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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka de svenska politiska partiernas åsikter gällande 

den förstärkning av personvalsinslaget som infördes år 1998 samt att fastslå hur dessa ställer sig 

gentemot en ytterligare reformering av valsystemet. Valreformer är historiskt ett politiskt 

område inom vilket det förekommit stora motsättningar enligt den traditionella ”höger 

vänsterskalan”. I studien analyseras huruvida dessa kvarstår efter den senaste reformen. För att 

ytterligare studera partiernas åsikter har dessa även analyserats i enlighet med Grid-Group 

teorins analysverktyg. Modellen är att betrakta som ett komplement till ”höger-vänsterskalan” 

och fokuserar på att fastslå partiernas organisationsstrukturer. Resultatet analyseras 

avslutningsvis för att fastslå huruvida det förekommer några likheter med de svar som framkom 

genom den traditionella ”höger-vänsterskalan”.  

Ett flertal intervjuer har genomförts med representanter ifrån Sveriges åtta största partier, dessa 

var av semistrukturerad karaktär och har legat till grund för arbetet. Frågorna har förankring i de 

olika kulturer som ingår i Group-Grid teorin; individualism, fatalism, egalitarism och hierarkism. 

Respondenternas svar har analyserats i syfte att fastslå inom vilken av de fyra kulturerna diverse 

parti tillhör. 

I studien konstateras avslutningsvis att det förekommer vissa meningsskiljaktigheter sinsemellan 

de svenska politiska partierna gällande det nuvarande valsystemet. De partipolitiska 

motsättningarna är dock mindre än vad som rent historiskt varit vanligt förekommande. 

Grupperingarna som existerade enligt ”höger-vänsterskalan” var även förekommande i Grid-

Group teorin och därigenom sinsemellan partiernas kulturella tillhörighet. Inte heller dessa var 

dock så betydande som de initialt gav sken av. Således kan det fastslås att partiernas 

organisationskulturer speglade de ståndpunkter som framkom angående personvalsreformen 

enligt den traditionella ”höger-vänsterskalan”.  
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1 Inledning 

Historiskt har det i Sverige funnits ett stort motstånd gentemot en ökad personifiering av 

politiken. De aktörer som förespråkat en liberalisering och därigenom större direkt 

medborgerligt inflytande över riksdagens företrädare har vanligtvis fått stå tillbaka för de som 

slagit vakt om partiernas sammanhållning och dess interndemokrati. Detta faktum har bland 

annat kommit till uttryck genom 1993 års personvalsreform och utformningen av denna 

(Holmberg & Oscarsson 2004, 178).  

Då förslaget om att tillsätta en utredning angående ett nytt valsystem initierades ansåg en 

majoritet av partierna mot bakgrund av de generellt sjunkande medlemstalen att en reformering 

av något slag var en nödvändighet. Reformens utformande vållade dock en stor debatt. (Nielsen 

2007, 9-11). De partier som genomgående under denna tidsperiod propagerade för en utökning 

av personvalen var bland annat Moderaterna och Folkpartiet. De hävdade att en liberalisering 

och uppluckring av partidominansen skulle medföra en demokratisering av valsystemet då 

makten i än större utsträckning skulle utgå från folket (Nielsen 2007, 9-14). Som motpol framstår 

Socialdemokraterna vilka uppvisade en betydligt mer restriktiv inställning till personval. En rädsla 

för en amerikanisering var förekommande: ”(…) personvalet kunde leda till personliga valrörelser 

av amerikansk modell” (Nielsen 2007, 10). Därigenom skulle en alltför stor utökning av 

personvalet enligt Socialdemokraterna innebära ett oproportionerligt stort inflytande för små 

ekonomiskt starka grupper. 

Slutligen blev dock de två grupperingarna tvungna att jämka sig i frågan; resultatet blev att 

betrakta som en ”försiktig reform” vilken ansågs bidra med ett utökat personvalsinslag samtidigt 

som den bevarade partiernas ställning. Reformen fick dock inte det genomslag som 

initiativtagarna hoppats; 29,9 procent av den röstande valmanskåren valde år 1998 att nyttja sin 

personröst till riksdagen och vid valet år 2006 hade antalet sjunkit till 21.9 procent (Nielsen 

2007, 24). Det nuvarande valsystemet betraktas därigenom i vissa politiska kretsar som en 

halvmesyr samt en dysfunktionell hybrid då utformningen inte medfört det som ursprungligen 

eftersträvades (SOU 1999:92, 7). Trots motståndet har valsystemet tillämpats i tre riksdagsval, 

applicerats på kommunal- och landstingsnivå samt vid val till Europaparlamentet. 

Således har det historiskt och upp tills nyligen funnits en skarp skillnad mellan partiernas 

ideologiska inställning till personval enligt den traditionella ”höger-vänsterskalan”, huruvida 
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dessa skillnader existerar inom partiernas organisationer är dock oklart? Detta då tidigare 

forskning visar på att denna specifika fråga inte ryms inom den traditionella ”höger 

vänsterskalan” utan istället kräver andra angreppssätt. Fuchs och Klingemann, citerade av 

Grendstad (2003, 4) hävdar att ”höger-vänsterskalan” är otillräcklig och allt för simplistisk i sin 

konstruktion. Detta resonemang bygger de på att begreppen ”höger” och ”vänster” är relativt 

odefinierade begrepp, vilka har olika innebörd beroende vem som tillfrågas.  

För att undersöka om det förekommer några skiljaktigheter sinsemellan partiernas 

organisationsstrukturer kommer därigenom Grid-Group teorin att användas. Teorin är framtagen 

av Douglas och Wildavsky och är användbar som ett komplement till den traditionella ”höger-

vänster skalan” (Grendstad 2003, 2). Genom att studera partimedlemmarnas initiativrätt samt 

hur starkt de är knutna till partiorganisationen går det genom teorins analysinstrument ”Grid-

Group theory’s two dimensions and four biases” att utläsa huruvida partierna exempelvis har en 

hierarkisk eller liberal organisationsstruktur.  

Sammanfattningsvis ämnar studien därigenom undersöka hur de svenska politiska partierna ser 

på 1993 års personvalsreform i dagens ljus. Samt utreda huruvida det förekommer några 

divergerande åsikter mellan partierna; utifrån både den traditionella höger-vänsterskalan och 

Grid-Group teorin. 

1.1 Syfte 

Denna studie ämnar analysera ett urval av de svenska partiernas1 åsikter gällande den 

förstärkning av personvalsinslaget inom val till Sveriges riksdag som genomfördes 1998. De 

svenska politiska partierna kommer vidare ombedas redovisa för sina åsikter angående 1993 års 

reform, ytterligare reformering av valsystemet samt angående deras organisationsstruktur.  

Med utgångspunkt i de av studien genomförda intervjuerna samt Grid-Group teorin skall studien 

undersöka hur de svenska partiernas organisationsstrukturer yttrar sig samt fastslå huruvida 

partierna skiljer sig åt sinsemellan. 

För att besvara det ovan nämnda syftet ämnas följande frågeformuleringar besvaras; 

- Vad har de svenska partierna för ståndpunkter gällande 1993 års personvalsreform samt en 

ytterligare reformering av valsystemet? 

                                                           
1
 Urvalet av de valda partierna redovisas under rubrik 3.1.2. (De svenska) partierna kommer i studien enbart 

åsyfta dessa 8 partier. 
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- Går det att utläsa en klar åtskillnad mellan de svenska partiernas organisationsstrukturer 

utifrån Grid-Group teorin? 

 

1.2 Disposition 

I studiens andra kapitel presenteras det teoretiska ramverket mer ingående. Därefter följer ett 

kapitel vilket redogör för hur analysen kommer att genomföras samt en analysmodell för hur 

teorin appliceras. Kapitel 4 innefattar en genomgång av 1993 års valreform och dess 

konsekvenser. I Kapitel 5 redovisas den data som framkommit i de intervjuer som hållits. Det 

nästkommande kapitlet applicerar materialet på Grid-Group teorins analysverktyg och partierna 

placeras in i modellen. Avslutningsvis följer kapitel 7 vilket består av en analys samt innehåller 

studiens slutsatser. 
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2 Grid-Group teorin 

Grid-group teorin, även benämnd kulturteorin, är framarbetad av Aaron Wildavsky och Mary 

Douglas. Åskådningen har haft stort genomslag inom sociologin, antropologin samt 

statsvetenskapen (Lockhart 2001, 54). Teorin bygger på antagandet att när separata dimensioner 

kombineras kan fyra typer av sociala relationer urskönjas. De två dimensionerna benämns som 

”Grid” (”Galler”) samt ”Group” (”Grupp”). Den förstnämnda dimensionen avser mäta graden av 

regelstyrning av individer inom gruppen och den andra hur stark gruppsammanhållningen, det 

kollektiva tankesättet, är samt hur skarpa gränserna är gentemot andra grupperingar (Algotsson 

1996, 149). 

Figur 1. Grid-Group Theory’s two dimensions and four biases (Grendstad 2003, 3). 

 

 

 

De fyra olika varianterna som förekommer i Douglas och Wildavskys analysmodell ”Group-Grid 

theory’s two dimensions and four biases” preciseras utifrån deras förhållande till ”Grid” och 

”Group” dimensionerna. Fatalismen kännetecknas exempelvis av en stark kontroll över enskilda 

individers handlande inom gruppen (stark ”Grid”) samt en svag sammanhållning inom gruppen 

(svag ”Group”). Således placeras ”Fatalism” i det övre västra hörnet i Grid-group teorins 

analysverktyg. 

Vidare hävdar Gerry Stoker i sin avhandling Life is a lottery: New Labour’s strategy for the reform 

of devolved governance (2002, 420) att det utifrån de fyra typernas positionering i 

analysmodellen går att utläsa flera av dess karaktärsdrag; såsom världssyn, sociala värderingar 

och organisering av samhället. Gällande fatalismen kännetecknas denna enligt Stoker (2002, 

420) av en organisation med begränsad eller inget förtroende sinsemellan individerna. Utöver 

detta förekommer en stor misstänksamhet gentemot alla sorters institutionella regler; vilket har 

sin grund i kulturens ödestro som i slutändan resulterar i en utbredd apati. Genom dessa 

karaktärsdrag ter sig den fatalistiska kulturen oförenlig med ett politiskt engagemang. 

Den hierarkiska åskådningen förespråkar likt fatalismen starka restriktioner för individernas 

beteende (stark ”Grid”), dock har de båda grupperingarna divergerande åsikter gällande graden 
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av gruppsammanhållning som ska eftersträvas (stark ”Group”). Den hierarkiska kulturen bör 

således definieras som det mest auktoritära av de fyra (Verweij 2007, 475-476). Därigenom 

eftersträvas en stark och central styrning i vilken det skall finnas möjligheter att reglera 

premisserna utifrån behov. Sammanfattningsvis är det samhällets strikta regler och 

assimileringen av individerna enligt dessa regler som utgör kulturen och medför stabilitet inom 

den hierarkiska åskådningen (Stoker 2002, 420). 

Den individualistiska åskådningen står enligt Douglas och Wildavskys analysmodell i direkt 

kontrast till den hierarkiska (Algotsson 1996, 149). Svaga restriktioner gällande individernas 

beteende förespråkas (svag ”Grid”). Vidare motsätter sig individualismen alltför starka och 

auktoritärt styrda grupperingar och sammanhållningar (svag ”Group”). Istället förekommer det 

en stor tilltro till den enskilde individen samt dennes förmåga att tänka rationellt. Utifrån alla 

enskilda individers aktioner kommer den mest lämpade styrningen att växa fram. Vidare 

efterlyses även en stor transparens inom den administrativa styrningen, en begränsad 

centralisering samt en stark individuell äganderätt. 

Det egalitära perspektivet är den sista åskådningen inom Douglas och Wildavskys analysmodell. 

Likt individualismen förespråkar den egalitära läran små restriktioner för individens beteende 

(svag ”Grid”). Dock tillämpas den mer auktoritära synen på organisationers 

sammanhållningsstruktur (stark ”Group”) vilken även förekommer inom den hierarkiska kulturen 

(Algotsson 149). Således bör det egalitära kulturen betraktas som en kombination av den 

hierarkiska- och den individuella åskådningen; en hybrid vilken eftersträvar stor individuellt 

utrymme för enskilda personer och en stark grupptanke (Verweij 2007, 475-476). 

De 4 kulturerna attraherar vidare olika sorters individer (Lockhart 2001, 55-60 & Grendstad 

2003, 3). Enligt Charles Lockhart (2001, 56-58) tilltalar individualistiska kulturen individer som ser 

människor som rationella, egoistiska och lyckosökande varelser vilka alla ursprungligen har 

någorlunda likvärda förutsättningar. De anser sig själva i största möjliga grad vara ansvariga för 

sina handlingar samt förespråkar en begränsad stat, gällande omfattning och befogenheter, vars 

syfte är att upprätthålla rättvisa marknadsförhållanden (Grendstad 2003, 3).  

De människor som inte anser marknaden och naturen vara kapabel att självmant tillhandahålla 

ursprungligt lika förutsättningar definieras som egalitära. En orättfärdig fördelning av resurser 

och makt anses vanställa den naturliga harmonin sinsemellan människorna (Grendstad 2003, 3). 

Således eftersträvar egalitära förespråkare kollektiva åtgärder utifrån varje enskild individ i syfte 
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att övervinna de av människor skapade orättvisorna och uppnå liknande ursprungliga 

förutsättningar (Lockhart 2001, 56-57).  

Personer som upplever världen som komplex och förvrängd attraheras av den hierarkiska 

åskådningen (Lockhart 2001, 57). Något elitistiskt tänkande likt det inom ”svag-grid” kulturerna 

förekommer inte inom åskådningen då kollektivets bästa alltid primärt skall tillgodoses. Således 

agerar den hierarkiska åskådningens sympatisörer utifrån kollektivets, istället för individens, 

bästa möjliga utfall (Lockhart 2001, 57-59). Vidare är det inte nödvändigt att alla individer är 

varse allt som föregår i samhällets toppskikt då makthavarna skall agera som en del av någonting 

större. Ett krav för kulturens funktionalitet är dock total kollektiv acceptans eftersom enskilt och 

individuellt agerande hotar den rådande hierarkiska ordningen och kan föranleda interna 

motsättningar och regelöverträdelser (Verweij 2007, 475-476). 

Fatalismen tilltalar de som ser världen som förutbestämd och anser att sitt eget agerande inte är 

av stor betydelse. Då filosofin utöver detta negligerar tanken om gruppgemenskap blir resultatet 

en individ som agerar passivt på gränsen till likgiltighet (Verweij 2007, 476-477). I praktiken 

medför därigenom den fatalistiska kulturen en ineffektiv styrning då individerna ignorerar regler 

och strukturer skapade av andra människor (Grendstad 2003, 4).  

Grid-Group teorin är användbar som ett komplement till den traditionella Vänster-högerskalan 

vilken anklagats för att vara simplistisk. Trots att begreppet ”höger” vanligtvis förknippas med 

individuell frihet och liberalism och ”vänster” med statlig kontroll och socialism så är de enligt 

Grendstad (2003, 4) relativt odefinierade begrepp med olika innebörd beroende av vem som 

tillfrågas. Variationen inom begreppen är således inte slumpmässig men dock begränsad. 

Användandet av Grid-Group teorin inom statsvetenskaplig forskning sker huvudsakligen genom 

intervjuer vilka efterfrågar respondenternas åsikter i ett antal specifika frågor som speglar de 

olika kulturerna. Utifrån de inkommande svaren tilldelas därefter ett värde inom varje enskild 

kultur. Inom den hierarkiska kulturen handlar exempelvis frågan vanligtvis om auktoritet och 

interna regleringar inom organisationen, den egalitära kulturen det ansedda behovet av att 

utjämna orättvisor och den individuella kulturen fokuserar på allas lika rättigheter (Grendstad 

2003, 10-16 & Grendstad & Sundback 2003, 295).  

Liknande frågor vilka fokuserar på grundpelarna inom Grid-group teorins kulturer kommer att 

användas i studien för att tillämpa teorin vid analysen av Sveriges partier. En mer ingående 

redovisning av studiens applicering sker i det nästkommande kapitlet.   
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3 Metod 

Uppsatsens metod kan beskrivas som en litteraturbaserad studie med inslag av semi-

strukturerade intervjuer. Denna metod har valts då intervjuer ansågs vara nödvändiga för att 

införskaffa den data som behövdes för att placera in de politiska partierna i analysverktyget 

”Grid-Group theory’s two dimensions and four biases”.  

Intervjuer är fördelaktiga då de tillhandahåller material från primärkällor, dock förekommer det 

risk för en intervjuareffekt. Med intervjuareffekt menas att intervjuaren påverkar respondenten 

så att denne anar vad som förväntas av honom. Denna effekt minimeras då att alla respondenter 

blir intervjuade av samma person och med identiskt upplägg på frågorna. Efter att intervjuerna 

hållits skall den data som inkommit tolkas utifrån en av studien framtagen modell. Denna modell 

fungerar som mall för positioneringen av partierna i något av de fyra fälten i analysverktyget. 

Den litteratur som använts i studien inkluderar ett flertal av statens offentliga utredningar (SOU) 

vilka fokuserar på 1993 års utökande av personvalsinslaget och dess följder. De avhandlingar 

som inkluderas i studien inriktar sig primärt på att förklara Grid-Group teorin och hur denna 

appliceras. 

3.1 Intervjumetod 
Det empiriska materialet som förekommer i studien har insamlats via kvalitativa semi-

strukturerade intervjuer. Metoden ansågs mest lämplig för att uttolka de politiska partiernas 

synpunkter och åsikter gällande valreformen 1993 samt deras nuvarande organisationsstruktur. 

Den kvalitativa metoden för vanligtvis med sig en större möjlighet för respondenten att uttrycka 

sig samt kan ge en mer heltäckande bild av det undersökta fenomenet (Backman 1998, 50-56). 

Intervjuerna skedde via telefon med en utvald representant från varje specifikt parti. Dessa 

bandades även då detta ger möjligheten att gå tillbaka och kontrollera respondenternas svar. 

Sammanlagt fyra huvudfrågor ställdes; inom dessa fanns även en möjlighet att ställa följdfrågor 

om de ursprungliga svaren som tillhandahölls ifrån respondenten inte fullt ut besvarade frågan. 

Den första frågan fokuserade på 1993 års personvalsreform och partiernas syn på en möjlig ny 

valreform och de tre återstående undersökte vilka organisationsstrukturer som återfinns inom 

partierna2. Frågorna försökte således mäta vilka begränsningar det finns för enskilda 

medlemmar inom partiet att lägga fram förslag (grid) samt i vilken utsträckning medlemmarna är 

knutna till den ledande partiorganisationen (group). Frågorna hade även direkt anknytning till tre 

                                                           
2
 Se Bilaga 1 – Intervjuguide 
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av kulturerna inom Grid-Group teorin; egalitarism, hierarkism och individualism. Anledningen till 

att ingen fråga härrör ur fatalismen beror på en vilja att reducera antalet frågor samt det faktum 

att de övriga frågorna ansågs tillräckliga för att fastslå de svenska partiernas 

organisationsstruktur. Den fatalistiska kulturen med utgångspunkt i dennes ödestro inte heller 

förenlig med ett engagemang i ett politiskt parti (Stoker 2002, 420). 

För att respondenterna skulle givas bästa möjliga förutsättningar att besvara frågorna togs en 

initial kontakt i vilken partierna blev varse studiens syfte samt vilken sorts frågor som de skulle få 

besvara. Detta ansågs öka möjligheten att de partipolitiska representanter som deltar i 

undersökningen tillhandahåller den information som studien eftersträvar. De representanter 

som intervjuades innehade alla höga befattningar inom sitt parti på kommunal nivå undantaget 

två företrädare vilka primärt verkar på riksplanet. 

3.2 Urvalsmetod 
Urvalet av aktörer som omfattas av studien begränsas till 8 stycken svenska politiska partier; 

Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, 

Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiet.   

Detta urval inkluderar alla de partier som erhåller statlig ersättning, vanligtvis benämnt som 

partistöd. För att inkassera partistöd skall partiet vara representerat i Sveriges riksdag alternativt 

ha uppnått ett valresultat på minst 2,5 procent av rösterna. Enligt denna premiss bör därför alla 

riksdagspartier innefattas i studien samt även Sverigedemokraterna då de vid 2006 års val 

uppnådde 2,93 procent av rösterna vilket berättigade partistöd (Riksdagen, 2010). Anledningen 

till att studien valt att avgränsa till dessa åtta partier är att de genom partistödet har givits bäst 

ekonomisk möjlighet att bedriva partipolitiskt arbete och därigenom även rimligtvis kommer att 

påverka den svenska politiken under de närmaste åren. 

3.3 Materialanalys 
Materialanalysen tar sin utgångspunkt i studiens teoretiska del angående Grid-Group teorin. 

Respondenternas svar kommer att analyseras utifrån premisserna för teorins fyra kulturer och 

ligger således till grund för inplaceringen av partierna i analysmodellen. Det faktum att frågorna 

är semistrukturerade samt av kvalitativt karaktär medför dock att analysen blir mer komplicerad 

gentemot en kvantitativ studie i vilken resultatet snarare analyseras efter en färdig mall. Således 

blir det primära för materialanalysen inom kvalitativa studier att en stor transparens efterstävas 

vid materialinsamlingen samt vid analysen av respondenternas svar. 
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Den första av intervjuns fyra frågor var: Anser ####3 att Sveriges nuvarande valsystem behöver 

reformeras? Frågan ämnade undersöka huruvida de politiska motsättningarna gällande 

valsystemets utformning samt personvalsinslaget, vilka historiskt varit betydande enligt den 

traditionella ”höger-vänsterskalan”, kvarstod. Frågan inbjuder även att undersöka huruvida 

partierna eftersträvar en stark grupptillbehörighet eller inte. 

Den andra frågan var formulerad: I vilken utsträckning accepterar #### att enskilda medlemmar 

argumenterar emot den föreslagna partilinjen? Således fokuserade den på att mäta graden av 

regelstyrning av medlemmar inom diverse parti. Frågan är förankrad i den hierarkiska kulturen 

då den fokuserar på resonemanget kring stark auktoritet och intern styrning (Grendstad & 

Sundback 2003, 304). De är även hemmahörande inom Grid-dimensionen då frågan fokuserar på 

restriktioner för enskilda medlemmar. 

Vidare lyder den tredje frågan: Vad har #### för synpunkter gällande positiv särbehandlig och 

kvotering? Som frågan är formulerad så kommer en positiv syn på kvotering och liknande 

åtgärder visa på en mer kollektivistisk syn då åtgärden kan missgynna enskilda individer till 

förmån för vad som anses vara det bästa för organisationen. Vad som undersöks är således 

gruppsammanhållningen och därigenom Group-dimensionen. En följdfråga gällande huruvida 

något av dessa två fenomen appliceras inom partiernas organisationer ansågs vidare nödvändig 

då kvotering är ett såpass vitt begrepp. Respondenternas svar på den ursprungliga frågan kan 

därigenom åsyfta partiets synpunkter till kvotering rent generellt och inte nödvändigtvis 

användandet av metoderna inom den egna organisationen. Frågorna eftersträvar dock fortsatt 

att undersöka viljan att reducera orättvisor och är därigenom förankrad inom den egalitära 

kulturen (Lockhart 2001, 56-57).  

Slutligen blev respondenterna ombedda att besvara: Hur ser #### på medlemmar som bedriver 

individuella personvalskampanjer? Frågan särskiljer sig från de tidigare då ett flertal aspekter går 

att uttyda. Det går att analysera svaren ur ljuset av Grid-dimensionen gällande partiernas 

regleringar för medlemmars personvalskampanjer. Vidare kan även ett partis motstånd till 

personvalsinslaget som fenomen visa på en strävan att hålla ihop partiet vilket registreras 

genom Group-dimensionen; även en del av de svar som inkommit från fråga 1 kan användas i 

detta ändamål. Vid analysen av svaren kommer de två aspekterna att definieras som två 

                                                           
3
 #### = Det av de partier vars företrädare blir intervjuade. 
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separata frågor. Grunden för frågan återfinns avslutningsvis inom individualismen och dess tro 

på individens frihet i och utanför en organisation (Grendstad & Sundback 2003, 304).  

För att bedöma partiernas organisationsstruktur utdelas fyra omdömen till varje parti; två inom 

Grid- och två inom Group-dimensionen likt redovisat ovan. Den första frågan inom Grid-

dimensionen var I vilken utsträckning accepterar #### att enskilda medlemmar argumenterar 

emot den föreslagna partilinjen? Frågan är förankrad inom den hierarkiska kulturen och ett högt 

värde påvisar ett positivt förhållningssätt gentemot starka auktoritära strukturer inom 

organisationen. Den andra frågan är förankrad inom individualismen och fokuserade på 

partiernas syn på medlemmar som bedrev personvalskampanjer, ett parti som mottog ett högt 

värde ställde sig negativa till inslaget. Vidare inriktade sig den första frågan inom Group-

dimensionen på partiernas åsikter gällande personval som fenomen, även denna fråga är 

förankrad inom den individuella kulturen och ett positivt svar medförde ett lågt värde. Den 

andra frågan var Vad har #### för synpunkter gällande positiv särbehandlig och kvotering? Den 

har en egalitär förankring och ett högt värde uppvisar ett positivt ställningstagande för 

kvotering. 

Värdena som delas ut varierar mellan 0-10. Då intervjuerna är av semi-strukturerad karaktär och 

inkluderar följdfrågor så kan även motsägelsefulla svar inkomma, vilket resulterar i ett omdöme 

närmare mitten. Inom fråga tre skulle exempelvis ett parti som motsätter sig kvotering men trots 

detta applicerar det inom organisationen få en numrering runt fem. Alltmedan en aktör som 

stödjer kvotering tillskrivs istället ett värde ifrån sex och uppåt. De partier som placeras närmare 

de yttre värdena, exempelvis åtta och uppåt, uppvisar i detta scenario en full tilltro till positiv 

särbehandling och kvotering samt applicerar det inom organisationen. Värderingen av partierna 

är dock komplicerad då den icke likt en kvantitativ studie genomförs via en färdig mall. Det 

primära för studien blir därigenom att försäkra sig om att de inre styrkeförhållandena mellan 

partierna är korrekt för att påvisa huruvida det existerar skillnader mellan partierna eller inte. 

Specifika omdömen kan ifrågasättas; en situation då alla partier erhållit genomgående högre 

numrering torde dock inte påverka förhållandena sinsemellan partierna utan endast deras 

kulturella tillhörighet. Då samtliga partier avslutningsvis erhållit fyra omdömen så resulterar 

dessa i ett medelvärde för Grid- samt Group-dimensionen, utifrån dessa fastställs vidare inom 

vilken kultur de tillhör.  
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1. Små grupper får inte ges möjlighet att styra personvalet på bekostnad av de stora 

väljargrupperna, som kanske helst överlåter valet av personer till partiinstanserna. 

2. Stora ekonomiska insatser eller andra ovidkommande omständligheter får inte bli 

utslagsgivande för personvalet. 

3. Metoden för personval får inte bli så komplicerad att den blir svår att förstå för de 

röstande eller nämnvärt fördröjer fastställandet av valresultatet. 

4. Möjligheten att föra fram kandidater som inte är nominerade av ett parti bör 

bibehållas. 

(Källa Nielsen 2007, 9-10) 

 

4 Utökandet av personvalsinslaget 
Diskussioner angående införande av personval har varit förekommande allt sedan övergången 

från majoritetsval i enmansvalkretsar till proportionella val år 1909 (Nielsen 2007, 9). Denna 

politiska divergens resulterade i ett flertal statliga utredningar angående valsystemets 

utformande, speciellt under 1900-talets andra hälft. Särskilt viktig anses Grundlagsberedningens 

betänkande från 1972 vara då detta enligt Peder Nielsen (2007) legat till grund för 

efterkommande utredningar samt premisserna för 1998 års valreform. Betänkandet huvuddrag 

sammanfattas i fyra punkter: 

Under resterande delen av 70-talet samt det efterföljande decenniet lyftes idén om utvidgad 

personröstning, dock utan större framgång. Förslagen som lades fram ansågs komplicera 

röstningsproceduren i för stor utsträckning. Vidare hävdade de restriktiva ledamöterna att en 

implementering riskerade att omvandla valrörelserna till renodlade personvalskampanjer enligt 

amerikansk modell (SOU 1999:92, 8-11).  

Trots dessa tillsattes ytterligare en utredning angående personvalsfrågan år 1992, de som var 

ansvariga för arbetet blev den nyligen bildade Personvalskommittén. Slutsatsen som de drog var 

att personvalsinslaget i allmänna val borde öka, samt fortsätta att vara i huvudsak av ”partivals” 

karaktär. Inspiration hämtades från de danska och belgiska valsystemen; i vilka 

personvalsinslaget är frivilligt och ett ytterligare val utöver det på ett specifikt parti (SOU 

1999:92, 7).  

Riksdagspartierna och en överväldigande majoritet av remissinstanserna ställde sig positiva till 

personvalskommitténs betänkande och på hösten 1993 beslutade riksdagen om en reformering 

av regeringsformen och det dåvarande valsystemet (Nielsen 2007, 12). Den nya modellen var 
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menad att initialt ”testas” på kommunal nivå vid 1994 års allmänna val, samt 1995 års val till 

Europaparlamentet, för att sedan fullt ut appliceras vid det nästkommande valet år 1998. 

Den reform som slutligen accepterades av samtliga parter ansågs dock långt ifrån ultimat; 

snarare bör valsystemet betecknas som en kompromiss mellan beivrare och restriktiva aktörer 

(SOU 1999:92, 8). Då personvalskommitténs betänkande inkom 1992 sågs en reformering av 

valmodellen som ett naturligt steg, särskilt med bakgrund mot partiernas generellt sjunkande 

medlemsantal. Gällande reformens utformning uppstod dock inte en liknande konsensus. 

Sinsemellan partierna existerade det en fundamental skillnad gällande synen på personval som 

fenomen. Förespråkarna, exempelvis Moderaterna och Folkpartiet, menade att en liberalisering 

och uppluckring av partidominansen skulle medföra en demokratisering av valsystemet då 

makten i än större utsträckning utgår ifrån folket (Nielsen 2007 9-17). Således ansåg de att 

personvalen skulle fått ett större utrymme i 1993 års reform. Den starkaste parten emot ökad 

personifiering har historiskt varit Socialdemokraterna. De anser det vara av större vikt att slå 

vakt om partiernas sammanhållning och dess interndemokrati (Holmberg & Oscarsson 2004, 

178). Vidare framhöll de farhågor om att en alltför liberal reform skulle resultera i en 

”amerikanisering” av den svenska valrörelsen. 

Utifrån dessa partipolitiska motsättningar kom den slutliga kompromissen att kännetecknas av 

försiktighet och tveksamhet (SOU 1999:92, 8). Detta gestaltades genom beslutet om 

spärrgränsernas storlek, med spärrgräns åsyftades hur stor andel av de angivna rösterna 

respektive parti skulle kräva för att en kandidat skulle bli invald med hjälp av personröster (SOU 

1999:92, 8). En hög spärrgräns försvårar möjligheterna för enskilda kandidater att bli 

”inkryssade”, därigenom reduceras även reformens möjligheter att uppnå sitt syfte. Genom att 

placera spärrgränsen vid åtta procent för riksdagsval så gavs möjligheten till personröstning, 

dock utan att riskera partivalens existens. Moderaterna och Folkpartiet hade dock initialt 

förespråkat att spärren borde vara fem procent, det är även inom dessa partier medlemmarna i 

störst utsträckning bedriver individuella kampanjer. (2004:22, 55 & Nielsen 2007, 17). 

Personvalskommittén ansåg i sitt betänkande det rimligt att 30 till 50 procent av de röstande 

medborgarna på sikt skulle välja att utnyttja personvalet. Antalet baserades på utfallet av 

personröstning i Belgien och Danmark (Holmberg & Oscarsson 2004, 179). Hittills har dock inte 

personvalsreformen fått det publika genomslag som kommittén initialt antog. 1998 års val 

uppnådde personröstningen 29,9 procent; härifrån urskiljs dock en rak negativt fallande trend. I 



13 
 

det nästkommande valet år 2002 minskade personvalsdeltagandet till 26 procent, en nedgång 

med 4 procentenheter, och till 2006 års val uppstod ett liknande fall då endast 21,9 procent av 

väljarna valde att kryssa (Nielsen 2007, 25). Utöver detta hade inte reformen något direkt effekt 

på väljarnas kännedom angående de politiska representanterna, denna har snarare sjunkit efter 

1998 års val (SOU 1999:137, 13). Således har inte personvalsreformen lyckats att nå upp till de 

mål som ansågs rimliga 1992.  

En tänkt konsekvens av reformen var att möjligheterna skulle öka för enskilda kandidater, vilka 

annars inte hade hamnat högt upp på partilistan, att ta en plats i riksdagen. Detta fick dock ingen 

egentlig effekt då majoriteten av personrösterna var för kandidater som hade en hög 

listplacering och således likväl hade erhållit en riksdagsplats utan personrösterna (Nielsen 2007, 

15-16).   

Sammanfattningsvis kan således fastslås att fortsatta partipolitiska motsättningar angående 

personvalens vara eller icke vara existerar även efter 1993 års reform utifrån den traditionella 

”höger-vänsterskalan”. I vilken utsträckning de svenska partiernas åsikter för närvarande 

särskiljer sig överlåts dock åt det nästkommande kapitlet att undersöka. 
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5 Redovisning av partiernas åsikter 

Följande kapitel kommer att redovisa de intervjusvar som inkommit från partierna i 

undersökningen. Varje enskild fråga redogörs för separat och respondenterna kommer att 

refereras till som partier, således inte som de partirepresentanter vilka besvarade frågorna. De 

åsikter som redovisas reflekterar de som framförts av diverse partirepresentant för sitt partis 

räkning. 

5.1 Valsystemet. 

Den första frågan fokuserade på partiernas synpunkter gällande Sveriges nuvarande valsystem 

samt huruvida detta var i behov av en reformering. Formuleringen löd: Anser #### att Sveriges 

nuvarande valsystem behöver reformeras? De svar som inkom från respondenterna påvisade vid 

första anblick en nästintill allmän konsensus; inget av partierna hade ett uttalat officiellt 

ställningstagande i vilket de förespråkade en förändring. 

Trots detta förekom det inom alla partier diskussioner gällande specifika detaljer inom 

valsystemet. Personvalsinslaget var ett av dessa områden och där förekom det även differenser 

sinsemellan partierna. Folkpartiet och Moderaterna var de partier som i störst utsträckning 

framhöll sin delaktighet vid införandet av personvalsinslaget. De ställde sig vidare frågande till 

huruvida riksdagens spärrgräns för tillfället var för hög och att detta faktum inneburit 

begränsningar för personvalsreformens genomslagskraft (Intervju 5, Intervju 3). 

Kristdemokraterna ansåg att personvalsreformen medfört enbart positiva konsekvenser då det 

enligt dem resulterat i en demokratisering; ”(…)det speglar folkviljan och demokratin att kunna 

rösta på den kandidat som man har förtroende för och litar på” (Intervju 7). 

Inom ett flertal partier förekom dock även en viss skepticism gentemot personvalsinslaget. 

Särskilt tydligt förekommande var denna inom Vänsterpartiet som uttalade sig: ”rent generellt är 

vi emot personval men inget förslag planeras läggas fram” (Intervju 6). Motståndet grundade sig 

i filosofin att medborgarna i första hand röstar på en ideologi och ett parti framför en person. 

Detta resonemang fördes även fram från Sverigedemokraterna. Partiet ställde sig dock positivt 

till personval (Intervju 1). Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet ansåg att det 

finns en risk att personvalen inbjuder de med stora ekonomiska resurser att skaffa sig orättvisa 

förutsättningar gentemot sina motståndare i valrörelsen (Intervju 2, Intervju 6, Intervju 8). 

Vidare efterfrågades om partierna hade några reflektioner gällande det faktum att andelen 

väljare som utnyttjar möjligheten till personval har minskat. Centerpartiet och Folkpartiet 
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menade att de politiska partierna och deras medlemmar i större utsträckning borde ha 

informerat om möjligheten att personrösta och att det sjunkande deltagandet är ett dåligt betyg 

för politikerna (Intervju 4, Intervju 5). Socialdemokraterna upplevde snarare att intresset under 

de senaste åren ökat och antog att den trenden kommer hålla i sig då det enligt dem finns flera 

tendenser som påvisar detta: ”De politiska partierna har behövt tid på sig att engagera sig i 

personval, det har funnits en inbunden tveksamhet och misstänksamhet gentemot personval” 

(Intervju 8). Inte heller Kristdemokraterna eller Miljöpartiet uppfattade det sjunkande 

deltagandet som ett problem då detta enligt dem snarare var ett resultat av att partierna 

anammat medborgarnas vilja angående en jämnare könsfördelning på partilistorna (Intervju 7). 

Sammanfattningsvis ansåg alla partier undantaget Vänsterpartiet att införandet av personval 

varit något positivt och att det skulle bibehållas (Intervju 6). Socialdemokraterna motiverade den 

ökade acceptansen med: ”Nu börjar fler representanter inse att personvalsinslaget även kan 

gagna själva partiet, en duktig representant som går hem hos väljarna kommer att innebära fler 

röster.” (Intervju 8). 

5.2 Motsättningar inom partiet 

Intervjuns andra fråga löd: I vilken utsträckning accepterar #### att enskilda medlemmar 

argumenterar emot den föreslagna partilinjen? Likt den föregående frågan var respondenternas 

svar återigen att betrakta som snarlika. Flertalet partier menade att det var ”högt i tak” inom 

deras parti samt att en intern dialog snarare än repressalier var någonting som i det långa loppet 

var gynnsamt för organisationen. 

Kristdemokraterna och Folkpartiet underströk dock att den medlem som framför, gentemot 

partilinjen, avvikande åsikter skall upplysa allmänheten att dessa framförs som ”ens egen 

uppfattning”. Detta för att partiet inte skall ge sken av att ha spretande åsikter (Intervju 5, 

Intervju 7). Inom Vänsterpartiet förutsatte en sådan aktion även att frågan skall ha varit 

diskuterad inom partiet samt att medlemmen där reserverade sig mot det av partiet fattade 

beslutet (Intervju 6). 

Vidare ansåg Miljöpartiet och Vänsterpartiet att det kunde förekomma komplikationer: ”(…) en 

problematik angående i vilken utsträckning man ska se till att partilinjen efterföljs.” (Intervju 2). 

De åsyftade de situationer då samstyre under svag majoritet förekommer och ”illojala” 

partimedlemmar kan få direkta konsekvenser för partiet och dess samarbetspartners. 
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Intervjun efterfrågade även en mer specifikt gräns för i vilken utsträckning partierna har 

acceptans för motstridiga åsikter, Centerpartiet höll dock fast vid att det alltid borde föras en 

dialog inom partiet. Detsamma gällde Kristdemokraterna vilka även lyfte fram ett scenario från 

2009 års val till Europaparlamentet då en kandidats åsikter inte ansågs vara förenliga med 

partiets; personen i fråga blev dock inte utesluten utan är fortsatt medlem (Intervju 7). Vidare 

menade Miljöpartiet att uteslutning är svårt att driva igenom, även om det sporadiskt kommer in 

ärenden till partistyrelsen (Intervju 2). 

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna var mer rättframma i sin beskrivning var 

gränslinjen för vad medlemmar får yttra befann sig. Enligt Socialdemokraterna kunde uteslutning 

vara aktuellt i särskilda fall: ”det beror på vad som gäller, ifall det är viktiga ideologiska frågor så 

bör man överväga sitt deltagande i Socialdemokraterna”. Även Sverigedemokraterna framförde 

liknande tankar: ”ifall man argumenterar emot vår politik på ett grundläggande plan, man 

kanske inte delar vår grundsyn och människosyn så är det problematiskt och ärende för 

uteslutning”. 

Trots de olika formuleringarna som redovisats är sammanfattningsvis de åtta partiernas 

synpunkter närbesläktade då samtliga förde ett liknande resonemang kring frågan. 

5.3 Positiv särbehandling och kvotering 

Svaren på den tredje frågan var i större utsträckning divergerande gentemot de tidigare, studien 

urskiljde även två olika grupperingar utifrån de svar respondenterna tillhandahöll. Frågan var 

formulerad; Vad har #### för synpunkter gällande positiv särbehandling och kvotering?  

Tre av de svenska partierna ställde sig övervägande eller i mycket stor utsträckning bakom 

politiska åtgärder likt kvotering och positiv särbehandling, dessa var: Miljöpartiet, Vänsterpartiet 

och Socialdemokraterna (Intervju 2, Intervju 6, Intervju 8). Primärt var det könsaspekten som de 

tre partierna inte var tillfreds med. En större andel kvinnor på höga positionen inom samhället 

var eftersträvansvärt ur jämlikhetssynpunkt då: ”Det är gynnsamt för politiken, organisationen 

och samhället i stort” (Intervju 2). Socialdemokraterna betonade dock att trots deras tilltro till 

kvotering så förekom det gränser för åtgärdens användande; ingreppet ansågs få bäst utfall vid 

tillämpning utifrån varje enskilt fall (Intervju 8). 

Positiv särbehandling och kvotering applicerades även inom Miljöpartiet, Vänsterpartiet och 

Socialdemokraterna vid tillsättning av höga positioner inom partiet och listsättning inför val. Den 

förstnämnda av de tre sade sig även nyttja kvotering vid uppbyggnaden av talarlistor till 
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kongressen. Vidare sade sig alla tre partier utöver kön även särbehandla individer med specifik 

etnisk, geografisk samt religiös bakgrund. 

Den andra grupperingen; Moderaterna, Folkpartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna 

och Centerpartiet, uppvisade en betydligt mer kritisk inställning till positiv särbehandlig och 

kvotering. Detta grundade sig enligt partierna i filosofin att det skall vara en individs 

kvalifikationer som avgör huruvida denne uppnår framgång i livet och inte dess 

kön/religion/etnicitet. Kristdemokraterna menade att: ”Människor har ju trots allt lite olika 

förutsättningar från födseln, men det behöver inte betyda att detta förhindrar alla ifrån att 

uppnå en chefsposition” (Intervju 7). Det parti som uttalade starkast motstånd till de två 

åtgärderna var Sverigedemokraterna vilka beskrev positiv särbehandling som: ”Begreppet i sig är 

motsägelsefullt då positiv särbehandling i sig är en form av diskriminering, det beror på vilket 

håll man ser det ifrån. Om någon blir positivt särbehandlad så blir någon annan diskriminerad.” 

(Intervju 1). 

Trots de fem partiernas uttalade motstånd till kvotering och positiv särbehandling framkom det 

att flertalet partier tagit argumentationen kring positiv särbehandling i beaktande då kvotering 

applicerades inom deras egna organisationer. Detta exemplifieras av Folkpartiet vilka sade sig ha 

ett landsmötesbeslut på att inget av könen skall vara representerat under 40 procent, vidare 

eftersträvades geografiskt spridning hos kandidaterna. Partiet sade att detta var något som 

skulle appliceras inom hela organisationen och beslutet hade sin grund i att mångfald var 

eftersträvat (Intervju 5). Även Centerpartiet uttryckte sig positivt angående positiv särbehandling 

inom partiet: ”Om man driver en kampanj för att få fler människor med utländsk bakgrund att 

vilja engagera sig så är det rätt att nominera dessa utifrån högre utgångsförutsättningar”.  

Kristdemokraterna höll fast vid att det alltid bör vara den mest kvalificerade representanten som 

bör tillsättas, då situationer uppstod i vilka två representanter ansågs vara lika kvalificerade 

kunde partiet möjligtvis ta underrepresentation i beaktande (Intervju 7). Moderaterna medgav 

att kvotering vid enstaka tillfällen kan appliceras på lokal nivå, dock på eget initiativ och utan 

inblandning av partitoppen. Avslutningsvis nämnde även Sverigedemokraterna att det förekom 

situationer då kvinnliga kandidater lyftes fram, men underströk att detta då snarare hade 

valstrategisk bakgrund; att en kvinna ansågs ha större möjlighet att bli invald än en man (Intervju 

1). 
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Sammanfattningsvis framstår därigenom skillnaderna mellan de olika partierna mindre än vid 

den första anblicken. Nästintill samtliga partier har i någon utsträckning tagit frågan om 

underrepresentation i beaktande, även de som ursprungligen sade sig vara helt emot kvotering 

och positiv särbehandling. 

5.4 Individuella kampanjer 

Den avslutande och fjärde frågan löd; Hur ser #### på medlemmar som bedriver individuella 

personvalskampanjer? Utfallet av respondenternas svar var snarlika från fråga 1, återigen 

särskilde sig dock ett specifikt parti från mängden. 

Det parti som urskiljde sig var Vänsterpartiet vilka uppvisade ett betydligt mer restriktivt 

förhållningssätt i sin syn på medlemmarnas individuella valkampanjer jämfört med de övriga 

(Intervju 6). Partiet sade sig icke uppmana sina medlemmar att bedriva personvalskampanjer och 

fenomenet var därigenom väldigt ovanligt. Vänsterpartiet framhöll vidare att de erfarit en stor 

okunskap bland väljarkåren gällande personröstningen; medborgare som är tillfreds med 

partiets listutformning enligt dem avstår att ”kryssa” den översta kandidaten. Detta har i sin tur 

resulterat i att kandidater underifrån lyckats överta toppositionen på listan, vilket ansågs kunna 

skada partiet (Intervju 6). 

De övriga sju partierna uttryckte sig i princip övervägande positiva till individuella 

personvalskampanjer; vissa dock mer förbehållslöst än andra. Exempelvis uppvisade 

Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna stor entusiasm gentemot personvalskampanjer och 

uppmuntrade sina medlemmar att bedriva dessa. Tilltron grundade sig enligt Centerpartiet i att 

ge enskilda medlemmar: ”alla möjligheter att utifrån sina förutsättningar engagera sig” (Intervju 

3). Folkpartiet menade att det är positivt att alla medlemmar får en möjlighet att yttra sig och 

påverka den lista som tagits fram av partiet. Moderaterna avfärdade vidare resonemanget att 

medlemmarnas kampanjer tar fokus från partiernas politik då: ”individen måste vara ärlig emot 

väljarna, att kampanja för en särskild politik som går emot Moderaterna är falsk 

marknadsföring”. Även Sverigedemokraterna var positiva till individuella initiativ från 

medlemmarna då de menade att detta vidgade partiet: ”det kan bredda partiets väljarbas då en 

enskild kandidat kan nå ut till grupper partiet tidigare inte nått ut till” (Intervju 1).  

Socialdemokraterna och Miljöpartiet ställde sig som organisationer inte negativa till medlemmar 

som tog sig för att starta en kampanj, dock förutsatte detta att medlemmen agerade utifrån 

särskilda ”spelregler” (Intervju 2, Intervju 8). Reglerna innebar framförallt ekonomiska 
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bestämmelser för kampanjen samt en förpliktelse att redovisa alla bidrag som inkommer; 

information vilken även bör vara helt offentlig inom partiet (Intervju 8). Vidare förekom det inom 

Miljöpartiet falanger som likt Vänsterpartiet anser att personvalskampanjer i allt för stor 

utsträckning förflyttar fokus ifrån partiets politik till en specifik individ. Orsaken att partiet trots 

detta är positiva till personval motiveras med att personval ansågs bidraga och ge möjligheten 

till ett mer jämställt samhälle: ”(…) det kan öppna möjligheter för grupper i samhället som 

vanligtvis har det svårt att ta sig fram och den möjligheten vill vi ge alla våra medlemmar” 

(Intervju 2).  

Avslutningsvis kan studien således utskilja två grupperingar med flera partier och en ensam 

aktör. En majoritet vilka anser att medlemmar som tar för sig att bedriva personvalskampanjer 

är uteslutande positivt. En mindre gruppering som ställer sig frågande till 

kampanjverksamhetens nuvarande utformning men likväl accepterar formatet, samt ett parti 

vilket är uteslutande negativt. 
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6 Partiernas uppfattningar ur ett Grid-Group perspektiv 

Kapitlet 6 ämnar applicera analysramen runt Grid-Group teorin på de svenska partiernas svar för 

att slutligen positionera partierna in i teorins diagram. Utifrån respondenternas svar, vilka 

redovisas i kapitel 5, har deras partier blivit tilldelade en viss numrering vilken kommer att ligga 

till grund för partiets position i analysmodellen. Varje parti tilldelas två omdömen inom Grid-

dimensionen och två inom Group-dimensionen, medelvärdet av dessa utmynnar i det 

slutresultat som positioneringen baseras på. Numreringen varierar emellan värdena 0-10. 

Slutvärdet samt varje partis omdömen inom de två dimensionerna redovisas nedan i Tabell 1. 

Tabell 1. Redovisning för partiernas omdömen inom Grid- och Group-dimensionen. 

   

    

 

 

    Värde variabel 1 Värde variabel 2 Totalt 

  Centerpartiet Grid-dimensionen 3 (Grid 1) 2 (Grid 2) 2,5 

    Group-dimensionen 3 (Group 1) 5 (Group 2) 4 

  Folkpartiet Grid-dimensionen 3 (Grid 1) 2 (Grid 2) 2,5 

    Group-dimensionen 3 (Group 1) 5 (Group 2) 4 

  Kristdemokraterna Grid-dimensionen 3 (Grid 1) 3 (Grid 2) 3 

    Group-dimensionen 3 (Group 1) 4 (Group 2) 3,5 

  Miljöpartiet Grid-dimensionen 4 (Grid 1) 4 (Grid 2) 4  

    Group-dimensionen 4 (Group 1) 8 (Group 2) 6  

  Moderaterna Grid-dimensionen 3 (Grid 1) 2 (Grid 2) 2,5 

    Group-dimensionen 3 (Group 1) 4 (Group 2) 3,5 

  Socialdemokraterna Grid-dimensionen 4 (Grid 1) 4 (Grid 2) 4 

 

  Group-dimensionen 4 (Group 1) 8 (Group 2) 6 

  Sverigedemokraterna Grid-dimensionen 4 (Grid 1) 3 (Grid 2) 3,5 

    Group-dimensionen 3 (Group 1) 3 (Group 2) 3 

  Vänsterpartiet Grid-dimensionen 4 (Grid 1) 8 (Grid 2) 6 

    Group-dimensionen 8 (Group 1) 8 (Group 2) 8 

Den första variabeln inom Grid-dimensionen, benämnd Grid 1, avser mäta graden av 

regelstyrning av individer inom partiet. Ju högre siffra som tilldelats partiet desto fler 

restriktioner förespråkas gentemot partimedlemmarna. Partiernas åsikter i frågan var relativt 

närbesläktade och omdömena speglar även detta. Anledningen att Vänsterpartiet placerats 

aningen högre beror på att de efterfrågade av sina medlemmar att först reservera sig på partiets 
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möten innan åsikten tilläts framföras utåt (Intervju 6). Socialdemokraterna och 

Sverigedemokraterna nämnde möjligheten till uteslutning vilket förkastades av övriga partier, 

således blev de tilldelade en marginellt högre numrering än exempelvis Folkpartiet (Intervju 1, 

Intervju 8). 

Grid-dimensionens andra variabel Grid 2 inriktade sig på partiernas syn på medlemmar som 

bedriver individuella personvalskampanjer. Om ett parti blivit tilldelad ett högt tal påvisar detta 

ett negativt förhållningssätt. Under intervjuerna stod Vänsterpartiet ut ur mängden då 

fenomenet knappt förekom inom partiet. Vidare urskiljde sig Miljöpartiet och 

Socialdemokraterna då de uppfört ett regelverk vilket alla deras medlemmar var förpliktade att 

följa. Folkpartiet, Centerpartiet och Moderaterna tilldelades det lägst värdet av de åtta partierna 

då de i störst utsträckning uppmanade sina medlemmar till individuella kampanjer samt sade sig 

stödja dessa ekonomiskt (Intervju 3, Intervju 4, Intervju 5). 

Det första av de två omdömena som tillhör Group-dimensionen, Group 1, fokuserar på 

partiernas mer generella synpunkter gällande riksdagsvalen och även inom denna fråga 

resulterar en negativ inställning i ett högt värde. Återigen var det Vänsterpartiet som särskilde 

sig gentemot de övriga genom sitt principiella ställningstagande emot personval (Intervju 6). 

Samtliga andra partier ansåg att personval allt sedan det infördes hade medfört positiva 

konsekvenser i form av en ökad demokratiserig samt vitalisering av politiken; dock med vissa 

mindre reservationer ifrån Socialdemokraterna och Miljöpartiet vilket resulterade i marginellt 

högre värden (Intervju 2). 

Resultatet inom den andra variabeln inom Group-dimensionen, Group 2, baserades på 

partiernas åsikter gällande kvotering; ju högre numrering som erhållits desto mer positivt är 

partiet i fråga till kvotering och positiv särbehandling. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet har värderats likvärdiga då de alla tre ansåg kvotering vara en självklarhet. De 

resterande partierna uttalade sig negativt gentemot kvotering men Folkpartiet och Centerpartiet 

applicerade likväl åtgärderna inom sina egna organisationer (Intervju 4, Intervju 5). Likaså gjorde 

Moderaterna och Kristdemokraterna, dock i minde omfattning (Intervju 3, Intervju7). 

Avslutningsvis var Sverigedemokraterna det parti som tilldelats lägst numrering av samtliga då 

de i minst utsträckning applicerade kvotering inom sin organisation (Intervju 1). 

Utifrån varje partis positionering inom Grid- och Group-dimensionerna uppstår möjligheten att 

placera in diverse parti i en grafisk analysmodell likt den av Douglas och Wildavsky framtagna 
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”Grid-Group theory’s two dimensions and four biases”. Detta illustreras grafiskt i nedanstående 

diagram. 

Diagram 1. Redovisning för de svenska partiernas organisationskulturer. 

Diagram 1 påvisar att de svenska partierna huserar i tre av de fyra kulturerna inom Grid-Group 

teorin. Differensen mellan partierna är tillräcklig för att dra konkreta skiljelinjer. Dock är 

skillnaden, med undantaget för vänsterpartiet, inte allt för omfattande. Speciellt då exempelvis 
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Socialdemokraterna och Folkpartiet var överens och förde liknande resonemang inom flera 

frågor. 

Utifrån de tillhandahållna svaren tillhör dock Socialdemokraterna och Miljöpartiet den egalitära 

inriktningen. Folkpartiet, Centerpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och 

Kristdemokraterna har blivit placerade inom den individuella kulturen. Alltmedan Vänsterpartiet 

som enda aktör är att betrakta som tillhörande den hierarkiska kulturen. 

Trovärdigheten i de resultat som framkommit stärks genom sin samstämmighet med de resultat 

som presenteras i tidigare forskning av Karl Göran Algotsson. I sin bok Ord och handling i svensk 

miljöpolitik placerar Algotsson (1996, 148-153) Folkpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna och 

Socialdemokraterna i Grid-Group teorins kulturer beroende på deras ställningstaganden inom 

miljöfrågan. Likt resultatet från denna studie tillhör Moderaterna den individualistiska kulturen 

och Miljöpartiet den egalitära. Även placeringen av Socialdemokraterna i analysmodellen är 

snarlika i de två studierna då dessa enligt Algotsson (1996, 152-153) är att betrakta som en 

hybrid mellan de egalitära och hierarkiska kulturerna. Det parti vars åsikter särskiljer sig i störst 

utsträckning sinsemellan de två undersökningarna är Folkpartiet vilket av Algotsson (1996, 151-

152) övergett individualismen för den egalitära kulturen. Trots detta faktum är inte skillnaderna 

alltför omfattande. Partiet befinner sig enligt studien i gränslandet mellan dessa två kulturer, 

dock likväl inom individualismen. 
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7 Analyser och slutsatser 

Studien har genom användandet av intervjuer utrett de svenska partiernas åsikter gällande 1993 

års personvalsreform samt individuella kampanjer. Den insamlade informationen har även legat 

till grund för fastställandet av respektive partis organisationsstruktur vilken analyserades i 

enlighet med Grid-Group teorin. Studiens grundtanke var således att klargöra om den stora 

politiska divergens som historiskt förekommit mellan partierna kvarstod eller övergått till en 

konsensus samt huruvida det existerar skillnader sinsemellan partiernas organisationsstruktur. 

Innan frågeställningarna börjar diskuteras bör återigen nämnas att den information som studien 

bygger på primärt är den som inkommit från de intervjuer som genomförts med åtta 

partirepresentanteter. Således förekommer det en risk att respondenterna vid intervjutillfället 

icke varit totalt uppriktiga alternativt utelämnat viss information i syfte att skydda sitt partis 

anseende. Denna risk är dock förekommande vid samtliga intervjutillfällen och således granskas 

inte sanningsenligheten i de svar som inkommit från de politiska partierna. 

7.1 Personvalskampanjen och dess följder 
Den första av studiens två frågeformuleringar löd; Vad har de svenska partierna för ståndpunkter 

gällande 1993 års personvalsreform samt en ytterligare reformering av valsystemet? Då frågan 

är tudelad kommer varje del behandlas separat. 

Angående partiernas åsikter gällande den utökning av personvalsinslaget som infördes till 1998 

års val har det urskiljts en förskjutning bland de aktörer som tidigare ställt sig ifrågasättande. 

Detta understryks av det faktum att samtliga partier, undantaget Vänsterpartiet, i dagsläget 

accepterar personval utifrån dess nuvarande utformning och anser reformen lyckad. 

De betydande motsättningar som existerat angående valsystemets utformning under de senaste 

50 åren är således att betrakta som mindre i dagsläget än vid 1990-talets början. Det 

fundamentala motstånd gentemot personvalen som var förankrat inom Socialdemokratin har 

successivt försvunnit (Intervju 8), dock återfinns detta motstånd fortfarande i viss tappning inom 

Vänsterpartiet. Socialdemokraterna höll dock fast vid specifika delar av den kritik som de tidigare 

fört fram, likt att begränsa möjligheterna till att köpa sig framgång. Förändringen inom partiet 

torde ha sitt ursprung i de ökade möjligheterna som personvalsreformen medför att nå ut till 

nya väljare (Intervju 8). Således urskönjer studien en viss mån av pragmatism inom partiet. 
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Intervjusvaren från de partier som vid reformens införande förespråkade ett utökat 

personvalsinslag, i första hand Moderaterna och Folkpartiet, överensstämde i stor utsträckning 

med uttalandena från tidigt 1990-tal. De två partierna kritiserade vid reformens fastslående 

1993 placeringen av spärrgränsen för individuella kandidater vid val till riksdagen, då de ansåg 

att denna var för hög (Nielsen 2007, 17). Detta resonemang fördes även vid intervjutillfället. 

Vidare hävdade de att deras förvarningar gällande spärrgränsen besannats då deltagandet vid 

personval till riksdagen inte fått det genomslag som ursprungligen förespåddes (Intervju 3).  

Således konstateras att de aktörer som förespråkade en mer kraftfull reform icke har reviderat 

sina åsikter i samma utsträckning som de vilka, likt Socialdemokraterna, var betydligt mer 

restriktiva. Detta förefaller dock naturligt då reformen i sig var att beteckna som en ”försiktig 

reform” samt var utformad utifrån premisserna att icke riskera partivalens existens.   

Den andra delen inom frågeställningen fokuserade på hur partierna ställde sig gentemot 

framtida reformeringar av valsystemet. Då inget av de sju partierna redovisade ett officiellt 

ställningstagande i frågan eller sade sig ämna lägga fram ett sådant dras slutsatsen att ett 

konsensus råder för närvarande.  

Trots detta förekom ständiga diskussioner inom och sinsemellan partierna. Historien har dock 

visat att en reformering av valsystemet är en trög och långsam process. Då reformen fordrar en 

grundlagsändring eftersträvas vidare en betydande majoritet av riksdagens ledamöter för att 

beslutet skall fattas. Därigenom finns möjligheten att även framtida reformer kan karaktäriseras 

av ett viss mått av kompromisser (dock behöver icke detta medföra konsensus). Avslutningsvis 

konstateras således att det enligt den traditionella ”höger-vänsterskalan” fortfarande 

förekommer meningsskiljaktigheter mellan partierna gällande utformningen av valsystemet; 

men inte i den utsträckning som innan personvalsreformen initierades.  

7.2 Partierna enligt Grid-Group teorin 
Studiens andra frågeformulering var; Går det att utläsa en klar en åtskillnad mellan de svenska 

partiernas organisationsstrukturer utifrån Grid-Group teorin? Svaret på frågan kan simplistiskt 

besvaras med ”Ja”. En djupare analys påvisar dock att skiljaktigheterna inte nödvändigtvis är så 

stora som Diagram 1 initialt antyder. 

Vid första anblick framstår de svenska partierna uppdelade i tre separata grupperingar. 

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tillhörde 
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den individualistiska kulturen, vilket torde anses rimligt då åtminstone de fyra förstnämnda 

vanligtvis placeras till höger inom svensk politik (Holmberg & Oscarsson 2004, 85-88).  

I den andra grupperingen ingår Socialdemokraterna och Miljöpartiet, vilka inom studien 

placerats i den egalitära kulturen. Vad som primärt särskilde dessa aktörer från partierna inom 

den förstnämnda grupperingen var ett mer positivt förhållningssätt till kvotering och positiv 

särbehandlig. Härigenom understryks även att Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillhör den 

egalitära kulturen då denna idéströmning fokuserar på att utjämna skillnaderna mellan män och 

kvinnor (Grendstad & Sundback 2003, 295). Det kvarstående partiet, Vänsterpartiet, placerades 

som enda aktör inom den hierarkiska strukturen. Bland samtliga partier var det Vänsterpartiet 

som särskilde sig i störst utsträckning från de övriga.  

En mer ingående analys av de svenska partiernas positioneringar inom Diagram 1 uppvisar dock 

icke lika skarpa skiljelinjer mellan partierna. Undantaget Vänsterpartiet [6 (Grid), 8 (Group)] är 

alla partier placerade nära figurens mittpunkt [5 (Grid), 5 (Group)]; speciellt Miljöpartiet och 

Socialdemokraterna vilka erhöll omdömena [4 (Grid), 6 (Group)]. En komparativ jämförelse med 

den numrering som tilldelades Folkpartiet och Centerpartiet [2,5 (Grid), 4 (Group)] illustrerar 

vidare att differensen endast uppgår till 2 enheter i Grid- och 1,5 inom Group-dimensionen. 

Utifrån detta framstår de tidigare givna gruppindelningarna aningen mer labila. Ytterligare en 

aspekt att ha i åtanke är det faktum att datainsamlingen skedde via en kvalitativ metod, vilket 

medför en komplicering vid fastställandet av partiernas värden inom de två dimensionerna. 

Därigenom kan studiens analys och de omdömen som tilldelats partierna i viss mån ifrågasättas; 

vid scenariot att alla aktörer erhållit genomgående högre numrering hade exempelvis detta 

bidragit till att de nuvarande grupperingarna omkullkastats. Dock torde inte de inre 

styrkeförhållandena mellan partierna ruckas vid detta scenario då dessa inte nödvändigtvis är 

beroende av vilken kultur de tillhör utan snarare förhållandena mellan de specifika partierna. 

Detta skulle således inte heller förändra svaret på studiens andra problemformulering; det skulle 

fortsatt gå att utläsa en skillnad mellan partiernas organisationsstrukturer. De numreringar som 

utförts stärks dock av de olika grupperingarnas starka övertygelse i sin kulturs idéer samt den 

tidigare forskningen som redovisats av Algotsson. 

7.3 Slutsatser 

Det har kunnat konstateras att det förekommer en mängd meningsskiljaktigheter sinsemellan de 

svenska politiska partierna gällande det nuvarande valsystemet. Trots detta är de partipolitiska 
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motsättningarna mindre än vad som rent historiskt varit vanligt förekommande. Gällande 

personvalsinslaget urskiljs tre grupperingar ibland de svenska partierna; en majoritet som är 

övervägande positiva, en mindre gruppering vilken i allt större utsträckning har börjat acceptera 

personvalsinslaget samt en ensam aktör som är uteslutande negativ. 

Angående partiernas åsikter gentemot en framtida reformering av valsystemet ställer sig 

samtliga partier främmande till en sådan inom en snar framtid. Detta kan ha sitt ursprung i den 

minskande politiska divergensen samt det faktum att grundlagsreformer tenderar att vara 

segdragna processer. 

Vidare har det i studien även redovisats för de svenska partiernas organisationsstruktur genom 

användandet av Grid-Group teorin. Utifrån denna existerar en klar differens mellan partierna 

vilka likt inom den första frågeformuleringen kan indelas i samma tre grupperingar; en stor 

gruppering vilken tillhör den individuella kulturen, en mindre vilken placerades inom den 

egalitära samt avslutningsvis ett enskilt parti vilket tillhör den hierarkiska 

organisationsstrukturen. Trots detta framhåller studien det faktum att en majoritet av partierna 

befinner sig nära mittpositionen inom analysverktyget; de egentliga skillnaderna mellan 

exempelvis Folkpartiet och Socialdemokraterna är därigenom mindre än vid första anblick. 

Utifrån detta kan det fastslås att partiernas organisationsstruktur och dess åsikter gällande 

personvalsinslaget enligt ”höger-vänsterskalan” i viss utsträckning speglar varandra i denna 

specifika fråga. Samma grupperingar förekommer och utöver detta är differensen sinsemellan 

partierna mindre än de initialt ger sken av inom bägge aspekterna. Detta torde påvisa att 

ideologiska skillnader existerar även inom partiernas organisationer och deras strukturer, även 

om det här tar sig i uttryck genom olika kulturer. 

 

  



28 
 

Referenser 

Litteratur 
Algotsson, Karl-Göran (1996) Ord och handling i svensk miljöpolitik. Stockholm: Nordstedts 

Juridik AB. 

Backman, Jarl (1998) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Holmberg, Sören & Oscarsson, Henrik (2004) Väljare: Svenskt väljarbeteende under 50 år. 

Stockholm: Nordstedts Juridik AB. 

Nielsen, Peder (2007) Ett decennium av personval: erfarenheter och utfall. Stockholm: Fritze. 

Grendstad, Gunnar (2003) ’Comparing political orientations: Grid-Group theory versus the left-

right dimension in the five Nordic countries’, European Journal of Political Research, 42 (1), 1-21. 

Grendstad, Gunnar & Sundback, Susan (2003) ’Socio-Demographic Effects on Cultural Biases: A 

Nordic Study of Grid-Group Theory’, Acta Sociologica, 46 (4), 289-306. 

Lockhart, Charles (2001) ‘Using grid-group theory to explain distinctive Japanese political 

institutions’, East Asia, 19 (3), 51-83. 

SOU 1999:92. Premiär för personval. Stockholm: Integrations- och Jämställdhetsdepartementet. 

SOU 1999:137. Personval 1998 en utvärdering av personvalsreformen. Stockholm: 

Justitiedepartementet. 

SOU 2004:22. Utredningen om offentlighet för partiers och valkandidaternas intäkter. 

Stockholm: Justitiedepartementet. 

Stoker, Gerry (2002) ’Life is a lottery: New Labour’s strategy for the reform of devolved 

governance’, Public Administrations, 80 (3), 417-434. 

Verweij, Marco (2007) ‘Four Wrongs Can Make a Right: From Stocks of Social Capital to 

Competing Ways of Life’, Politics & Policy, 35 (3), 464-495. 

Elektroniska referenser 
Riksdagen (2010) Partistöd. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____1117.aspx [2010-04-14]. 

http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____1117.aspx


29 
 

Intervjuer: 
Intervju 1. Erik Almqvist, Ordförande Sverigedemokratisk Ungdom. Intervju den 18 maj 2010. 

Intervju 2. Annika Eriksson, Gruppledare Miljöpartiet Luleå. Intervju den 22 maj 2010. 

Intervju 3. Krister Hammarbergh, Riksdagsledamot Moderaterna. Intervju den 24 maj 2010. 

Intervju 4. Camilla Hansen, Gruppledare Centerpartiet Luleå. Intervju den 18 maj 2010. 

Intervju 5. Ylva Strutz, Länsombudsman Folkpartiet Luleå. Intervju den 18 maj 2010. 

Intervju 6. Annika Sundström, Ordförande Vänsterpartiet Luleå. Intervju den 18 maj 2010. 

Intervju 7. Conny Sundström, Gruppledare Kristdemokraterna Luleå. Intervju den 18 maj 2010.  

Intervju 8. Britt Westerlund, Ordförande Socialdemokraterna Luleå. Intervju den 18 maj 2010. 

 

 

  



30 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Fråga 1: Anser ####4 att Sveriges nuvarande valsystem behöver reformeras? 

 

Fråga 2: I vilken utsträckning accepterar #### att enskilda medlemmar 

argumenterar emot den föreslagna partilinjen? 

 

Fråga 3: Vad har #### för synpunkter gällande positiv särbehandlig och 

kvotering? 

 

Fråga 4: Hur ser #### på medlemmar som bedriver individuella 

personvalskampanjer? 

 

                                                           
4
 #### = Det av de partier vars företrädare blir intervjuade. 


