor och försökt att precisera dem så gott vi kan är det 

tillslut ändå en fråga om hur partimedlemmarna ser på sitt medlemskap utifrån våra 

fastställda frågor. Vi valde att ställa frågor runt deltagande, attityd och inflytande men det är 

möjligt att det finns viktigare aspekter som medlemmarna ser i sitt medlemskap.  

På grund av att vi använder oss av olika sorters material, det vill säga kvalitativt och 

kvantitativ, för att jämföra partiledningens syn på medlemskapet mot partimedlemmarnas syn 

på medlemskapet finns det en viss problematik. Detta för att både frågorna och svaren i en 

intervju kan bli svåra att avspegla i en enkät. Vilket gör att det blir svårare att generalisera 

resultaten och ställa dom mot varandra.  

Den inre validiteten skulle kunna öka om man genom en triangulering använde intervju som 

metod på partimedlemmarna för att se hur väl enkätresultat och det eventuella 

intervjuresultatet stämmer överens.  

Vad det gäller operationaliseringen om de organisatoriska aspekterna valde vi att se, med 

bakgrund av medlemsfunktionerna och hur olika partitypologier fungerar, att fokusera på 

maktkoncentration och passivitet bland medlemmarna. Det ansåg vi vara de största temana 

som kan synliggöra hur synen från både partitoppen och gräsrotsnivån är på 

partimedlemskapet. Men likt de medlemsmässiga aspekterna bör man vara medveten om att 

det kan det finnas ytligare aspekter som skulle kunna ge ett annat resultat.   
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4. Resultatanalys 
I det här kapitlet kommer vi att både presentera de kvantitativa resultat vi har fått in genom 

enkäten som gått ut till partimedlemmar och även de kvalitativa data som samlats in genom 

de genomförda intervjuerna. Resultaten presenteras i analysschemats ordning och vi kopplar 

både de kvantitativa och kvalitativa resultaten till dessa teman. De olika blocken presenteras 

var och för sig där först ett huvudtema presenteras följt av dess tre underteman, vilket 

avslutas med en sammanfattning där undertemana kopplas samman till huvudtemat. 

4.1 Organisatoriska utmaningar 

De organisatoriska utmaningarna är för politiska partier många, i tider av dalande 

medlemssiffror tvingas partierna förändra sina strukturer. Panebianco (1988) beskriver hur 

partierna gått från att ha varit masspartier till att bli elektroalt-professionella partier, med det 

menar han att när färre engagerar sig partipolitiskt så ställs högre krav på att de som är kvar 

blir lite av experter. Partierna har skiftat från ideologisk inriktning till större fokus på 

sakfrågor, detta för att tilltala en större väljarbas, detta kan i sin tur ytterligare skrämma bort 

ideologiskt inriktade medlemmar. Vi undersöker i detta avsnitt hur maktkoncentrationen från 

partierna på central nivå påverkar lokala partiavdelningar, samt hur partierna ser på och 

hanterar passivitet.  

När vi ser på de organisatoriska utmaningar partierna står inför väljer vi att redovisa de olika 

partierna för sig. Det här för att få en bättre förståelse i kombination med de data som vi har 

från Gidlund och Möller (1999).  

4.1.1 Maktkoncentration 

I tabellerna har vi slagit samman värdena ”hög” och ”mycket hög” för att enklare avläsa 

resultatet där medlemmar anser att det finns en påtaglig påverkan från nationell nivå. 

Eftersom Gidlund och Möller (1999) enbart mäter nationell påverkan är vi begränsade till den 

synvinkeln eftersom det inte finns underlag för att analysera t.ex. medlemsinflytande mellan 

åren 1989 och 1997. I denna del undersöks hur de nationella partiorganisationerna påverkar 

verksamheten i de lokala partiföreningarna och hur denna påverkan har förändrats över tid. 

Resultaten från Gidlund och Möllers (1999) undersökning är baserade på ett urval av 50 

kommuner medan de resultat vi har baseras på en kommun, Örebro kommun. Därför bör man 

vara aningen försiktig med att se resultaten och analysen av siffrorna från 2016 som en 

generalisering av något annat än Örebro kommun. Vi börjar med att se på hur partier på 

nationell nivå påverkar partier på lokal nivå i tabell 4.1. 
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Mellan 1989-90 och 1995-97 ser vi en viss förskjutning där många partier upplever en lägre 

grad av nationell påverkan på den politik de vill bedriva. Kristdemokraterna och 

vänsterpartiet skiljer dock ut sig från mängden och ökar istället det nationella inflytandet över 

den lokala politiken. Vad vi kan se har hänt under åren 1995-97 till 2016 är att förskjutningen 

till mer nationellt inflytande över den lokala nivån försätter att öka även nu bland resterande 

partier. Vänsterpartiet har den starkaste ökningen, där medlemmar som anser att kommunala 

frågor initieras från nationell nivå ökat från 19 % till 50 %. Men samtliga partier har ökat sin 

uppfattning om att partiet nationellt har inflytande över den lokala politiken. 

Kristdemokraterna utmärker sig aningen från de andra partierna genom att minska i sin 

uppfattning om nationellt inflytande. Gidlund Möller (1999, s.92) förklarar ökningen från 90-

talet med att paritet kom in i riksdagen och därför behövde ett mer centralt styre. På så sätt 

kan vi även förstå minskningen då lokalföreningarna är mer etablerade nu och därför inte är i 

samma behov av centralstyrning. Centerpartiet och liberalerna är de två partier efter 

kristdemokraterna som har den lägsta uppfattning om i vilken grad partiet nationellt har 

inflytande över den lokala politiken. 

Bedömningar av vilken grad de politiska frågorna som drivs i den kommunala partiorganisationen är 

initierade av partiet på central nivå. Andelen i procent under mellanvalsår. Resultat för år 1989-90 och 

1995-1997 är hämtade från Gidlund och Möller (1999, s.91).
 

Parti 1989-90 1995-1997 Örebro 2016 

Moderaterna 19 5 33 

Centerpartiet 9 7 24 

Folkpartiet 25 10 23 

Kristdemokraterna 6 26 11 

Socialdemokraterna 17 14 36 

Vänsterpartiet 4 19 50 

Miljöpartiet 6 5 33  

Genomsnitt 12 12 25 

   Tabell 4,1 

Bedömningen i vilken grad riksorganisationen har inflytande över planeringen av verksamheten. Andel 

procent under mellanvalsår. Resultat för år 1989-90 och 1995-1997 är hämtade från Gidlund och Möller 

(1999, s.92). 

Parti 1989-90 1995-1997 Örebro 2016 

Moderaterna 26 7 7 

Centerpartiet 3 2 13 

Folkpartiet 31 7 24 

Kristdemokraterna 11 9 10 

Socialdemokraterna 19 3 28 

Vänsterpartiet 4 12 17 

Miljöpartiet 9 0 0 

Genomsnitt 15 6 17 
Tabell 4,2 
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När vi ser till hur partiet på nationell nivå har inflytande över planeringen av den lokala 

verksamheten, i tabell 4.2, ses liknande trender som i tabell 4.1. Många partier minskar i den 

nationella styrningen över den lokala verksamheten under åren 1989-90 till 1995-97 för att 

sedan under 2016 igen öka sitt inflytande över den lokala verksamheten. Även här utmärker 

sig vänsterpartiet som stadigt ökar i den mån medlemmarna tycker att partiet nationellt har en 

mycket hög grad av inflytande över planeringen av verksamheten på lokal nivå. 

Socialdemokraterna har den högsta nivån av de som anser att den lokala verksamheten 

påverkas i hög grad från nationell nivå. De som har den minsta ökningen av nationellt 

inflytande över den lokala verksamhetsplaneringen är moderaterna. Inom moderaterna har det 

inte skett någon förändring om uppfattningen av den nationella påverkan. Kommunalråden 

beskriver i intervjuerna hur maktkoncentrationen från partierna på nationell nivå påverkar 

deras verksamhet på det lokala planet. När Maria Haglund (M) får frågan hur hon ser på 

skilda åsikter inom partiet så berättar hon att det då är enkelt att vända sig till den moderata 

partilinjen som finns framtagen. Haglund säger att det finns en tydlig struktur kring vad 

partiet tycker, och att moderaterna i Örebro inte kan ”sticka iväg och tycka något helt 

annorlunda, det blir ju lite konstigt då, vi måste hålla oss inom de moderata idéerna”. 

Haglund berättar att moderaterna i Örebro lokalt driver frågor om begränsade barngrupper 

och att alla ska ha rätt till 30 timmars förskola, detta är exempel på frågor som partiet kan 

driva lokalt, men att hon aldrig skulle få igenom det på en partistämma, då det inte anses vara 

moderat politik. Detta kan ses som ett exempel på maktkoncentration från centralt håll, att 

kommunalrådet ser det som en omöjlighet att driva igenom ett lokalt initiativ till nationell 

moderat politik.  

Lennart Bondesson (KD) beskriver hur rikspolitiken inom kristdemokraterna färgar av sig 

mycket på det lokala partiet vad gäller taktik och strategier, något han är kritisk emot. 

Bondesson tycker även att den borgerliga alliansen som bildades på det nationella planet 

ledde till att den kristdemokratiska politiken hamnade i skymundan. Bondesson menar att 

alliansen bidrog till att skapa en stark blockpolitik i Sverige och han tycker det är bra att 

denna blockpolitik har brutits i Örebro kommun. Bondesson menar att partiernas 

kampanjorientering från centralt håll riskerar göra så att partiernas identitet och 

folkrörelsekärna glöms bort, ”den risken är överhängande, generellt ser jag det som ett hot 

faktiskt.” säger Bondesson. När Bondesson uttrycker att det är bra att blockpolitiken brutits i 

Örebro kommun kan det ses som en tydlig kritik av den maktkoncentration som alliansen 

erhöll i och med sitt skapande på nationell nivå. De uttalanden som Bondesson gör kan 
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kopplas till hur Kristdemokraterna utmärker sig i den nationella påverkan på partiet lokal 

nivå. Om vi ser till Panebiancos (1988) modell i tabell 2.2 har masspartier en starkare 

ställning för interna ledare. Bondessons syn och inställning till partiet nationellt kan alltså ha 

påverkat hur partimedlemmarna i kristdemokraterna i Örebro kommun uppfattar relationen.  

Nilsson (S) menar att socialdemokraterna ibland tar omvägar i skapandet av politiken, han 

menar att de inte går direkt mot ett utstakat mål, utan att flera delbeslut tas på vägen. Detta 

menar Nilsson leder till att partiet ibland får kritik, men han försvarar detta tillvägagångssätt 

med att ideologin måste få gå före. Övriga kommunalråd kommenterade överhuvudtaget inte 

ämnet. 

4.1.2 Passivitet 

I tabell 4.3 ser vi en jämförelse av aktiva partimedlemmar i de politiska partierna, siffrorna 

från 1998 är hämtade från Gidlund och Möller (1999 s.110) där ordförande i 

kommunföreningarna gör en skattning av andelen aktiva medlemmar, siffrorna från 2016 är 

insamlade av oss med Örebro kommun som underlag. Andelen i procent av aktiva 

medlemmar från 2016 är en skattning från kommunalråden. I resultatet redovisas inte 

miljöpartiet eller sverigedemokraterna eftersom de, som vi tidigare redogjort för, avböjde 

från att delta i materialinsamlingen. 

Andelen aktiva medlemmar i partierna i procent. Resultat från 1998 är hämtade från Gidlund och Möller 

(1999, s.110).  

De partier som utmärker sig är främst kristdemokraterna, med en minskning i aktiva 

medlemmar på 11.9 procentenheter, vänsterpartiet med en minskning på 17.7 procentenheter 

samt i viss mån också moderaterna med en minskning på 8.5 procentenheter. De som har ökat 

sin andel aktiva medlemmar mellan perioden 1998 till 2016 är främst liberalerna. De har 

lyckats öka andelen aktiva medlemmar från 27,6 % till 40 %, en ökning med 12,4 

procentenheter. Centerpartiet har även de ökat sin andel aktiva medlemmar med 4,2 

Parti Andelen aktiva medlemmar i 

procent 

Förändring 

1998 Örebro 2016   

Moderaterna 18,5 10 -8,5 

Centerpartiet 20,8 25 4,2 

Folkpartiet 27,6 40 12,4 

Kristdemokraterna 31,9 20 -11,9 

Socialdemokraterna 19 20 1 

Vänsterpartiet 42,7 25 -17,7 

Genomsnitt 26,8 23,3 -3,4  

Tabell 4.3 
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procentenheter. Detta är dock inte lika stora andel som liberalerna men är trots allt en påtaglig 

ökning. Det betyder att liberalerna och centerpartiet och även vänsterpartiet, trots deras stora 

tapp i andel aktiva medlemmar, är de partierna som har högs andel aktiva medlemmar. 

Vänsterpartiets kommunalråd Murad Artin kommenterar uppslutningen på partiets möten 

med att han skulle vilja få fler medlemmar att engagera sig. Artin tror att det beror på vilken 

fråga som tas upp på mötena som avgör hur många som kommer, men att det finns en 

kärntrupp som kommer i princip varje gång. Vidare uttrycker Artin att det värsta som kan 

hända ett parti är att medlemmarna är passiva och inte deltar i debatten, utan aktiva 

medlemmar som tillför åsikter så finns det ingen mening med politiska partier menar han.  

Lennart Bondesson (KD) menar att många medlemmar valt att vara just passiva medlemmar, 

dessa vill inte påverka politiken direkt, utan litar på att de som har politiska uppdrag sköter 

den uppgiften, menar han. Vidare tror Bondesson att många tar det för givet att den svenska 

demokratin fungerar så pass bra som den gör, och att fler därför måste engageras eftersom 

han ser demokratin som något som hela tiden måste erövras på nytt. Utan engagerade 

partimedlemmar blir det allt för många som bara sitter på åskådarläktaren och tycker att 

politikerna är otäcka och inte gör rätt, säger Bondesson. Detta stämmer överens med det 

Gidlund och Möller (1999) skriver om, att vissa partimedlemmar är passiva för att de 

misstror politikerna. Enligt författarna anser dessa medlemmar att politikerna valt sitt yrke för 

att de inte klarar av något annat arbete.  

Vidare berättar Bondesson (KD) att det är en stark kärna inom partiet som utgör huvuddelen 

av de aktiva medlemmarna, och att man från partiets sida har svårt att nå bland annat 

invandrare och ungdomar, trots att partiet har ett ungdomsförbund. Bondesson menar att 

kristdemokraterna talar mycket om att få människor att göra sin politiska värnplikt, att alla 

någon gång bör överväga ett politiskt förtroendeuppdrag. Att antalet aktiva medlemmar 

minskar tror Bondesson till viss beror på att många yngre ser det som ”något grått” att gå in i 

ett långsiktigt folkrörelsearbete inom ett politiskt parti, han tror att yngre personer hellre går 

in i mindre projekt och ger järnet under en kortare tid. 

Kenneth Nilsson (S) tror att medlemmars passivitet beror på att folk idag engagerar sig på 

nya sätt, exempelvis via Facebook-kommentarer och mail, snarare än att gå till politiska 

möten och uttrycka sin åsikt. Detta kan kopplas till det Gidlund och Möller (1999) skriver om 

att människor ofta saknar tid att engagera sig politiskt, hinner man inte gå på politiska möten 

kanske det ändå är lockande att genom Facebook-kommentarer engagera sig via internet 
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genom en sorts e-deltagande. Om denna typ av deltagande ökar i och med den tekniska 

utvecklingen, samtidigt som fysiskt deltagande i riktiga möten minskar, så kommer partierna 

sannolikt bli mer beroende av att ta tillvara de åsikter som inkommer via internet.  

Även moderaterna i Örebro har problem med passiva medlemmar, Maria Haglund (M) 

berättar att de inom partiet har börjat ställa högre krav på sina förtroendevalda, partiet 

förväntar sig att de förtroendevalda går på alla möten kopplade till de uppdrag som innehas. 

Att passiviteten ökat bland medlemmar tror Haglund beror på att människor i allmänhet är 

mindre benägna att gå med föreningar i samhället överlag, hon menar att det gäller för partiet 

att erbjuda medlemmarna tillgång till information som inte kan fås via traditionella medier. 

Karolina Wallström (L) tror att andelen passiva medlemmar kan bero på att många väljer att 

bli medlemmar enbart för att stötta partiet ekonomiskt. Hon tror inte det är något problem att 

öka medlemsantalet genom att värva personer som vill bli medlemmar utan att göra något 

inom partiet. Wallström poängterar även att det är viktigt att medlemmarna själva får välja i 

vilken utsträckning de vill delta. Persson (C) menar att det är viktigt för centerpartiet att det 

kommer många medlemmar på mötena, så att inte partiet riskerar att bli toppstyrt. 

Moderaternas och liberalernas synpunkter på medlemmarnas deltagande tycks skilja sig åt, 

medan Wallström (L) menar att deltagandet är högst frivilligt, om än önskvärt, tycks 

moderaterna ställa högre krav på sina medlemmar. Haglund (M) uttrycker en förväntan från 

partiets sida att man som förtroendevald går på alla möten kopplade till ens uppdrag. Gidlund 

och Möller (1999) skriver att det krävs mycket tid för att engagera sig politiskt, och 

moderaterna tycks kräva att man som förtroendevald har den tid som krävs för att sköta sitt 

uppdrag.  

Samtliga partier har problem med passivitet bland medlemmar och en åtgärd som flera 

kommunalråd nämner för att motverka passiviteten är att hålla intressanta möten som lockar 

människor. Flera av de intervjuade kommunalråden tror också att passiviteten har att göra 

med den tidsanda som råder, att folk engagerar sig allt mindre i samhället överlag. Wallström 

(L) säger att de säkert skulle kunna rekrytera fler passiva medlemmar för att öka 

medlemsantalet, men det tycks inte vara något som är intressant för partiet. En passiv medlem 

bidrar endast med sin medlemsavgift, och liberalerna i Örebro tycks således inte vara i så 

stort behov av extra intäkter. Gidlund och Möller skriver att många väljer att bli passiva 

medlemmar för att ge legitimitet åt de politiska partierna, men kommunalråden tycks inte se 

de passiva medlemmarna som legitimitetshöjare, snarare tycks de ses som en skara 
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människor som måste entusiasmeras till ökat engagemang. Liberalernas inställning till att 

rekrytera och värva aktiva medlemmar och inte öka den passiva skaran kan ses som en 

förklaring till den höga andel aktiva medlemmar Liberalerna har, jämfört med de andra 

partierna, som synliggörs i tabell 4.3.  

4.1.3 Sammanfattning 

Överlag säger de flesta kommunalråd att de försöker rekrytera aktiva medlemmar och folk 

som vill engagera sig i partiet. Men olika partier har olika uppfattning om vad en aktiv 

medlem är, vilket kan vara avgörande för den ökning/minskning av aktiva medlemmar som 

har skett inom partierna mellan 1998 och 2016. Kristdemokraterna, vänsterpartiet och 

moderaterna har starkast uppfattning om vilka egenskaper de ser att aktiva medlemmar ska 

ha, vilket kan ha ett samband men det tapp av aktiva medlemmar dessa partier har upplevt.  

Många partier upplever att den nationella politiken styr i allt större utsträckning över den 

lokala partiverksamheten. Kristdemokraternas kommunalråd Bondesson utrycker sig tydligast 

kring detta då han anser att allianssamarbetet har skadat kristdemokraternas självständighet.  

Andra partier ser gärna att man engagerar sig i partiet men till den nivå man själv orkar med, 

och att ett passivt medlemskap inte nödvändigtvis behöver vara negativt utan kan vara en del 

i legitimitetsbyggandet för de som är aktiva. 

4.2 Medlemsmässiga utmaningar 

Partimedlemmar har en mängd olika funktioner inom partierna (Karlsson & Lundberg 2015), 

de fungerar som en åsiktsuppsamlande koppling mellan partierna och civilsamhället, som 

kampanjarbetare kring val, som formare av politiken och som rekryteringsbas för politiska 

förtroendeuppdrag. Utmaningen för partierna ligger i att allt färre personer väljer att engagera 

sig i dessa funktioner, vilket kan leda till att brister uppstår i partiernas organisationer.  

Vi kommer nu behandla och presentera de resultat som är kopplade till medlemmarnas 

agerande och inställning. Till att börja med kommer vi att se om det finns ett samband mellan 

hur alla partimedlemmar i Örebro kommun agerar. Efter det kommer vi att gå in på detalj hur 

olika faktorer kan skilja medlemmarna åt. Vad vi delar upp medlemmarna i är om de har 

förtroendeuppdrag i kommunen eller inte och om de tillhör ett folkrörelseparti eller inte. 

Analysen med den här uppdelningen kommer att röra sig i vårt tematiska analysschema med 

deltagande, attityd och inflytande som separata analyspunkter. Till slut ger vi en kort 

sammanfattning av vad resultaten säger. 
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För att kontrollera om det finns en samvariation mellan den grad partimedlemmar är aktiva 

medlemmar och den syn partimedlemmarna har på partiorganisationen har vi skapat två index 

som får representera de olika inställningarna. I det första indexet om aktivitet har vi lagt in 

variablerna som mäter deltagande i olika aktiviteter som möten och hur medlemmarna 

försöker påverka politiken. I det andra indexet har vi lagt in de variabler som mäter 

partimedlemmarnas attityder till möten och vilken syn de har på partimedlemmarnas 

möjligheter till att påverka. För att kontrollera om de två index vi skapat kan användas på ett 

reliabelt sätt har vi använt oss av Cronbachs alpha vilket är enligt Andy Field (2013, s.708) 

det vanliga sättet att säkerställa att index är reliabla, se tabell i bilagor för korrelation och 

Cronbachs alpha-test. Field (2013, s.709) förklarar att i de vanligaste fallen brukar man säga 

att ett reliabelt index ligger mellan 0,7 till 0,8, dock i vissa undantag kan även resultat under 

0,7 vara acceptabla. Eftersom de båda indexen vi konstruerade uppnådde en nivå nära 0,8 är 

de utan tvekan godkända som ett reliabelt index mätt med Cronbachs alpha. 

När vi gör en korrelationsanalys med de två indexen som vi skapat syns ett tydligt samband 

mellan de två med en styrka på 0,238. Det betyder att en högre nivå av nöjdhet till 

verksamheten gör att det ökar graden av deltagande i den politiska organisationen och vice 

versa. Dessa resultat är även signifikanta då signifikansnivån ligger på 0,007, vilket innebär 

en hög grad av signifikans.  

Upplevelsen av partiets politiska möten som meningsfulla är den enskilda faktor som 

uppvisar starkast samband med de variabler som mäter aktivitet och deltagande inom partiet. 

Medlemmar som upplever att partiets möten är meningsfulla deltar oftare i möten, såväl i 

andra aktiviteter inom partiet, läser ofta informationen som kommer från partiet och försöker 

ofta påverka partiets politik (se bilaga 7.2 för en redovisning av dessa korrelationsanalyser).  

För att se hur alla variabler som ingår i våra två index förhåller sig till huruvida man är 

medlem i ett folkrörelseparti och/eller har förtroende uppdrag i kommunen valde vi att göra 

korstabeller. Peter John (2010, s.273) beskriver korstabeller som ett enkelt sätt att se hur olika 

variabler är beroende av varandra. Dessa korstabeller kommer att stå till grund för analysen 

av det kvantitativa materialet om partimedlemmarna. 

4.2.1 Deltagande 

Hur ser skillnaden ut i deltagandet i partiorganisationernas aktiviteter mellan de 

partimedlemmar som har/inte har förtroendeuppdrag och hur skiljer sig folkrörelser mot icke-

folkrörelser? Vad vi kan tolka ur de resultat vi har fått in är att det finns en högre benägenhet, 
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även om den är liten, att delta i både politiska aktiviteter och övriga aktiviteter bland de 

medlemmar som är förtroendevalda i partier utan folkrörelsebakgrund. Däremot har de partier 

med folkrörelsebakgrund en högre andel av partimedlemmar som deltar i möten utan att de 

har förtroendeuppdrag. 

Medlemmarna, både med och utan förtroendeuppdrag, i partier med folkrörelsebakgrund 

försöker även i högre grad påverka den politik som partiet driver än de medlemmar i partier 

som inte har folkrörelsebakgrund. 

Har du politiska uppdrag i 

kommunen 

Deltagande i: Inte 

Folkrörelse 

Folkrörelse Differens 

Ja Politiska möten 79,4% 78,5% -0,9% 

Nej   27,8% 31,3% 3,5% 

Skillnad   -51,6%*** -47,2%***  

Ja  Övriga aktiviteter 76,5% 70,8% -5,7% 

Nej  27,8% 25,0% -2,8% 

Skillnad  -48,7%*** -45,8%***  

Ja   Läser information 85,3% 86,2% 0,9% 

Nej  83,3% 75,0% -8,3% 

Skillnad   -2,0% -11,2%  

Ja Försöker påverka 73,5% 76,6% 3,1% 

Nej  17,6% 25,0% 7,4% 

Skillnad   -55,9%*** -51,6%***  
 

N  53 - 54 82 - 83  

***=p<.001, **=p<.01, *=p<.05 
Tabell 4,4

 

Att vara informerad och läsa den information som partiet skickar ut är snarlikt mellan de som 

har eller inte har förtroendeuppdrag när vi skiljer de åt mellan folkrörelsepartier och icke 

folkrörelsepartier. Däremot har de som trots inte har förtroendeuppdrag i partier utan 

folkrörelsebakgrund en högre nivå av att läsa information än medlemmarna i partier med. 

Vänsterpartiet har förutom traditionella medlemsmöten där beslut fattas, även cafékvällar 

som är öppna både för medlemmar och för allmänheten, dessa cafékvällar är till för att ge de 

förtroendevalda rådgivning och stöd i politiken, berättar Artin (V). Dessa cafékvällar kan ses 

som ett tecken på att vänsterpartiet anser att det är viktigt att ha en koppling till medborgarna, 

något som Karlsson och Lundberg (2015) skriver varierar mellan olika partier. Att partiet inte 

enbart vänder sig till medlemmar, utan även allmänheten, skulle kunna ses som ett tecken på 

att partimedlemmarnas engagemang inte räcker till, utan att partiet känner sig tvunget till att 

vända sig utanför partiet för att få ett tillräckligt informationsunderlag.  

Moderaterna arrangerar varje månad ett möte som kallas stora m, där bjuds alla medlemmar 

in och partiets gruppstyrelse informerar om den politik som är på gång i rådhuset, berättar 
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Haglund (M). Partiföreningen arrangerar talarkvällar och utbildningar, även länsförbundet 

arrangerar olika typer av föreläsningar och kurser. Att moderaterna tycks fokusera mycket på 

att utbilda sina medlemmar kan förklaras av, som Barrling (2015 s.66) skriver, att partiet 

värdesätter kunskap och argument uppbackade av fakta.  

Nilsson (S) berättar att socialdemokraterna arrangerar väldigt många olika typer av möten, 

dels möten som handlar om partiets interna angelägenheter, där partiet exempelvis tar fram 

riktlinjer hur man ska möta väljare och liknande. Det arrangeras även möten som kopplar 

ihop partiföreningen med rådhuset där det diskuteras hur politiken styrs, samt öppna möten 

för medborgare där de kan möta kommunalråden, berättar Nilsson. Socialdemokraterna 

verkar försöka vårda sitt folkrörelsearv genom att erbjuda medlemmarna inflytande i 

politikens olika steg. Karlsson och Lundberg (2015) skriver att medlemmar traditionellt sett 

haft en viktig roll när politiken förnyas, och socialdemokraterna tycks genom sina många 

olika mötesformer göra sitt bästa att vårda denna funktion för dagens medlemmar. 

Liberalernas kommunalråd Wallström (L) berättar att de inom partiet har instiftat en 

mötesform som de kallar för samråd. Wallström berättar att detta möte är till för att öka 

deltagandet hos medlemmarna, och att man därför på dessa samråd lyfter frågor som berör 

långsiktig politik som de som har förtroendeuppdrag inte hinner med att diskutera. Dessa 

långsiktiga politiska frågor ska vara sådana som intresserar många medlemmar, därför kallar 

Wallström frågorna för parkbänksfrågor, med det menar hon sådana ämnen som många är 

berörda av, exempelvis kameraövervakning, integration och drogpolitik, berättar Wallström. 

Att medlemmarna samlas för att diskutera den politik som de förtroendevalda inte hinner med 

skulle kunna ses som en viss form av exkludering, de förtroendevalda ägnar sig åt 

nämndpolitik som påverkar kommunens utveckling, medan övriga medlemmar debatterar 

mer omfattande frågor som kanske inte lika ofta realiseras i politiken. Här finns tendenser till 

en uppdelning av medlemmarna mellan de som har förtroendeuppdrag och medlemmar som 

inte innehar uppdrag, vilket kan tyda på att partiet har elitistiska tendenser, där de mer 

engagerade sammanträder åtskilt. 

Persson (C) jämför partiföreningen med hur man driver ett fotbollslag, han säger att partiet 

inte bara kan handla om politik, utan det måste också arrangeras andra sociala aktiviteter där 

medlemmarna lär känna varandra, möten där man kan sitta och dricka kaffe och prata om 

livet, och detta berättar han att centerpartiet gör. Om få medlemmar dyker upp på ett möte så 

försöker partiet utvärdera vad det var som gjorde att inte fler dök upp, för att locka fler till 
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nästa möte, berättar Persson (C). Social gemenskap och identitetsskapande är något som 

Karlsson och Lundberg (2015) framhåller som viktigt i politiska partier, och detta verkar 

centerpartiet ha tagit fasta på. Partiet tycks även värna om att deltagandet upplevs som 

meningsfullt, kanske för att stärka banden till den ursprungliga folkrörelsen. 

Bondesson (KD) berättar att även kristdemokraterna arbetar med att öka medlemmarnas 

deltagande i politiken, han berättar att de har börjat med hearings, på dessa möten bjuds en 

extern föreläsare in att tala om ett aktuellt politiskt ämne, sedan får medlemmarna komma 

och lyssna. Han berättar att partiet även har en modell för att öka deltagandet hos 

medlemmarna i skapandet av ny politik. Detta arbete går enligt Bondesson ut på att 

medlemmarna delas in i grupper som diskuterar olika politikområden och som sedan kommer 

med förslag på hur partiet kan utveckla sin politik inom dessa områden. I grupperna ingår 

både oerfarna medlemmar utan politiska uppdrag samt erfarna förtroendevalda, så att olika 

kompetenser blandas, berättar Bondesson. Inom kristdemokraterna tycks ett tydligt fokus 

finnas på att göra medlemmarna delaktiga i skapandet av politiken, något som Karlsson och 

Lundberg (2015) menar är förknippat med folkrörelsepartier. 

En annan fråga som ställdes till kommunalråden gällde hur partiledningen ser på medlemmar 

med aktivistiska tendenser, och denna grupps deltagande i politiken. Med aktivism menas att 

medlemmar är mer extrema i sin ideologiska övertygelse och väldigt aktiva inom politiken, 

motsatsen till passiva medlemmar. 

Kommunalråden tycks se aktivism på olika sätt, Artin (V) tror aktivister säkerligen kan bli 

goda parlamentariker, men att de ofta inte trivs med att sitta exempelvis i en nämnd, då han 

tror att de hellre vill driva större, mer ideologiskt laddade frågor. Även Nilsson (S) ser 

positivt på aktivism inom socialdemokraterna, han menar att partiet mår bra av att ha 

medlemmar som inte räds att ta upp kontroversiella frågor, det problem som kan uppstå med 

aktivism, menar Nilsson, är när dessa individer inte respekterar spelregler och andra 

människors integritet, men det har å andra sidan inte varit ett problem inom 

socialdemokraterna menar han. 

Haglund (M) berättar att när partiet bedriver utåtriktad verksamhet, exempelvis torgmöten, så 

styr partiet upp folk och gör klart för deltagarna vilket budskap det är som ska spridas, det 

tillåts inte att medlemmar spider åsikter som inte är moderat politik. När det skett att 

medlemmar varit mer extrema i sin tolkning av den moderata politiken så har detta från 

partiets sida bemötts med en ideologisk diskussion, berättar Haglund. Wallström (L) kan 
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också se att det finns aktivism inom partiet, hon menar att då liberalismen är så bred så kan 

ideologin tolkas på många sätt. Ofta är det när personer går över från ungdomsförbundet till 

moderpartiet som aktivism uppstår berättar Wallström, detta tror hon beror på att ungdomar 

är mer ”svart-vita i sina glasögon”, men att hantera detta ses mer som en utmaning än ett 

problem menar hon. Detta kan tolkas som att det är en utmaning att hantera aktivister hos 

liberalerna, och att det gäller att omforma ungdomarna till moderpartiets linje, detta kan 

kopplas till att Barrling (2015 s.70) beskriver liberalerna som ett parti med stort fokus på att 

vara tydliga och konsekventa, utrymmet för aktivism blir då litet.  

Centerpartiets kommunalråd Persson ser aktivism inom partiet som något som kan vara både 

berikande och besvärande. Enstaka aktivister som är väldigt insatta i en fråga och driver den 

hårt ses bara som något positivt, men om det skulle bli allt för många som agerade på detta 

sätt skulle det leda till problem för partiet i längden säger Persson. Så länge man håller sig 

inom partiets ståndpunkter så är det inget problem, men om man bryter mot partiets 

grundvärderingar så riskerar man att bli utesluten. 

Mest positiv till partiaktivism tycks kristdemokraterna vara, Bondesson konstaterar att 

aktivism oftast innebär utomparlamentarisk aktion, och vill gärna se mer av denna typ av 

medlem inom partiet.  

”Vi har ju varit i majoritet sedan 2007 det är jätteroligt, men det finns ju en liten risk att man 

blir en del av maktapparaten Örebro kommun, man kan utan att man vill det bli det, då behöver 

man ju några som blåser på och ifrågasätter och är kritiska granskare och det tycker jag är 

jätteviktigt”- Bondesson (KD). 

Vidare menar han att kristdemokraterna föddes ur aktivismen i och med uppropet för 

bevarandet av kristendomsämnet i skolan, och att det finns en risk att partiet har stagnerat 

sedan dess. Med aktivister i partiet finns en större möjlighet att hitta partiets rötter som 

hjälper till att utveckla och förändra samhället, säger Bondesson. 

Vänsterpartiets, socialdemokraternas och centerpartiets intervjuade kommunalråd säger 

samtliga att aktivism är bra, i lagom dos, så länge man håller sig till spelreglerna och 

grundläggande värderingar verkar det som en medlem får vara aktivistisk. Bondesson (KD) 

tycks vara mycket positiv till aktivism inom partiet, han menar att partiet föddes ur aktivism 

och att det är nödvändigt att återvända till rötterna, även utomparlamentariska aktioner 

uppskattats av Bondesson. Moderaterna talar om att ”styra upp” medlemmarna så att de inte 

uttrycker sig på ett vis som inte är det moderata sättet, här tycks en hårdare linje framträda 

som stämmer överens med det Barrling (2015 s.66) skriver om moderaternas partikultur som 
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handlar mycket om att underordna sig gruppen/partiet. Förhållningsättet till aktivism kan 

bland Moderaterna och Kristdemokraterna ses som diametralt skilda uppfattningar om hur de 

ska hanteras, vilket kan vara en förklaring till den minskning av aktiva medlemmar som vi 

tidigare beskrev i tabell 4.3. De olika synsätten kan göra att alla medlemstyper, som Gidlund 

och Möller (1999) beskriver, inte passar inte i partiet. I det mer aktivistvänliga 

Kristdemokraterna finner ideologen och idealisten mer utrymme än resultatpolitikern och 

karriäristen och vice versa i moderaterna. 

4.2.2 Attityd 

Vad säger då det materialet vi har fått in från medlemmarna om deras inställning till antalet 

möten, tillgång till information samt tillfällen att påverka politiken. Om vi börjar med att först 

se på de som är förtroendevalda går det i tabell 4.5 urskönja att det finns en större mängd 

medlemmar av de som har förtroendeuppdrag som är nöjda med de flesta mötena och 

informationen. Dock är de inte lika nöjda med antalet tillfällen att påverka politiken. En 

förklaring till att de som inte har förtroendeuppdrag är mer nöjda med antalet tillfällen att 

påverka kan vara att de är aktiva i lägre grad. Det kan innebära att de har en bild som inte 

stämmer överens med hur verkligheten ser ut för de aktiva medlemmarna, som ständigt 

försöker påverka den politik som partiet driver. De som inte har förtroendeuppdrag kan känna 

att de har möjligetern att påverka när de vill men väljer att inte göra det, därför får de en mer 

positiv bild av de tillfällen som finns för att påverka.  

Hur skiljer sig de partier som har en folkrörelsebakgrund från de som inte har det från 

varandra då när det kommer till nöjdheten med antalet aktivitet? Som vi kan se i tabell 4.5 är 

en relativt låg procent av de som har förtroendeuppdrag inom partier utan 

folkrörelsebakgrund missnöjda med antalet möten och antalet övriga aktiveter. Enbart 2,9 % 

av medlemmarna i dessa partier är missnöjda med antalet politiska möten vilket är nästan 20 

procentenheters skillnad från de som är förtroendevalda i partier med folkrörelsebakgrund. 

Detta kan bero på sättet de enskilda individerna i partier med olika partibakgrunder driver 

politik. I partier med folkrörelsebakgrund, där en större del av medlemskåren förväntar sig en 

stor samverkan mellan medlemmarna i politikskapandet, kan kravet vara större på politiska 

möten än i partier utan folkrörelsebakgrund. I dessa partier arbetar medlemmarna istället mer 

individuellt med politik och har därför inte samma höga krav på antalet politiska möten med 

andra partimedlemmar. Däremot kan vi se att det finns en högre andel av de som inte har 

förtroendeuppdrag i partier utan folkrörelsebakgrund som är mer missnöjda med antalet 

övriga aktiviteter. Det här tolkar vi som att de utan förtroendeuppdrag inte hittar 
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gemenskapen i partiet lika lätt då de inte är med och arbetar med politik på samma vis som de 

med förtroendeuppdrag gör. Partier med folkrörelsebakgrund kan ha en kultur där det läggs 

mer fokus på den sociala aspekten av partimedlemskapet och inte enbart den politikskapande 

delen, vilket gör att partimedlemmar som inte har ett förtroendeuppdrag är mer nöjda med 

partiets övriga aktiviteter. 

I de partier som har folkrörelsebakgrund är medlemmarna, både de med och de utan 

förtroendeuppdrag, mer nöjda med antalet tillfällen att påverka. Det finns två aspekter som är 

värda att analysera vad gäller denna skillnad. För det första kan det vara så att partier med 

folkrörelsebakgrund värderar ett mer konsensusfokuserat sätt att driva politik och därför har 

fler tillfällen att påverka politiken som partiet driver i olika frågor. De partier utan 

folkrörelsebakgrund värderar individualiteter till större del och därför ges inte 

partimedlemmarna lika stor insyn och möjlighet att påverka politiken som de enskilda 

medlemmarna driver i olika frågor. För det andra, om vi går tillbaka till tabell 4.4, kan vi se 

att partierna med folkrörelsebakgrund försöker påverka politiken i större utsträckning och 

därför skapar sig fler tillfällen att påverka. 

***=p<.001, **=p<.01, *=p<.05 
Tabell 4.5 

Nedan redovisas kommunalrådens attityd till medlemmarna, frågor som ställdes i detta ämne 

var är medlemmarna viktiga för partiet? Vilken är partimedlemmarnas absolut viktigaste 

funktion? 

Artin (V) beskriver medlemmarna som ”basen för partiet”, han menar att det är 

medlemmarna som beslutar vilka personer som ska sitta på olika förtroendeposter inom 

partiet och kommunen. Vidare menar han att det är medlemmarna som bestämmer paritets 

Har du politiska uppdrag i 

kommunen 

Hur nöjd är du med 

antalet: 
Inte 

Folkrörelse 

Folkrörelse Differens 

Ja Politiska möten 97,1% 77,6% -19,5 %* 

Nej   83,3% 75,0% -8,3 % 

Skillnad   -13,8 %* -2,6 %  

Ja  Övriga aktiviteter 91,4% 71,2% -20,2 %* 

Nej  72,2% 75,0% 2,8 % 

Skillnad  -19,2 % 3,8 %  

Ja  Informationen 80,0% 76,1% -3,9 % 

Nej  68,4% 87,5% 19,1% 

Skillnad   -11,6 % 11,4 %  

Ja tillfällen att påverka 77,1% 80,6% 3,5 % 

Nej  83,3% 87,5% 4,2 % 

Skillnad   6,2 % 6,9 %  
 

N  51 - 52 80 - 81  



 

39 
 

politiska inriktning för de kommande fyra åren. Samtidigt berättar Artin att det förr inom 

vänsterpartiet i Örebro diskuterades väldigt mycket ideologi, det hölls många möten där 

globala frågor diskuterades, och detta menar Artin blev alldeles för teoretiskt. Han har därför, 

enligt honom själv, i rollen som kommunalråd verkat för att omvandla den ideologiska 

debatten till genomförbara politiska förslag. Detta kan ses som att Artin tagit rollen som 

resultatpolitiker, som beskrivs av Gidlund och Möller (1999). Vänsterpartiet tycks ha ändrat 

fokus, från att tidigare ägnat mycket tid åt ideologiska debatter verkar Artin ha gett partiet en 

större inriktning mot realisering av förslag och resultat. Vänsterpartiets attityd till 

medlemmarna tycks vara att de bör ha ett stort inflytande. 

Nilsson (S) menar att partimedlemmarna är mycket viktiga för socialdemokraterna, han 

beskriver dem som partiets ryggrad, tyngden bakom orden, som gör att han som 

kommunalråd känner stöd när han driver partiets frågor. Medlemmarnas viktigaste funktion i 

socialdemokraterna är enligt Nilsson att ”mejsla fram politiken” och vara vägvisare vid 

genomförande. Här tycks kommunalrådet ge en bild av att socialdemokraterna värnar 

folkrörelsen inom partiet, då det verkar finnas en positiv och ädel attityd till medlemmarna. 

På frågan ”tror du att partierna går mot att bli ”valmaskiner” som är beroende av omfattande 

valrörelser, och att det blir mindre fokus på vad medlemmarna tycker?”, svarar Nilsson att 

socialdemokraterna måste ge sig själva samma chanser som de andra partierna ger sig vid val, 

men att de mellan valrörelserna är folkrörelsepartier. Det Nilsson säger här kan tyda på att 

socialdemokraterna åsidosätter sina medlemmar när det gäller att vinna val, för ett 

folkrörelseparti kan det vara som viktigast att känna delaktighet just vid valen, men partiets 

attityd tycks i detta fall vara den motsatta.  

Moderaternas kommunalråd Haglund berättar att de inom sitt parti gör skillnad på rådhuset 

och partiföreningarna. Rådhusets uppgift är enligt Haglund att stå för verkstan, den 

kommunala politiken, och att föreningarna ska hålla på med kampanjer och 

föreningsverksamhet. Partimedlemmarna beskrivs av Haglund som jätteviktiga, och deras 

absolut viktigaste funktion är att de ska bli förtroendevalda berättar hon. Haglund menar att 

det är väldigt viktigt att ha människor på partiets listor för att efter val kunna besätta alla 

uppdrag som partiet erhåller. Det Haglund säger kan tolkas som att partiledningens attityd till 

medlemmarna är elitistisk, det viktigaste tycks vara att besätta alla förtroendeuppdrag, vilket 

tyder på en professionalisering av partiet. Det görs även en tydlig åtskillnad mellan rådhuset 

och partiföreningarna, där medlemmarnas uppgift är att sköta kampanjen, utrymmet för 

politisk debatt och delaktighet tycks inom moderaterna vara till viss del begränsat. 
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Inom liberalerna är det väldigt viktigt att ledningen har en stark koppling till medlemmarna, 

som Wallström (L) beskriver det, hon menar att man inte kan ha vattentäta skott mellan 

ledningen och medlemmarna. På frågan om medlemmarna är viktiga för partiet svarar 

Wallström att hon ibland tror att det är förlegat med partier med medlemmar, eftersom det 

finns länder som bara har proffspolitiker, och det verkar fungera bra. Wallström utvecklar sitt 

svar med att partierna behöver fler medlemmar för att det ska vara meningsfullt med 

medlemspartier. Partimedlemmarna tycks alltså inte vara alls lika viktiga inom liberalerna 

som exempelvis inom socialdemokraterna, sett till dagens antal, enligt Wallströms svar. 

Medlemmens viktigaste funktion i liberalerna är enligt Wallström att vara ”ambassadör för 

liberalismen i den mån man kan, efter behov och önskemål.” Citatet verkar säga att det för 

alla medlemmar finns något sätt att engagera sig på, därför bör ingen vara passiv. Vidare ser 

Wallström en utmaning med partier som medlemsstyrda organisationer, denna utmaning 

ligger i mötet mellan det professionella, politikerna i toppen, och amatörföreningen, 

partiföreningen. Wallström menar att det är en stor utmaning att, som hon beskriver det, ”hela 

Sveriges politiska styrning ligger på en bas av en ideell förening, det är det svåraste”. Här 

uppvisar liberalerna tydliga tecken på professionalisering, då amatörföreningen inte tycks 

hålla det mått som krävs för att det politiska systemet ska fungera på önskvärt sätt. 

Centerpartiets kommunalråd Persson lyfter fram partimedlemmarna som grunden för hela 

partiet, han menar att ett parti inte bara kan bestå av några få ledare, utan att det måste finnas 

en bredd, annars fungerar det inte, säger han. Medlemmarna ska enligt Persson ha 

möjligheten att påverka besluten inom partiet och verka som centerpartiets ambassadörer 

genom att påverka andra personer utanför partiet. Kristdemokraternas kommunalråd 

Bondesson säger att utan medlemmar är kristdemokraterna inget parti, och partimedlemmens 

absolut viktigaste funktion beskrivs av honom som att vara en ambassadör för partiet och 

dess politik, han menar att det är viktigt för demokratins skull att olika partiers ideologier 

syns tydligt. Båda centerpartiets och kristdemokraternas kommunalråd ser sina medlemmar 

som ambassadörer, vilket kan kopplas till ett professionaliserat parti där det är de enskilda 

ambassadörerna som ska representera partiet. Kanske kan det vad gäller dessa två partier, 

som ursprungligen är folkrörelsepartier, urskönjas en viss identitetskris där 

partimedlemmarnas roll slits mellan inflytande och delaktighet kontra ambassadörskap.  

Vidare ser Bondesson en risk med att kristdemokraterna i Örebro håller på att 

professionaliseras allt mer, han berättar att partiet har fått fler fast anställda i rådhuset, och att 



 

41 
 

det har uppstått en spänning mellan partiet i rådhuset och partiföreningen. Bondesson menar 

att risken ligger i att partiet blir en del av maktapparaten Örebro kommun, och att 

medlemmarnas inflytande därför minskar. 

4.2.3 Inflytande 

När vi ser på hur partimedlemmarna anser sig ha inflytande över partiverksamheten i tabell 

4.6 dyker en splittrad bild upp, både mellan förtroendevalda och inte förtroende valda men 

även mellan partier med eller utan folkrörelsebakgrund. Vi börjar med att se om 

partimedlemmarna tycker att mötena som hålls i partierna är meningsfulla. Här är alla 

partimedlemmar som har förtroendeuppdrag relativt överens att mötena är meningsfulla. 

Däremot finns en stor skillnad bland de utan förtroendeuppdrag. Av de medlemmar som är 

med i ett parti med folkrörelsebakgrund anser fler medlemmar utan förtroendeuppdrag att 

mötena är meningsfulla än de med förtroendeuppdrag. I partier utan folkrörelsebakgrund är 

det dryga femtio procent av medlemmarna utan förtroendeuppdrag som anser att mötena inte 

är meningsfulla. 

***=p<.001, **=p<.01, *=p<.05 
Tabell 4.6 

Angående om politiken skapas på de möten som hålls kan vi se att partibakgrunden inte har 

någon större skillnad mellan de som har förtroendeuppdrag. Det finns dock en liten skillnad 

mellan de som inte har förtroendeuppdrag i relation till partibakgrund. Fler av de medlemmar 

som är med i partier utan folkrörelsebakgrund anser att politiken skapas på de politiska 

mötena. Medan en större del av de partimedlemmar utan förtroendeuppdrag i partier som har 

folkrörelsebakgrund anser att politiken skapas någon annanstans än på mötena. Bland de 

förtroendevalda ser en större del av de i partier utan folkrörelsebakgrund att medlemmarna 

har stort inflytande på politiken som bedrivs än de förtroendevalda i partier med 

Har du politiska 

uppdrag i 

kommunen 

Anser du att: Inte 

Folkrörelse 

Folkrörelse Differens  

Ja Mötena är 

meningsfulla 
85,3% 78,5% -6,8 % 

Nej   55,6% 81,3% 25,7 % 

Skillnad   -29,7 %* 2,8 %  

Ja  Politiken skapas på 

Mötena 
69,7% 70,8% 1,1 % 

Nej  61,1% 56,3% -4,8 % 

Skillnad  -8,6 % -14,5 %  

Ja  Medlemmarna har 

stort inflytande 
67,6% 61,5% -6,1 % 

Nej  72,2% 73,3% 1,1 % 

Skillnad   4,6 % 11,8 %  

N  51 - 52 80 - 81  
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folkrörelsebakgrund. Ser vi istället på de som inte är förtroendevalda får vi en helt omvänd 

bild där fler medlemmar utan förtroendeuppdrag i partier med folkrörelsebakgrund anser att 

de har större inflytande än partimedlemmarna i partier utan folkrörelsebakgrund.  

Artin (V) framhåller att det är mycket viktigt att medlemmarna känner att de har inflytande 

över politiken, något som Nilsson (S) håller med om, han berättar att man i 

socialdemokraterna har utvecklat påverkansmöjligheterna för att fler ska få möjlighet till 

inflytande. Han tror dock att det är svårt att ge alla möjligheten att påverka politiken då 

människors livssituationer ser så olika ut. Det medlemmar får ut av sitt medlemskap i 

socialdemokraterna är en chans att påverka samhället i den riktning som man önskar, säger 

Nilsson. Både vänsterpartiets och socialdemokraternas kommunalråd svarar liknande och 

svaren för tankarna till folkrörelseideal med stort medlemsdeltagande. 

Haglund (M) berättar att de inom moderaterna har en fullmäktigegrupp som är väldigt mäktig 

och som egentligen bestämmer vilken politik som drivs av partiet, medlemmarnas 

påverkansmöjlighet i det fallet ligger i att det är de som röstar fram fullmäktigegruppen. Om 

man som vanlig medlem vill påverka fullmäktigegruppens beslut berättar Haglund att man 

kan påpeka att man inte håller med om det som sägs. Haglund menar att det kan vara svårt att 

just på ett möte påverka ett beslut, men att fullmäktigegruppen inser att de inte kan föreslå 

samma sak vid ett annat möte. Genom denna process menar Haglund att det på sikt går att 

förändra politiken inom partiet. En utmaning som Haglund ser med medlemsstyrda partier, 

där medlemmarna har inflytande, är om partiet får in en drös medlemmar som inte är 

moderater, som inte driver de moderata åsikterna, berättar hon. Inom moderaterna tycks den 

kultur som beskrivs av Barrling (2015 s.66) råda, med det menas starka ledare, i form av 

fullmäktigegruppen, och att medlemmarna underordnar sig gruppen. Efter att ha valt vilka 

som ska sitta i fullmäktigegruppen tycks medlemmarnas deltagande i skapandet av politiken 

minska, att som medlem påverka ett beslut är något som sker på sikt. När Haglund nämner 

det som en risk att det kommer in medlemmar som inte är moderater verkar man inom partiet 

se det som problematiskt när förändring kommer nedifrån.  

Liberalernas kommunalråd Wallström menar att de inom partiet är just väldigt liberala när det 

gäller medlemmars möjlighet att påverka politiken. Om en medlem vill ha stort inflytande 

menar Wallström att det ges stora möjligheter att delta i möten där politik skapas, men att det 

är helt upp till medlemmarna själva att välja sitt engagemang, partistyrelsen kan inte tvinga 

någon att delta menar Wallström. Inom liberalerna tycks det krävas att man som medlem 
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engagerar sig och själv ser till att få det inflytande man vill ha, detta kan vara ett tecken på att 

partiet är mer toppstyrt. Då folkrörelsepartier erbjuder medlemmarna deltagande verkar det 

inom liberalerna snarare handla om att som medlem själv söka upp och ta erbjudandet, vilken 

gör att liberalerna liknar det som Panebianco (1988) kallar för ett elektroalt-professionellt 

parti. De som ges plats och inflytande inom partiet är de som vill göra politisk karriär. 

Centerpartiet ger medlemmarna stort inflytande på besluten som fattas, menar Persson (C), 

han berättar att medlemmarna inte bara behöver säga ja eller nej till ett beslut, utan att partiet 

kan justera delar av besluten. Persson ser även en risk inom partiet med den situation som 

råder idag med svårigheten att rekrytera medlemmar. Han menar att det finns en risk att en 

gruppering skulle kunna infiltrera ett parti eller en organisation, för att motverka detta har 

centerpartiet tydliga grundvärderingar som man inte får bryta emot. Om man jämför Perssons 

(C) svar med Haglunds (M) så framträder en tydlig skillnad där man som medlem i 

moderaterna får räkna med ett begränsat deltagande i skapandet av politiken, medan 

centerpartiet gärna verkar tillämpa omröstningar inför beslut. När Persson (C) säger att 

partiinfiltrering är en risk för centerpartiet så tycks det tyda på att det inom partiet finns en 

allt för svag aktiv kärna av medlemmar som kan försvara partiets linje på viktiga möten. 

Bondesson (KD) återkommer till den spänning som han berättar råder mellan partiet i 

rådhuset och partilokalföreningen, han säger att när partiet i rådhuset nu har fyra 

heltidsanställda så kan det leda till att det tillslut inte behövs fler än just dessa fyra för att 

skapa politiken. Än så länge är det inte så menar Bondesson, partiet har inte blivit totalt 

professionaliserat, men risken finns där poängterar han. Vidare säger Bondesson att partiet 

fortfarande är ett starkt folkrörelseparti och att meningen är att allt ska utgå från 

partilokalavdelningen, samt att det ska vara tydligt att det som görs i rådhuset sker på mandat 

av partilokalföreningen. Partiet tycks vara medvetet om att en viss professionalisering pågår, 

men menar att folkrörelsen än så länge består. Medlemmarna ses som viktiga för politikens 

skapande och detta rimmar väl med Karlssons och Lundbergs (2015) beskrivelse av 

folkrörelsepartier, att det är hos gräsrötterna som politiken skapas. 

4.2.4 Sammanfattning 

För att sammanfatta kan man säga att partiernas förmåga att skapa intressanta och effektiva 

interna arenor för att bedriva politisk dialog samt roliga och spännande aktiviteter utöver det 

är avgörande för medlemmarnas benägenhet att aktivt engagera sig. De medlemmar som är 

mest aktiva i sitt deltagande är de som innehar förtroendeuppdrag. Därutöver finns det tydliga 

skillnader mellan partier som har, och inte har, folkrörelsebakgrund. Medlemmar i partier 
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med folkrörelsebakgrund deltar i högre grad på möten och tar del av information, men de 

medlemmar, i dessa partier, som har förtroendeuppdrag känner i mindre grad att de har 

möjlighet att påverka politiken och att mötena är meningsfulla. Bland de partier som inte har 

folkrörelsebakgrund har de flesta förtroendevalda hög nivå av deltagande och mötena känns 

meningsfulla, medan de inte har förtroendeuppdrag känner att de har en stor möjlighet att 

påverka men att själva mötena inte är meningsfulla. Kommunalråden tycks inte vara helt 

positiva till aktivism generellt. Istället anser kommunalråden att aktivism kan vara bra men 

får inte bli en belastning för partiet.  

4.3 Systematisering av skillnader och likheter 

Nedan följer en systematisering där studiens empiriska resultat relateras till det analytiska 

ramverket med en uppdelning runt hur vi tolkar att toppskiktet (kommunalråden), och 

gräsrötterna (medlemmarna) ser på medlemmarnas roll inom de teman vi använt. I tabell 4.7 

lyfter vi bara fram de viktigaste punkterna där folkrörelse- kontra icke-folkrörelsebakgrund 

har störst skillnader eller likheter. 

  Folkrörelse Icke- folkrörelse 

Maktkoncentration Kommunalråd Besluten ska gå i många led 

och det får ta den tid det tar 

Politiker har ett begränsat 

förändringsutrymme när det 

kommer till politikskapande.  

Medlemmar Upplever att politiken är 

mer centralstyrd 

Upplever att politiken är mer 

centralstyrd 

Passivitet Kommunalråd Problematisk då 

legitimiteten för partiet kan 

skadas 

En icke-fråga då passiva 

medlemmar inte är nödvändiga. 

Medlemmar Har tappat ca: 7 % aktiva Har tappat ca: 14 % aktiva 

Deltagande 

 

Kommunalråd Bjuder in till att träffa 

interna ledare och diskutera 

politiken som ska drivas 

Ger medlemmarna utrymme att 

diskutera vad de själva vill. 

Medlemmar Försöker påverka mer än 

medlemmar i icke-

folkrörelsepartier 

Deltar i mer möten och 

aktiviteter än medlemmar i 

folkrörelsepartier 

Attityd till 

medlemskap 

Kommunalråd Behöver många 

medlemmar för att göra sin 

politik legitim 

Försöker kompetensutveckla sina 

medlemmar för att de ska kunna 

driva politik själva. 

Medlemmar Aningen mer nöjda med 

tillfällen att påverka 

politiken 

Mycket mer nöjda med antalet 

möten och aktiviteter 

Inflytande Kommunalråd Vanliga medlemmar kan 

påverka och ändra i de 

beslut som fattas 

Om man vill ha inflytande 

behöver man engagera sig och 

vara aktiv i partiet 

Medlemmar Mötena är mycket 

meningsfulla för vanliga 

medlemmar 

Mötena är mer meningsfulla för 

förtroendevalda 

Tabell 4.7 
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Folkrörelsepartierna är mer måna om sina medlemmar och har också fler medlemmar som är 

aktivistiska samt mer nöjda med möjligheten att påverka politiken. Icke-folkrörelsepartierna 

ser medlemmarnas roll som mer begränsad och kräver aktivt engagemang från medlemmarna 

om de ska kunna påverka politiken, de har tappat fler aktiva medlemmar och har mindre 

aktivistiska medlemmar. Men oavsett om partierna har folkrörelsebakgrund eller inte så 

upplever medlemmarna att politiken är toppstyrd.  
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5. Avslutning  
 

5.1 Slutsatser 

Syftet med studien var att genom att kombinera ett top-down och bottom-up perspektiv, få en 

bild av hur partimedlemmarnas roll i den lokala partiorganisationerna ser ut i Örebro 

kommun och vilken funktion medlemmarna fyller. Här kommer vi att besvara de 

frågeställningar vi använde oss av för att uppnå syftet med studien. 

I Örebro har den genomsnittliga andelen av aktiva partimedlemmar har sjunkit jämfört när 

Gidlund och Möller (1999) gjorde sin studie samt att de flesta partier upplever en starkare 

styrning av lokalpolitikern från det nationella planet. 

De lokala partiföreträdarna verkar ha en relativt rigid och bestämd bild av hur personer som 

går med och engagerar sig i partier är och ska vara. Det tycks inte finnas något behov av 

medlemmar i lokalföreningarna som inte är beredda att arbeta ideellt och engagera sig utåt 

mot samhället, för att representera partiet. Många medlemmar upplever att de har möjlighet 

att påverka, men för att göra det krävs tid och engagemang, möjligtvis genom ett 

förtroendeuppdrag, och att man ska vara insatt i de frågor som diskuteras på mötena, annars 

känns mötena inte lika meningsfulla. 

I partier med folkrörelsebakgrund känner sig fler medlemmar utan förtroendeuppdrag 

inkluderade, jämfört med samma grupp i partier utan folkrörelsebakgrund. De 

förtroendevalda i partier med folkrörelsebakgrund är mer missnöjda med de politiska mötena 

än de som inte har förtroendeuppdrag. Förtroendevalda i partier utan folkrörelsebakgrund är 

däremot mycket nöjda med inflytandet och de politiska mötena, till skillnad från de 

förtroendevalda inom folkrörelsepartier där det är en betydligt lägre grad av nöjdhet med den 

politiska aktiviteten. Vanliga medlemmar tycks engageras mer inom folkrörelsepartier än 

inom de partier som saknar folkrörelsebakgrund. Därmed kan vi säga att det finns en viss 

skillnad bland medlemmarna beroende på om partiet har en folkrörelsebakgrund eller inte. 

5.2 Diskussion  

Det finns några punkter som tas upp i resultatanalysen som kan vara värda att reflektera 

kring. Den första är att det verkar vara kutym bland partierna att skilja på medlemsföreningen 

och rådhuset. Det ska sägas att den här uppdelningen inte nödvändigtvis är något som 

medlemmarna uppskattar eller ens är medvetna om då de engagerar sig i partiet. Då politiska 

möten arrangeras kan medlemmarna anse att de ska ha inflytande över politiken men inte ges 

detta. Vidare kan det krävas en viss sakkunskap och information som inte kommer föreningen 
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till del för att kunna vara insatt i vad som diskuteras på de politiska mötena. Det kan göra att 

medlemmar känner att mötena som hålls inte är meningsfulla, då de inte är insatta i de 

specifika kommunala frågor som diskuteras.  

Flera av partierna som ingår i studien verkar uppvisa en tro från kommunalrådens sida om att 

partiet fungerar på ett sätt som inte alltid bekräftas av de svar medlemmarna har. De partier 

som har en folkrörelsebakgrund talar väl om hur medlemmarna ska vara med att påverka men 

det verkar ändå som att det är enskilda individer som bestämmer vilken politik som ska 

bedrivas. Det här behöver inte vara någon planerad strategi från partitoppen utan kan helt 

enkelt bero på att de förutsätter att partiet fungerar på det här sättet. Avsaknaden av 

självkritik kring hur den egna organisationen fungerar kan vara något som politikerna bör 

fundera över.  

Vi inleder studien med att redogöra för hur medlemsantalen i de politiska partierna har 

sjunkit sedan en lång tid tillbaka. Partierna verkar inte ha mött denna problematik på ett 

tillfredställande sätt då den negativa trenden för partimedlemskap har hållit i sig. Dock så är 

partierna fortfarande huvudaktörer inom svensk politik och bör bemöta medlemmarna och 

förnya sina partiorganisationer till att bli mer inkluderande.  

Det är för oss uppenbart att många medlemmar är intresserade av vad partiet gör, då vi ser till 

de höga siffrorna angående hur många som läser informationen partierna skickar ut, men 

partierna verkar inte ta tillvara på intresset som finns. Många partier anordnar möten, 

utbildningar och olika träffar, men om tid är en bristvara hjälper inte det de som vill men inte 

har tid att delta. För att komma till bukt med detta problem skulle en möjlighet vara att 

partierna börjar organisera sig mer online. Om partier talar varmt om sitt folkrörelsearv bör 

de definiera vad som är en ”folkrörelse” i morden tid. Om medlemmar exempelvis skulle ges 

utrymmen för deltagande och diskussion över nätet kunde antalet partimedlemmar som har 

möjlighet att uttrycka sina åsikter möjligen öka. Genom partiinterna fora kan man hålla 

omröstningar och diskussioner om viljeriktningar och politiska förslag innan de blir verkliga 

förslag i kommunen. På detta sätt kan partierna garantera att alla har tillgång till all 

information om den politik partiet vill driva och kunna påverka de beslut som tas. 

5.3 Metodkritik 

Självklart finns det delar av den metod vi har använt oss av i studien som man kan vara 

kritisk mot. För att börja med enkätmetoden är det till viss del problematiskt då vi inte kunde 

nå ut till medlemmar som inte hade en mail kopplad till partiernas medlemsregister, vilket 
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kan ge ett snedvridet urval av partimedlemmar. Det finns även en risk för att de mail som 

skickades iväg kan ha hamnat i skräpposten. Eftersom de svar vi fick in var färre än vad vi 

hade räknat med kan det ha påverkat resultatet och gjort det mer känsligt för extremer åt 

något håll. Ett mer omfattande empiriskt material hade kunnat generera en stabilare grund för 

våra analyser och slutsatser. 

Vi valde att bara intervjua en person i partitoppen för varje parti. Det betyder att den 

intervjuade personen får vara representant för hela partiet lokalt. Vi är medvetna att det här 

kan vara ett problem eftersom vi inte har någon garanti för att resten av partitopparna ger 

samma eller liknande svar.  

Slutligen kan man påpeka att den finns en underliggande problematik med att samla in 

information från medlemmar i partier och dess representanter när det gäller sanningshalten i 

svaren. En del medlemmar och representanter kanske vill skönmåla hur verkligheten ser ut 

för att inte framstå som ett dysfunktionellt eller mindre bra parti. Efter som vi inte har gett 

några incitament förutom den kunskap vi skapar kan man anta att alla inte vill ge sitt parti ett 

”dåligt resultat” i studien. 

5.4 Vidare forskning 

Att bedriva forskning på lokal nivå anser vi är en viktig del i att bygga på kunskapen om hur 

partier organiserar och ser på sig själva. Medlemmarna är den viktigaste byggstenen för 

partiväsendet i Sverige som många kommunalråd i den här studien pekar på. Den här studien 

har haft sina begränsningar i att bara en kommun har undersökts. Därför skulle det vara 

intressant om liknande studier kunde utföras i andra kommuner med andra förutsättningar än 

Örebro kommun. Detta för att antingen bekräfta de resultat vi har kommit fram till men även 

för att bredda kunskapen om hur partimedlemmar ser på partiorganisationen.  
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7. Bilagor 
 

7.1 Intervjuguide 
 

Om politikern 

1. Hur länge har du varit politiskt aktiv? 

2. Varför gick du med i partiet? 

3. När och varför bestämde du dig för att kandidera till kommunalråd?  

4. Vad skulle du arbetat med idag om du inte var kommunalråd? 

5. Vad krävs av en politiker för att få den ställning du har fått, dels inom partiet men 

även inom kommunen? 

 

Om Föreningen 

6. I en så stor partiförening, hur viktiga är de personliga relationerna för det interna 

arbetet.  

7. Finns det tid för att alla medlemmar ska hinna delta och påverka partiets politiska 

inriktning?  

8. Vilka sorts möten anordnar partiet och hur ofta brukar det ske? 

9. Ungefär hur många procent av partimedlemmarna i Örebro kommun skulle du säga 

är aktiva medlemmar (kommer på möten och liknande) 

10. Hur ser konkurrensen ut för förtroendeuppdrag och hur kan medlemmar påverka 

sina möjligheter att få den plats de vill. 

 

Om Medlemmarna  

11. Varför tror du man blir medlem i partiet? 

12. Varför är medlemmarna viktiga för föreningen?  

13. Vilken är den absolut viktigaste funktionen medlemmarna har i föreningen. 

14. Vad får medlemmarna ut av sitt medlemskap förutom politiskt inflytande? 

15. Har medlemmarnas inställning till partiorganisationen förändrats de senaste åren 

och ställer medlemmarna andra krav nu för tiden, i så fall hur och vilka? 
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Om Framtiden 

16. Är engagemanget från medlemmarna med deltagande på möten och viljan till att 

ändra politiken tillräckligt för att den politiska verksamheten ska vada god? 

17. Går partierna mer mot att bli valmaskiner beroende av mer omfattande 

valrörelser?  

18. Tror du de politiska partierna kommer dras mer mot en ideologisk inriktning eller 

en sak inriktning i framtiden? 
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7.2 Enkät 
 

För att kunna kategorirea de som deltar kommer först några frågor om partitillhörighet och 

din professionella relation till politiken.  

Vilket parti tillhör du? [ S, V, MP, M, C, L, KD, SD] 

Ålder[_____] 

Har du politiska uppdrag inom kommunen? Ja [  ] Nej [  ] 

Har du något uppdrag inom den lokala partiföreningen? Ja [  ] Nej [  ] 

Är du arvoderad av partiet? Ja [  ] Nej [  ] 

Är du engagerad i andra politiska föreningar, organisationer eller förbund, som är partipolitiskt obundna? 

(Exempelvis Greenpeace, Röda korset). Ja [  ] Nej [  ] 

 

Hur väl stämmer dessa påståenden in på dig? Gradera ditt svar där 1 innebär att påståendet 

inte stämmer alls, och 4 innebär att påståendet stämmer mycket bra. 
 

Jag tycker om att diskutera politik i min vardag. 1[  ] 2[  ] 3[  ] 4[  ]  

 

Jag är insatt i lokalpolitiska frågor. 1[  ] 2[  ] 3[  ] 4[  ]  

 

Jag är insatt i rikspolitiska frågor.  1[  ] 2[  ] 3[  ] 4[  ]  

 

 

Hur väl stämmer dessa påståenden? Gradera ditt svar där 1 innebär att påståendet inte 

stämmer alls, och 4 innebär att påståendet stämmer mycket bra. Hur ofta arrangeras politiska 

möten i föreningen? 
 

Jag är nöjd med antalet politiska möten arrangerade av den lokala partiföreningen. 1[  ] 2[  ] 3[  ] 4[  ] 

 

Jag är nöjd med antalet övriga aktiviteter arrangerade av den lokala partiföreningen. 1[  ] 2[  ] 3[  ] 4[  ] 

 

Jag är nöjd med den politiska informationen från den lokala partiföreningen. 1[  ] 2[  ] 3[  ] 4[  ] 

 

Jag är nöjd med min möjlighet att påverka politiken inom den lokala partiföreningen. 1[  ] 2[  ] 3[  ] 4[  ] 

 

Relationen mellan nationell- och lokalpolitisk nivå. 
 

I vilken grad är de politiska frågorna som drivs i kommunen initierade av partiet på central (nationell) nivå? 

I obetydlig grad[  ]. I viss grad[  ]. I hög grad[  ]. I mycket hög grad.[  ] 

 

I vilken grad har riksorganisationen inflytande över planeringen av verksamheten i kommunföreningen 

(exempelvis vad gäller planer, möten, studiematerial eller kampanjer). 

 

I obetydlig grad[  ]. I viss grad[  ]. I hög grad[  ]. I mycket hög grad.[  ] 

 

Hur väl stämmer dessa påståenden? Gradera ditt svar där 1 innebär att påståendet inte 

stämmer alls, och 4 innebär att påståendet stämmer mycket bra. 

Jag deltar ofta i politiska möten arrangerade av den lokala partiföreningen. 1[  ] 2[  ] 3[  ] 4[  ] 
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Jag deltar ofta i övriga aktiviteter arrangerade av den lokala partiföreningen. 1[  ] 2[  ] 3[  ] 4[  ] 

 

Jag läser ofta den politiska informationen och nyheterna från den lokala partiföreningen. 1[  ] 2[  ] 3[  ] 4[  ] 

 

Jag försöker ofta påverka politiken inom den lokala partiföreningen. 1[  ] 2[  ] 3[  ] 4[  ] 

 

Hur väl stämmer dessa påståenden? Gradera ditt svar där 1 innebär att påståendet inte 

stämmer alls, och 4 innebär att påståendet stämmer mycket bra. 
 

De politiska mötena i den lokala partiföreningen känns meningsfulla. 1[  ] 2[  ] 3[  ] 4[  ] 

 

Den lokala partiföreningens politiska möten är den viktigaste arenan där vår politik skapas. 1[  ] 2[  ] 3[  ] 4[  ] 

 

Medlemmarna har stort inflytande på politiken i vår lokala partiförening. 1[  ] 2[  ] 3[  ] 4[  ] 
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7.3 Tabeller 
 

Deskriptiv frekvens analys av variabler 

  N Minimum Maximum medelvärde standardavvikelse 

Ålder 129 4,00 71,00 39,1860 16,49894 

Vilket parti tillhör du? 140 1,00 8,00 4,3643 2,22222 

Har du politiska uppdrag inom 

kommunen? 

142 1,00 2,00 1,2676 ,44428 

Har du något uppdrag inom den 

lokala partiföreningen? 

141 1,00 2,00 1,5035 ,50177 

Är du arvoderad av partiet? 138 1,00 2,00 1,8696 ,33801 

Är du engagerad i andra 

politiska föreningar, 

organisationer eller förbund, som 

är partipolitiskt obundna? 

140 1,00 2,00 1,5429 ,49995 

Jag är nöjd med antalet politiska 

möten i lokala partiföreningen. 

138 1,00 4,00 3,2391 ,83320 

Jag är nöjd med antalet övriga 

aktiviteter i lokala partiföreningen. 

137 1,00 4,00 3,1241 ,84406 

Jag är nöjd med den politiska 

informationen från  

partiföreningen. 

139 1,00 4,00 3,1079 ,93010 

Jag är nöjd med möjlighet att 

påverka politiken i 

partiföreningen. 

138 1,00 4,00 3,1812 ,85637 

De politiska mötena i den lokala 

partiföreningen känns 

meningsfulla. 

135 1,00 4,00 3,0222 ,85925 

Den lokala partiföreningens 

politiska möten är den viktigaste 

arenan där vår politik skapas. 

134 1,00 4,00 2,8209 ,85709 

Medlemmarna har stort inflytande 

i lokala partiförening. 

134 1,00 4,00 2,8358 ,93547 

Jag deltar ofta i politiska möten i 

lokala partiföreningen. 

135 1,00 4,00 2,9630 1,10904 

Jag deltar ofta i övriga aktiviteter i 

den lokala partiföreningen. 

135 1,00 4,00 2,6963 1,02414 

Jag läser ofta den politiska 

informationen från  

partiföreningen. 

135 1,00 4,00 3,3926 ,78318 

Jag försöker påverka politiken i 

lokala partiföreningen. 

133 1,00 4,00 2,8045 1,03323 

Relationen mellan nationell- och 

lokalpolitisk nivå. I vilken grad är 

de politiska frågorna som drivs i 

kommunen initierade av partiet på 

central (nationell) nivå? 

134 1,00 4,00 2,1940 ,68800 

I vilken grad har 

riksorganisationen inflytande över 

planeringen av verksamheten i 

kommunföreningen (exempelvis 

vad gäller planer, möten, 

studiematerial eller kampanjer). 

132 1,00 4,00 1,9848 ,65364 

Total antal svarande) 142  -  - - - 
Tabell 7.1 

Bivariat analys med indexvariabler utbrutna.  
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  Jag är 

nöjd med 

antalet 

politiska 

möten 

arrangera

de av den 

lokala 

partiföreni

ngen. 

Jag är 

nöjd med 

antalet 

övriga 

aktiviteter 

arrangera

de av den 

lokala 

partiföreni

ngen. 

Jag är 

nöjd med 

den 

politiska 

informatio

nen från 

den lokala 

partiföreni

ngen. 

Jag är 

nöjd med 

min 

möjlighet 

att 

påverka 

politiken 

inom den 

lokala 

partiföreni

ngen. 

De 

politiska 

mötena i 

den lokala 

partifören

ingen 

känns 

meningsfu

lla. 

Den lokala 

partiföreni

ngens 

politiska 

möten är 

den 

viktigaste 

arenan där 

vår politik 

skapas. 

Medlem

marna 

har stort 

inflytand

e på 

politiken 

i vår 

lokala 

partiföre

ning. 

Jag deltar 

ofta i 

politiska 

möten 

arrangerad

e av den 

lokala 

partiföreni

ngen. 

Pearso

n 

Correla

tion 

,060 ,068 ,053 ,131 ,408** ,245** ,147 

Sig. (2-

tailed) 

,491 ,439 ,543 ,133 ,000 ,004 ,089 

N 133 132 134 133 135 134 134 

Jag deltar 

ofta i 

övriga 

aktiviteter 

arrangerad

e av den 

lokala 

partiföreni

ngen. 

Pearso

n 

Correla

tion 

-,010 -,010 ,020 ,074 ,347** ,185* ,184* 

Sig. (2-

tailed) 

,907 ,912 ,822 ,395 ,000 ,032 ,034 

N 133 132 134 133 135 134 134 

Jag läser 

ofta den 

politiska 

informatio

nen och 

nyheterna 

från den 

lokala 

partiföreni

ngen. 

Pearso

n 

Correla

tion 

,038 ,117 ,170* ,122 ,331** ,207* ,190* 

Sig. (2-

tailed) 

,664 ,183 ,049 ,162 ,000 ,017 ,028 

N 133 132 134 133 135 134 134 

Jag 

försöker 

ofta 

påverka po

litiken 

inom den 

lokala 

partiföreni

ngen. 

Pearso

n 

Correla

tion 

,044 ,116 ,157 ,165 ,381** ,275** ,250** 

Sig. (2-

tailed) 

,617 ,187 ,072 ,059 ,000 ,001 ,004 

N 131 130 132 131 133 132 132 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Tabell 7.2 


