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Abstract 

Prior research has shown that the parties in the Swedish Riksdag demonstrate differences in 

party-culture, constituted by collective self-images and norms. The aim of this study is to in-

vestigate if politicians in the Swedish municipalities, from seven different parties, express the 

same party-culture as their counterparts in the Riksdag previously have. In addition, the study 

seeks to find out if adherence to the respective party-cultures have implications for the selection 

of politicians to top positions. Three themes of party-culture is studied, namely political ability, 

feelings of political responsibility and the party’s strength in relation to individual party mem-

bers. The themes are investigated by studying a selection of data from the survey KOLFU 2012, 

which was addressed to all politicians in Sweden’s municipal and county councils. These data 

were studied mainly through regression analysis. The results demonstrate that there appears to 

be accordance between the party-cultures on the municipal level and the national level in sev-

eral respects, but that adherence to party-culture does not generally matter for political selection 

to top positions.   

 

Keywords: Party-culture, political selection, political parties, local government. 
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1.   Inledning 

Vilka våra politiker är och hur de når sina positioner är centrala frågeställningar i det bredare 

studiet av den representativa demokratins välmående och funktionssätt. Detta inte minst mot 

bakgrund av den etablerade tanken att den representativa demokratin gynnas av att politikerkå-

ren i stort sett återspeglar medborgarna.1 Även idén om politisk jämlikhet, i form av att alla 

medborgare ska ha samma chans att åta sig och genomföra politiska förtroendeuppdrag under-

stryker relevansen av att veta vem som blir politiker och på vilket sätt. De processer som leder 

fram till att vissa personer blir politiker är dock ofta dolda, otydliga och präglade av informell 

praxis.2 Forskningen avtäcker allt mer av denna ”Secret garden of politics”3, men ett stort antal 

frågor är ännu obesvarade, och studier inom området är välbehövda. Detta även i ljuset av att 

politiker som personer kan ha stor betydelse för själva politiken. Det har påvisats på flera håll 

i litteraturen att politikers identiteter, bakgrund och egenskaper påverkar vilken politik som 

förs, hur väl den implementeras och vilka grupper som gynnas av den.4 Det har även beskrivits 

till exempel hur politikers identitet kan användas för att legitimera politisk förändring, och att 

den kan ha betydelse för huruvida politiska ämbeten utnyttjas för personlig vinning.5 

Föreliggande undersökning syftar till att undersöka partikulturer och hur politiker förhåller sig 

till dessa. Den genomförs med utgångspunkt i Katarina Barrlings studie av partikulturer i Sve-

riges riksdag och undersöker om hennes resultat återfinns även på den kommunala nivån. 

Barrling beskrev partikultur som ett sammanhållande kitt som bidrar till att forma samsyn inom 

grupperna. Denna sammanhållning kommer till uttryck genom efterlevnad av normer som ver-

kar styrande för hur gruppmedlemmarna agerar.6 I Barrlings studie samlades dessa normer 

kring fyra empiriska teman – synen på politisk förmåga, ansvarskänsla, gruppens styrka i för-

                                                
1 I den statsvetenskapliga litteraturen framhålls ofta tre argument till varför god social representativitet är viktigt. I korthet är 
dessa att olika grupper kan ha olika kunskaper och erfarenheter som bör tas tillvara vid beslutsfattande, att olika grupper kan 
ha olika intressen som endast tillgodoses om de själva deltar i beslutsfattandet samt att alla grupper ska vara representerade 
av rena rättviseskäl. Se exempelvis SOU 2001:48, s. 95-96. 
2 Gallagher och Marsh 1988 
3 Ibid. 
4 Se exempelvis Chattopadhyay och Duflo 2004 samt Osbourne och Slivinski 1996. 
5 Beasly 2005. 
6 Barrling 2004, s. 14-15 
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hållande till dess ingående individer samt vikten av social gemenskap. Synen på politisk för-

måga handlar om vad partigrupperna uppfattar som politisk kompetens och skicklighet, så som 

sakkunskap, erfarenhet eller att beslut föregås av övervägande.7 Temat ansvarskänsla rör hur 

en politiker bör agera i det politiska arbetet, om denne bör sträva efter att vara konsekvent med 

partiets idéer och positioner eller vara mer kompromiss- och resultatinriktad.8 Gruppens styrka 

i förhållande till dess ingående individer, gruppstyrkan, fångar huruvida gruppmedlemmar ha 

stor styrka som individer eller främst är representanter för sin grupp.9 Det fjärde temat, vikten 

av social gemenskap, rör den tonvikt som grupperna lägger vid en känsla av gemenskap och 

trivsel inom gruppen.10  

I den starkt partipolitiska struktur som finns i Sverige, där det framförallt är partierna som har 

makt över vilka personer som ställer upp som kandidater i våra val, finns det goda skäl att anta 

att partiernas normer gällande vad som är eftersträvansvärt gällande bakgrund, egenskaper eller 

agerande kommer har betydelse för vilka personer som blir politiker för partiet. Annorlunda 

uttryckt torde efterlevnad av partikulturer ha betydelse för vilka personer som innehar politiska 

förtroendeuppdrag för de respektive partierna. Detta kan i sin tur ha stor betydelse för politiken 

och för demokratin. Partikultur kan bland annat sätta ramar för gruppens handlande genom att 

styra vad medlemmarna upplever som möjliga handlingsalternativ. Denna överföring till grupp-

medlemmarnas agerande kan ske genom föreställningar i stil med att ”vi inte är sådana som gör 

så”. Med andra ord kan en grupp, eller individer inom en grupp, vädja till kollektiva föreställ-

ningar för att vinna gehör för en viss linje eller position.11 Partikulturer kan även påverka för-

utsättningarna för samarbeten. För stora olikheter mellan partiers kulturer kan hindra samar-

beten, eftersom dessa skulle innebära att något eller fler av partierna skulle behöva agera på ett 

sätt som går emot den kollektiva självbilden.12 Att förstå partikulturer kan således bidra till en 

förståelse för politiska samarbeten, eller uteblivna sådana, och den ibland svårbegripliga dyna-

mik som finns mellan olika partier. I Sverige har behovet av sådan förståelse möjligen blivit 

allt större under de senaste åren då det politiska landskapet har förändrats och det parlamenta-

riska läget komplicerats på flera politiska nivåer.  

                                                
7 Ibid, s. 72. 
8 Ibid, s. 75. 
9 Ibid, s. 77. 
10 Ibid, s. 70. 
11 Ibid, s. 305. 
12 Ibid, s. 307. 
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Föreliggande undersökning bidrar till att fylla de forskningsluckor som finns i studiet av de 

svenska politiska partiernas partikulturer utifrån en kumulativ ansats, där Barrlings resultat från 

riksnivån testas i nya former. Partikulturerna undersöks nu på den kommunala nivån, nästan 

två decennier efter Barrlings studie, med en kvantitativ metod på ett avsevärt större urval än 

tidigare, vilket möjliggör kontroll för andra faktorer och slutsatsdragning utifrån statistiskt un-

dersökta samband.  

Barrlings resultat inte har testats i kommunerna. Hon har dock beskrivit att det är sannolikt att 

de partikulturer hon hittat i partigrupperna i riksdagen åtminstone delvis avspeglas längre ner i 

partiorganisationen. Detta i ljuset av de processer och strukturer för rekrytering och nominering 

som det svenska partisystemet präglas av, däribland den långa tid av socialisering som ofta 

föregår en plats i riksdagen. Hon beskriver att det visserligen inte endast är priviligierade grup-

per som har möjlighet att arbeta politiskt i Sverige, men att: 

Vägen till elitpositionerna å andra sidan är lång, och förutsätter ett långvarigt och aktivt 

deltagande i partiernas olika förbund. Partierna ges därmed möjlighet att underställa sina 

blivande företrädare en betydande ideologisk och kulturell socialisation och det framstår 

därför som sannolikt att inte bara den ideologiska utan även den kulturella samstämmig-

heten mellan partiorganisationens olika grenar är omfattande i ett land som Sverige.13 

Barrling lyfter frågan om socialisering i olika förbund, snarare än på den kommunala nivån. 

Det finns dock anledning att misstänka att samma princip om kulturell samstämmighet skulle 

kunna gälla mellan kommunal- och riksnivå som mellan förbund och riksnivå. Detta inte minst 

då principen om socialisering återfinns också på den kommunala nivån, där partierna har stor 

makt över rekryteringsprocessen och förtroendeuppdrag generellt föregåtts till exempel av 

många års medlemskap i partiet.14 Det finns således anledning att misstänka att de partikulturer 

som uppvisats på riksnivå återfinns även i kommunerna. En undersökning på den kommunala 

nivån torde därför kunna utmynna i värdefull kunskap om partikulturerna, oavsett om resultaten 

påvisar skillnader i partikulturernas förekomst på olika nivåer eller ger stöd åt tanken på kultu-

rell samstämmighet. 

Vidare genomförs undersökningen nästan två decennier efter att Barrling påbörjade sin materi-

alinsamling. Hennes teoretiska utgångspunkt är att ”gruppkulturer som företeelse uppvisar en 

viss beständighet”, men hon påpekar att hon endast undersökt riksdagsgrupperna vid ett tillfälle, 

                                                
13 Ibid, s. 64. 
14 Karlssson 2001, s. 149. 
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och att det därför strängt taget inte är möjligt att veta om det som framstår som en gruppkultur 

inte i själva verket är ett tillfälligt tillstånd. Hon argumenterar visserligen för att det är osanno-

likt att de partikulturer som påvisas endast är tidsbegränsade företeelser. Detta bland annat mot 

bakgrund av att hon kunde påvisa samstämmighet mellan omgivningens och gruppens egen 

framställning av sin kultur även i fallet med Vänsterpartiet, då det förlöpte ett antal år mellan 

att omgivningens och gruppens framställning av partikulturen inhämtades. 15 Liksom förekoms-

ten av partikulturer på kommunal nivå har dock inte heller beständigheten över tid i Barrlings 

resultat undersökts tidigare.  

I föreliggande undersökning studeras partikulturerna på den kommunala nivån genom att un-

dersöka efterlevnad av de normer som partikulturerna, utifrån Barrlings resultat, väntas komma 

till uttryck genom. Efterlevnaden av normer undersöks genom kommunpolitikers egna svar på 

ett antal frågor från Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen 2012 (KOLFU 2012). 

Enkätfrågorna utgör således operationaliseringarna av normerna och i förlängning partikul-

turerna. Mer specifikt har enkätfrågor valts ut för att kunna mäta tre av de fyra empiriska teman 

som Barrlings resultat samlades kring – politisk förmåga, ansvarskänsla och gruppstyrka. Det 

fjärde temat, vikten av social gemenskap, har uteslutits ur undersökningen på grund av brist på 

lämpliga enkätfrågor. De partier vars kommunpolitiker omfattas av undersökningen är samma 

partier som Barrling undersökte på riksplanet, nämligen Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, 

Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna. 

I undersökningen studeras samtliga av de respektive partiernas kommunpolitiker som besvarat 

enkäten, i syfte att kunna få en övergripande bild av efterlevnaden av partikulturer. Det ägnas 

även särskild uppmärksamhet åt politiker som innehar toppositioner inom partierna. Denna in-

riktning motiveras dels av Barrlings slutsatser om att efterlevnad av partikultur är förknippat 

med status16, och dels utifrån vad annan forskning påvisats gällande vikten av att få stöd från 

eliter inom partier för att kunna klättra inom partiet.17 Under förutsättningarna att partikultur är 

eftersträvansvärt och förknippat med status torde de politiker som lever upp till partikulturerna 

således premieras, få mer stöd från nyckelpersoner och återfinnas på toppnivå i högre utsträck-

ning än politiker som inte lever upp till partikulturen i samma grad. Annorlunda uttryckt skulle 

det kunna finnas en samvariation mellan hög grad av efterlevnad av partikultur och innehavande 

av topposition. Att studera toppolitikerna torde således kunna ge en så god bild som möjligt av 

                                                
15 Barrling 2004, s. 45-46. 
16 Ibid, s. 50. 
17 Öhberg 2011. 
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partikulturerna, som rimligen är mer accentuerade i partitopparna än bland övriga politiker, och 

även teckna en bild av vilken betydelse partikulturen har för selekteringen till toppositioner. I 

anslutning till detta kan det även argumenteras för att studiet av toppolitiker är särskilt angeläget 

då dessa personers eventuella efterlevnad av partikulturer kan ha en större inverkan på politiken 

och det parlamentariska arbetet, då de har mer makt och inflytande än andra politiker.18  

Sammanfattningsvis har denna uppsats som syfte att bidra till ökad kunskap om efterlevnad av 

partikultur på kommunal nivå och vilken betydelse partikultur har för vem som blir kommun-

politiker. Mer specifikt ämnar uppsatsen kunna besvara följande frågeställning: Ger kommun-

politiker uttryck för de partikulturer som Katarina Barrling fann i riksdagen, och har efterlev-

nad av partikultur betydelse för vilka politiker som når toppositioner? 

I denna inledning har det beskrivits vilken forskningsuppgift uppsatsen tar sig an. Även rele-

vansen av att den genomförs har framförts. Följande kapitel innehåller relevant teori- och dis-

kursanknytning, däribland en närmare beskrivning av partikultur och vilka hypoteser som for-

mulerats för undersökningen. I det tredje kapitlet beskrivs metod och genomförande. I det fjärde 

kapitlet presenteras och analyseras resultaten av undersökningen. I det femte och avslutande 

avsnittet diskuteras vilka slutsatser som kan dras, hur de relaterar till de övergripande ingångs-

värdena för undersökningen och vilken framtida forskning inom ämnet som skulle vara väl-

kommen inom den statsvetenskapliga diskursen. 

  

                                                
18 Wide 2015, s. 133. 
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2.   Diskurs- och teorianknytning 

2.1 Partikultur 

2.1.1 Kollektiva självbilder och normer 

Partikultur är det mest centrala begreppet i föreliggande studie. Den konceptualisering av par-

tikultur som används är den som Katarina Barrling gav uttryck för i sin undersökning av parti-

grupperna i Sveriges riksdag 2004. Barrlings ingång var att den parlamentariska sammanhåll-

ningen inom partier inte enbart påverkas formella beslutsordningar och ideologisk samsyn, utan 

att även bakomliggande partikultur bidrar till att forma en samsyn och verka som ett förenande 

kitt inom partigrupperna.19 Hon analyserade detta genom att utgå från en kulturdefinition for-

mulerad av den amerikanske antropologen Clifford Geertz, som bygger på tanken att olika fö-

reteelser har olika social innebörd för olika grupper.20 Denna typ av semiotiska förståelse för 

kultur återfinns inom stora delar av humaniora och samhällsvetenskap, inklusive statskunskap. 

Kärnan i det semiotiska betraktelsesättet är att alla sociala uttryck – från ting till beteenden – är 

kulturellt betingade i bemärkelsen att de har såväl ett uttryck (t.ex. äta med händerna, kompro-

missa) och en betydelse (vara ohyfsad eller få i sig föda på ett effektivt sätt, vara ansvarstagande 

eller inkonsekvent med partiets politik).21 Detta sätt att betrakta socialt beteende, så som exem-

pelvis politiskt arbete, för ofta med sig ett behov av att närma sig en forskningsuppgift utifrån 

en interpretivistiskt och induktiv utgångspunkt. Detta då betydelse och social innebörd, eller 

det som kommit att kallas ”the thick description”, kräver tolkande arbete och en förståelse för 

den kontext i vilket fenomenet av intresse äger rum.22  

Mot bakgrund av Geertz kulturdefinition undersöker Barrling två kulturella aspekter i parti-

grupperna – kollektiva självbilder och normer. Hon beskriver hur kollektiva självbilder är ett 

sådant kulturellt uttryck som lämpar sig att studera med hjälp av Geertz kulturdefinition, då den 

utgår ifrån att alla sociala fenomen har såväl ett uttryck som en tolkning, en mening. Detta är 

                                                
19 Barrling 2004, s. 14. 
20 Ibid, s. 22. 
21 Ibid, s. 22. 
22 Se exempelvis Pouliot 2014 och Wedeen 2004. 
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fallet även med företeelser inom en viss grupp, i Barrlings fall riksdagsgrupperna, där skeenden, 

beteenden eller agerande tolkas av gruppmedlemmarna. Gruppmedlemmarnas tolkande av sig 

själva bygger en kollektiv självbild, en känsla för vari deras gemensamma vi består.23 

Barrling beskriver hur den kollektiva självbilden, svaret på frågan ”Vilka är vi?”, kan ses som 

kulturens språkrör, länken mellan den abstrakta kulturen och hur en grupp, eller individerna i 

den, tolkar sina egenskaper och i förlängningen även sina handlingsalternativ. Det är genom 

den kollektiva självbilden som den bakomliggande kulturen kommer till uttryck i medlemmar-

nas tankesätt. För att bedöma de kollektiva självbildernas möjligheter att faktiskt avspeglas i 

gruppens sätt att tänka och uppträda krävs dock att även gruppens normer och värderingar av 

olika egenskaper undersöks, menar Barrling. I detta arbete utgår hon från en definition av nor-

mer som framförts av Loewenberg och Pattersson (1979) som hon återger enligt:  

Med norm avses informella och sociala regler vilka anger vari lämpligt uppträdande består, 

och därmed vilken form av beteende som förväntas och är önskvärt i olika situationer.24  

Barrling beskriver hur dessa normer bidrar till att koordinera gruppens arbete och stärker med-

lemmarnas identifikation med gruppen. På så vis utgör graden av de kollektiva självbildernas 

avspegling i normerna ett slags måttstock på kraften i den kollektiva självbilden. Om självbil-

den avspeglas i gruppens normer i stor utsträckning innebär detta att självbilden har en stor 

påverkan på medlemmarnas uppträdande, eftersom normerna verkar styrande för hur grupp-

medlemmarna agerar.25 26 

2.1.2 Empiriska teman och hypoteser 

När Katarina Barrling studerade partikulturer inom partigrupperna i riksdagen samlades hennes 

resultat kring fyra empiriska teman – synen på politisk förmåga, ansvarskänsla, gruppens styrka 

i förhållande till dess ingående individer samt vikten av social gemenskap. I denna uppsats 

                                                
23 Barrling 2004, s. 26. 
24 Ibid, s. 14. 
25 Ibid, s. 14-15. 
26 Nämnvärt i anslutning till detta är James G. March och Johan P. Olsens (1989) tongivande beskrivning av den så kallade 
”Logic of appropriateness”, på svenska ungefär ”lämplighetens logik”. Enligt lämplighetens logik styrs mänskligt beteende, 
agerande och beslutsfattande av bedömningar av sociala normer och regler om vad som är lämpligt eller exemplariskt bete-
ende, snarare än av kostnads-nyttoberäkningar. Människor strävar efter att leva upp till de skyldigheter som kommer med en 
viss roll, identitet eller medlemskap i en politisk grupp. Beteende i en given situation följer således av de regler som styr vad 
som är det lämpliga sättet att handla. Regler följs för att de uppfattas som naturliga, rättfärdigade, förutsägbara och legitima, 
och människor överväger sitt handlande mot bakgrund av tre grundläggande frågor: Vad är det här för typ av situation? Vad 
är jag för typ av person? Vad gör en person som jag i en situation som denna?  
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undersöks de tre förstnämnda av dessa. Det fjärde temat, vikten av social gemenskap, har ute-

slutits på grund av brist på lämpligt material. Nedan presenteras de empiriska temana, samt de 

hypoteser som, mot bakgrund av Barrlings resultat, stipulerar hur partierna väntas skilja sig åt 

i förhållande till temana. De respektive enkätfrågorna i KOLFU 2012 som används för att un-

dersöka respektive hypotes nämns endast i korthet. De presenteras istället närmare i anslutning 

till resultaten.  

2.1.2.1 Politisk förmåga 

Ett av de empiriska teman som Barrlings resultat samlades kring var politisk förmåga. Med 

politisk förmåga avses hos Barrling och i föreliggande undersökning det som partigrupperna 

uppfattar som politisk kompetens och skicklighet, så som till exempel sakkunskap, erfarenhet, 

intelligens eller förmågan att leverera politiska resultat.27 Barrlings undersökning visar att par-

tierna skiljer sig åt vad gäller synen på politisk kompetens, först och främst vad gäller om de 

uppfattar sakkunskap eller känsla som kompetens. Samtliga partier förutom Miljöpartiet upp-

fattar sakkunskap som kompetens. Det skiljer sig dock åt vad de ser som den främsta grunden 

till sakkunskapen: förnuft eller erfarenhet.2829  

Med beteckningen förnuft, som Barrling även benämner rationalism, avses ”att det är intelli-

gens och analytisk förmåga som framhålls, och som i kombination med teoretisk kunskap om 

ett givet förhållande betraktas som en förutsättning för sakkunskap”.30 Vad gäller erfarenhet 

beskriver Barrling det helt enkelt som föreställningen om att det är politikerns egen praktiska 

erfarenhet som utgör sakkunskapens grund. Framförallt i Moderaterna och Liberalerna (dåva-

rande Folkpartiet) sågs förnuft som den främsta grunden till sakkunskap, medan erfarenhet i 

högre utsträckning sågs som grunden till sakkunskap i Socialdemokraterna, Centerpartiet, 

Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.31 Således formuleras följande hypoteser: 

Hypotes 1: Politiker i Moderaterna och Liberalerna ger i högre grad än politiker i Social-

demokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet uttryck för politisk för-

måga som sakkunskap grundad på förnuft. 

                                                
27 Barrling 2004, s. 79. 
28 Ibid, s. 72. 
29 Se Beckman 2010 för en liknande beskrivning av olika grunder till sakkunskap. 
30 Barrling 2004, s. 72. 
31 Ibid, s. 72. 
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Hypotes 2: Politiker i Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokrater och Vänsterpar-

tiet ger i högre grad än politiker i Moderaterna och Liberalerna uttryck för politisk förmåga 

som sakkunskap grundad på erfarenhet. 

Då synen på förnuft som grund till sakkunskap omfattar att lägga stort värde vid teoretisk kun-

skap och akademisk utbildning operationaliseras dimensionen genom en enkätfråga där respon-

denterna tillfrågas om sin utbildningsnivå. En annan fråga, där respondenterna tillfrågas om 

tidigare politiska förtroendeuppdrag, används för att mäta synen på politisk förmåga som sak-

kunskap grundad på erfarenhet. Detta då denna syn på politisk förmåga bland annat omfattar 

att värdera tidigare erfarenhet inom politiken högt.  

Utöver synen på sakkunskap grundad på förnuft eller erfarenhet rör temat politisk förmåga även 

synen på övervägande. Enligt den ena av två hållningar ses övervägande i någon form som en 

förutsättning för att slutsatser som dras utifrån en viss kunskap ska betraktas som legitim. Detta 

övervägande kan bestå i att en individ själv lägger ner eftertanke, funderar över och överväger 

olika alternativ. Det kan också bestå av samtal och diskussion med andra. Enligt den andra 

hållningen gentemot övervägande är det inte nödvändigt för att kunna dra korrekta och legitima 

slutsatser, så länge individen i fråga besitter rationalistisk förmåga eller viss erfarenhet. 

Partierna som såg sakkunskap som kompetens, oavsett om den grundas på förnuft eller erfaren-

het, skiljer sig åt avseende om övervägande ses som en förutsättning för legitim slutsatsdrag-

ning eller inte. I Socialdemokraterna, Centerpartiet och delvis i Kristdemokraterna premierades 

övervägande, vilket inte var fallet i Moderaterna, Liberalerna och Vänsterpartiet.32 Mot bak-

grund av detta formuleras hypotesen nedan: 

Hypotes 3: Politiker i Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ger i högre 

grad än politiker i Moderaterna, Liberalerna och Vänsterpartiet uttryck för att övervägande 

inför slutsatsdragning är önskvärt. 

Övervägande kan bland annat utövas i form av samråd med andra. Därför används en fråga om 

i vilken utsträckning respondenterna rådgör med olika grupper för att undersöka hypotesen.  

Miljöpartiet var det enda parti i Barrlings studie där känsla uppfattas som kompetens.33 Hur 

Miljöpartiet förhåller sig till politisk förmåga inryms således inte i de dimensioner som övriga 

                                                
32 Ibid, s. 73. 
33 Ibid, s. 73. 
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partier omfattas av, och det finns inte heller lämpliga operationaliseringar av känsla som kom-

petens i KOLFU. Miljöpartiets syn på politisk förmåga omfattas därför inte av hypoteserna 

inom temat. Miljöpartisterna är dock inkluderade i samtliga körningar, men deras resultat kom-

menteras inte i förhållande till hypoteserna. 

2.1.2.2 Ansvarskänsla 

Ansvarskänsla rör vilken syn partigrupperna har på hur en politiker bör agera för att på ett 

ansvarsfullt sätt främja partiets politiska mål. Temat rör framförallt föreställningar gällande hur 

en politiker bör bedriva politik för att kunna bibehålla ett gott samvete. Utöver att söka förverk-

liga de egna målen, hur bör man uppträda för att bibehålla legitimitet under denna strävan? Till 

skillnad från politisk kompetens kan temat ansvarskänsla sammanfattas utifrån en dikotomi - 

det är antingen strävan efter konsekvens eller resultatinriktat handlande som ses som legitimt 

och ansvarstagande agerande.34  

Föreställningen att konsekvens är ansvarstagande omfattar att vara trogen sina idéer, och däri-

genom sina väljare. Detta för med sig en misstro mot kompromisser och andra typer av för-

handlingslösningar, även om det innebär att man begränsar sitt parlamentariska utrymme. Fö-

reställningen att resultatinriktat handlande är ansvarstagande, däremot, för istället med sig en 

positiv inställning till politiska kompromisser och liknande typer av uppgörelser. Kompromis-

sen kompenserar för de eftergifter som den eventuellt genererar genom att ”vara en förutsätt-

ning för förverkligandet av de politiska idéerna och/eller för att det skapar smidighet i det parla-

mentariska arbetet”. Då politikern menar att kompromissen underlättar det parlamentariska ar-

betet ses den som en ansvarstagande handling inte bara i förhållande till de egna idéerna utan 

även till nationen som helhet.  

Barrlings resultat visar att konsekvens ses som ansvarstagande i Moderaterna, Vänsterpartiet 

och till viss del i Liberalerna. I Socialdemokraterna och Centerpartiet, och delvis i Kristdemo-

kraterna, ses istället resultatinriktat handlande som ansvarstagande.35 Således formuleras hypo-

teserna nedan: 

 

                                                
34 Ibid, s. 75. 
35 Ibid, s. 75-76. 



 15 

Hypotes 4: Politiker i Moderaterna, Vänsterpartiet och Liberalerna ger i högre grad än 

politiker i Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna uttryck för att konse-

kvens är ansvarstagande, medan politiker i Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristde-

mokraterna i högre grad än politiker i Moderaterna, Vänsterpartiet och Liberalerna ger 

uttryck för att resultatinriktat handlande är ansvarstagande. 

Dikotomin mellan att se konsekvens eller resultatinriktat handlande som ansvarstagande under-

söks genom en fråga i enkäten som handlar om huruvida respondenten upplever att vallöften 

försvårar kompromisser. Högre grad av upplevelse av att vallöften försvårar kompromisser tol-

kas som högre grad av tillmätt värde i att möjligheter till kompromisser kvarstår, och således 

som en positiv inställning till kompromisser.  

Liksom i fallet med politisk förmåga omfattas inte politikerna i Miljöpartiet av de hypoteser 

som ställs upp för att undersöka ansvarskänsla. De är inkluderade i körningarna men deras re-

sultat kommenteras inte i förhållande till hypotesen. Detta kommer av vad Barrling beskriver 

om hur temana politisk förmåga och ansvarskänsla till stor del flyter samman i Miljöpartiets 

fall. Detta i och med att politisk förmåga inte är knutet till sakkunskap eller erfarenhet, utan 

istället kommer från den egna ansvarskänslan, övertygelsen om vad som är det rätta, vilket i sin 

tur ger den politiska vilja som anses utgöra grunden till politisk förmåga.36 Det således inte 

lämpligt att undersöka ansvarskänslan i Miljöpartiet utifrån det aktuella materialet. 

2.1.2.3 Gruppstyrka 

Även temat gruppstyrka omfattar en dikotomi och handlar om gruppens styrka i förhållande till 

dess ingående individer. Enligt den ena hållningen är gruppen starkt överordnad gruppindivi-

den, och de enskilda gruppmedlemmar väntas i första hand verka som representanter för sin 

grupp. Enligt den andra hållningen anses enskilda gruppmedlemmar ha en stor styrka som in-

divider, med ett betydande eget handlingsutrymme och frihet att handla och uttala sig efter eget 

gottfinnande. Detta även i de fall då individens agerande konkurrerar med gruppen.  

I Barrlings studie visar sig gruppen vara tydligast överordnad gruppindividen i Socialdemokra-

terna, Moderaterna och Kristdemokraterna, samt delvis i Centerpartiet. Gruppmedlemmarna 

har istället stor styrka i Vänsterpartiet och Miljöpartiet, och i viss mån i Liberalerna.37 Hypote-

sen nedan formuleras.  

                                                
36 Ibid, s. 224. 
37 Ibid, s. 77-78. 
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Hypotes 5: Politiker i Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Center-

partiet ger i högre grad än politiker i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna uttryck 

för att gruppen är överordnad gruppindividen, medan politiker i Vänsterpartiet, Miljöpartiet 

och Liberalerna i högre grad än politiker i Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemo-

kraterna och Centerpartiet ger uttryck för att gruppmedlemmar har styrka och handlingsut-

rymme i förhållande till gruppen. 

Gruppstyrka undersöks genom två frågor enkäten. I frågorna tillfrågas respondenten explicit 

om sin benägenhet att följa sin egen eller partiets linje, i frågor rörande organisationsföränd-

ringar i den kommunala verksamheten respektive kommunalskatt och verksamhetsavgifter.  

2.2 Vägen till en kommunal förtroendepost 

Undersökningen av partikulturer och hur politiker förhåller sig till dessa är en del i det bredare 

studiet av vilka våra politiker är och hur de når sina positioner. En utgångspunkt inom denna 

forskning är att undersöka hur selektering av politiker sker i olika steg, där olika faktorer eller 

aktörer bär huvudansvaret för selekteringen. I ett första skede kommer vissa personer ur en 

given grupp inte att ha laglig rätt eller besitta de förmågor som krävs för att kandidera till eller 

utföra ett förtroendeuppdrag. Därefter kommer de flesta av de som är kvalificerade ändå inte 

att söka ett politiskt uppdrag. Detta kan bero på att de saknar resurser, intresse eller politisk 

ambition, men det kan också bero på att kraftfulla institutioner och aktörer direkt eller indirekt 

öppnar upp för en viss typ av kandidater. Till exempel informella regler, intressegrupper och, 

inte minst, politiska partier kan ha stor påverkan på vilka som väljer att kandidera till politiska 

uppdrag. Slutligen kommer vissa av de som kandiderar att förlora. I detta steg är det väljarna 

som genom valen står för urvalet.38  

Forskning om selekteringsprocesser kan uppehålla sig vid vad som krävs av individer för att nå 

politiska positioner, i form av exempelvis kompetens, förmåga, identitet, bakgrund eller per-

sonlighet. Det är vanligt att till exempel fokusera på social representativitet, vilket är motiverat 

                                                
38 Carnes och Lupu 2016. 
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utifrån den etablerade tanken att det är gynnsamt för den representativa demokratin om politi-

kerkåren i stort sett återspeglar medborgarna.39 En annan ingång är att fokusera på vilka kom-

petenser som politikerna besitter, i termer av till exempel politisk erfarenhet, akademisk bak-

grund eller intelligens.40 Studier av selekteringsprocesser kan också fokusera på vilka struk-

turer, institutioner eller aktörer som har inflytande över selekteringen av politiker. Särskilt po-

litiska partier, med sina interna regler, informella praxis och tydliga maktförhållanden har ofta 

stort inflytande över selekteringen. 41 

Sedan över ett decennium tillbaka har forskningen på kvinnors och andra sociala gruppers un-

derrepresentation fokuserat på bortselektering i de tidiga skedena av selektionsprocessen, där 

bland annat politiska partier kan ha stort inflytande över vilka personer som kandiderar till po-

litiska uppdrag.42 En del av denna forskning har även inkorporerat olika typer av informella 

regler i analysen av selekteringsprocesser. Det har argumenterats för att informella regler eller 

normer kan stå över, eller verka parallellt med, formella regler, och att det ofta felaktigt antas 

att aktörers handlande styrs av formella institutioner när det i själva verket är informella normer 

som styr.43 Begränsningarna med att fokusera på formella regler och institutioner har belysts 

bland annat genom att peka på hur formella regler för selektering av kvinnliga kandidater inte 

nödvändigtvis följs, och på hur graden av kvinnlig representation fortsatt är avhängig partieli-

ters vilja att öka den.44 Det har argumenterats för att även forskning bland annat på underrepre-

sentationen av kandidater från arbetarklassen skulle gynnas av att skifta fokus till tidiga skeden 

av selektionsprocessen. Detta efter att ha visat hur det inte är väljarna som genom valen miss-

gynnar kandidater från arbetarklassen, men att denna grupp ändå är mycket underrepresente-

rad.45  

Sammantaget pekar en betydenade del av den forskningen inom selekteringsprocesser på hur 

olika aktörer, strukturer och normer, inklusive informella sådana, kan ge upphov till olika for-

mer av snedvridningar i representation långt innan väljarna kommer in i bilden. Vidare påvisar 

                                                
39 I den statsvetenskapliga litteraturen framhålls ofta tre argument till varför god social representativitet är viktigt. I korthet är 
dessa att olika grupper kan ha olika kunskaper och erfarenheter som bör tas tillvara vid beslutsfattande, att olika grupper kan 
ha olika intressen som endast tillgodoses om de själva deltar i beslutsfattandet samt att alla grupper ska vara representerade 
av rena rättviseskäl. Se exempelvis SOU 2001:48, s. 95-96. 
40 Beckman 2010, Bergman och Bolin 2011, Bäck et al. 2009, Dal Bó, Finan, Folke, Persson och Rickne 2016 samt Persson 
2010 utgör exempel. 
41 Gallagher och Marsh 1988. 
42 Bjarnegård 2009, Crowder-Meyer 2010, Lawless och Fox 2012 och Niven 1998 utgör exempel. 
43 Se exempelvis Helmke och Levitsky 2004. 
44 Bjarnegård och Kenny 2015, s. 749. 
45 Carnes and Lupu 2016. 
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forskningen att särskilt politiska partier ofta har stort inflytande över vilka kandidater som väl-

jarna får att ta ställning till. Detta är fallet bland annat i Sverige, där de politiska partier de 

politiska aktörer med störst inflytande över rekrytering och kandidatselektering. Detta åter-

speglas inte minst i den partipolitiska idealtyp som dominerat i Sverige sedan början av 1900-

talet, enligt vilken partierna är representanter för dominerande samhällsintressen. Detta centrala 

demokratiuppdrag i det representativa demokratiska styrelseskicket omfattar ett antal funkt-

ioner, varav en är partiernas rekryteringsuppgift. Den fria nomineringsrätten och personvalet 

ger väljarna visst inflytande över vilka kandidater som ställer upp och hur de kandidater som 

partierna nominerar rangordnas, men det är huvudsakligen partierna som har ansvar och infly-

tande över att engagera, nominera och ställa upp kandidater till val.46 Väljare utnyttjar möjlig-

heten till personval i begränsad utsträckning, och det är ovanligt att kandidater på lägre listplat-

ser med hjälp av personröster lyckas ta sig förbi de av partierna högst rankade kandidaterna.47 

Partierna har således kontroll över vilka kandidater som väljare överhuvudtaget får möjlighet 

att välja bland, och de har beskrivits som grindvakter i selekteringsprocessen.48 49 Ett tydligt 

exempel på hur partier kan ge uttryck för rollen som grindvakt är genom att stänga ute kvinnliga 

kandidater.50  

Partiernas makt över selekteringsprocessen i Sverige har belysts på olika sätt i den tidigare 

forskningen. Deras starka roll framgår bland annat i Henry Bäcks etablerade beskrivning av hur 

rekryteringsprocessen i Sverige går genom fem steg. Bäck beskriver hur partimedlemskap i 

praktiken är ett krav för att överhuvudtaget komma ifråga för ett förtroendeuppdrag, eftersom 

det är inom partierna som nomineringsarbetet sker. Han konstaterar även att det inte räcker att 

vara medlem i partiet och att vilja ha ett förtroendeuppdrag för att bli nominerad, eftersom man 

även behöver bli tillfrågad av partiet.51 Det har även visats att så gott som alla förtroendevalda 

i kommuner eller landsting i Sverige är medlemmar i ett parti, och att de dessutom har behövt 

meritera sig inom partiorganisationen för att kvalificera sig till att företräda partiet i kommunala 

organ. I genomsnitt går det sju år mellan de förtroendevaldas medlemskap till deras första för-

troendeuppdrag.52 Annan forskning har beskrivit hur valberedningarna har stort inflytande över 

                                                
46 SOU 2016:5, s. 152-153. 
47 Dal Bó, Finan, Folke, Persson och Rickne 2016, s. 5 och Wide 2015, s. 122. 
48 Se exempelvis Lovenduski och Norris 1993. 
49 Nämnvärt är att annan forskning än den som presenteras i denna uppsats diskuterar huruvida västvärldens representativa 
demokratier är på väg mot en ordning i vilken det blir allt lättare att nå politiska ämbeten utan att successivt klättra inom ett 
politiskt parti, se särskilt Manin 1997. 
50 Wide 2015 och Wide 2006, s. 214. 
51 Bäck 2000. 
52 Karlsson 2001, s. 149. 
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vilka personer som får förtroendeuppdrag genom att leta rätt på lämpliga kandidater och föreslå 

dem till uppdrag.53 Det är inte ovanligt att medborgare blivit uppsökta efter att ha utmärkt sig i 

kommunen till exempel genom att ha startat en förening eller engagerat sig i en särskild fråga.54 

Slutligen har partiernas stora makt även belysts i förhållande till politiker med karriärambit-

ioner, som visat sig behöva följa partilinjen och få stöd från eliter inom partierna för att klättra 

till högre positioner.55 

Mot bakgrund av vad som beskrivits ovan rörande partiernas stora inflytande över rekrytering 

och kandidatselektering är det sannolikt att partikulturer, som kommer till uttryck genom infor-

mella normer, kan ha betydelse för vilka personer som blir politiker för partiet. Då partierna har 

makt över vem som rekryteras och kandiderar till olika poster, och då efterlevnad av partikultur 

anses eftersträvansvärt och förknippat med status, finns det all möjlighet och anledning för par-

tier att föredra och lyfta fram personer som passar in i partikulturen avseende bakgrund, egen-

skaper eller agerande.  

  

                                                
53 Soininen och Etzler 2006, s. 128-129. 
54 Fredriksson 2001. 
55 Öhberg 2011. 
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3.   Metod och genomförande 

3.1 En teoritestande kvantitativ undersökning 

Barrlings studie utgick som nämnt ifrån antaganden om att sociala företeelser har såväl ett ut-

tryck som en mening, och att de inte låter sig fångas utan en förståelse för den kontext i vilken 

de verkar. Konceptualiseringen av kultur som något svårfångat och kontextuellt betingat gjorde 

att det var mest fruktbart för Barrling att närma sig forskningsuppgiften utifrån en tolkande 

ansats. De aspekter av partikultur som Barrling identifierat är således resultatet av en undersök-

ning med interpretivistiska utgångspunkter.  

Liksom i Barrlings studie studerar denna undersökning partikultur genom att granska kommun-

politikers efterlevnad av de normer som partikultur väntas ta sig uttryck genom. Föreliggande 

undersökning genomförs dock med en kvantitativ metod. Mer specifikt är det politikernas egna 

svar i enkäten Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen 2012 som ligger till grund 

för bedömningar rörande deras efterlevnad av partikultur. Dessa svar analyseras i statistiska 

sambandsanalyser i en stor-n studie.  

I ljuset av hur utformningen av denna undersökning skiljer sig från Barrlings tolkande ansats 

kan något nämnas gällande dess epistemologiska ingångsvärden. Dess kvantitativa inriktning 

kan motiveras bland annat i ljuset av Max Webers resonemang kring hur även kvantitativa 

undersökningar kan användas i studiet av mänskligt handlande. Detta så länge de kvantitativa 

undersökningarna grundar sig i en förståelse för mening och kontext, som bara kvalitativa 

undersökningar kan ge.56 Att utgå från de teman som Barrling åskådliggjort genom sin kvalita-

tiva intervjustudie och testa dessa på ett större urval är således ett exempel på den växelverkan 

mellan kvalitativa och kvantitativa studier som ofta framhålls som värdefull för den statsveten-

skapliga forskningen.57 Enkelt uttryckt var Barrlings undersökning utforskande58, medan 

                                                
56 Barrling 2004, s. 43. 
57 Se exempelvis Wedeen 2004. 
58 Barrling 2004, s. 44. 
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undersökningen i denna uppsats är teoritestande. Den bidrar således till en kumulativitet i forsk-

ningen kring partikulturer i svenska partier.  

3.2 Material 

Undersökningen genomförs på ett gediget datamaterial som samlats in genom Kommun- och 

landstingsfullmäktigeundersökningen 2012 (KOLFU 2012).59 KOLFU genomfördes för första 

gången 2008-2009 (KOLFU 2008) och andra gången 2012-2013 (KOLFU 2012). Studien vän-

der sig till samtliga fullmäktigeledamöter i kommuner, landsting och regioner, totalt cirka 13 

500 personer. Antalet faktiska respondenter exklusive bortfall var 10 491 i KOLFU 2012. 

Svarsfrekvensen var 79 procent. Politikerna ombads besvara en enkät med totalt 60 frågor rö-

rande sin bakgrund, sitt uppdrag, sina politiska åsikter, sin syn på demokrati och representation, 

det politiska arbetet, vallöften, opartiskhet i det kommunala arbetet, invandringens konsekven-

ser och, slutligen, om sitt hushåll och sina vänner. Undersökningen genomfördes vid Statsve-

tenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet under ledning av professor Mikael Gilljam 

och fil dr David Karlsson. En rad övriga forskare bidrog till att formulera frågor i enkäten och 

var verksamma i projekt som bidrog till att finansiera KOLFU 2012. 60 61  

I föreliggande undersökning utgör som nämnt ett antal av frågorna i KOLFU 2012 operation-

aliseringar av de respektive teman som partikulturerna tog sig uttryck genom på riksnivå. I och 

med denna sammankoppling får materialet från KOLFU 2012 ett nytt och tidigare oprövat an-

vändningsområde. Eftersom frågorna i enkäten inte är utformade i syfte att undersöka partikul-

turer ligger ett tolkningsarbete till grund för valen av vilka frågor som är lämpliga att använda 

som operationaliseringar.  

  

                                                
59 Karlsson och Gilljam 2014. 
60 Svensk Nationell Databas: Kommun- och lanstingsfullmäktigeundersökningen 2012. 
61 De forskare som står bakom enkäten är: Mikael Gilljam (projektledare) och David Karlsson (projektsamordnare) samt Mo-
nika Bauhr, Carl Dahlström, Olle Folke, Maria Gustavson, Sverker Jagers, Andrej Kokkonen, Johan Martinsson, Simon 
Matti, Jens Nilsson, Elin Naurin, Johanna Rickne, Anders Sundell och Lena Wängnerud. 
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3.3 Analys i tre dimensioner 

Undersökningen är strukturerad utifrån de hypoteser som presenteras i kapitel 2. Hypoteserna 

har tagits fram mot bakgrund av hur partierna samlades kring Barrlings empiriska teman på 

riksnivån. Inom temat politisk förmåga har tre hypoteser tagits fram, en rörande partiernas för-

hållande till sakkunskap grundad på förnuft, en för sakkunskap grundad på erfarenhet och en 

för övervägande. Resterande två teman, ansvarskänsla och gruppstyrka, har en hypotes vardera. 

Hypoteserna undersöks genom analys av politikernas svar på olika frågor i KOLFU 2012.  

I undersökningen analyseras de partiskillnader som stipuleras av hypoteserna. Dessa partiskill-

nader analyseras i tre dimensioner, i syfte att försöka ringa in så mycket som möjligt gällande 

efterlevnaden av partikulturerna på den kommunala nivån och vilken betydelse de har för poli-

tisk selektering. I den första av dessa dimensioner jämförs samtliga politiker i varje parti med 

samtliga politiker i övriga partier. I den andra dimensionen jämförs partiernas toppolitiker på 

motsvarande sätt. Den tredje dimensionen består i att göra jämförelser mellan toppolitiker och 

övriga politiker inom vart och ett av partierna.  

Arbetet med den första analysdimensionen inleds med att studera deskriptiv statistik över hur 

samtliga politiker förhåller sig till temat. För att kunna undersöka sambanden statistiskt och 

möjliggöra kontroll för andra variabler jämförs politikernas svar därefter i en regressionsanalys. 

I regressionsanalysen utgör Socialdemokraterna referensgrupp, vilket innebär att resultaten vi-

sar de övriga partiernas relation till Socialdemokraterna. I syfte att utröna hur partierna förhåller 

sig till varandra även i övrigt genomförs slutligen en signifikansanalys av deras regressionsesti-

mat i f-tester. I dessa bedöms partierna vara skilda från varandra om de uppvisar skillnad på en 

95-procentig signifikansnivå, vilket utläses av p-värden som är lika med eller mindre än 0,05. 

Analysen av huruvida partierna förhåller sig till varandra så som hypotesen stipulerar sett till 

efterlevnad av normer bland partiernas samtliga politiker i kommunfullmäktige kan ge värde-

full ny kunskap om Barrlings resultat återfinns även på den kommunala nivån. 

I analysens andra steg har data begränsats till att endast omfatta politiker som innehar topposit-

ioner i de respektive partierna. Topposition har avgränsats till att omfatta ordförandeposten i 

Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och nämnder. I övrigt följer arbetet med detta steg 

precis samma struktur som analysen av samtliga kommunpolitiker. Först studeras deskriptiv 

statistik, därefter jämförs toppolitikerna i en regressionsanalys med Socialdemokraterna som 
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referensparti, och slutligen jämförs partiernas estimat i f-tester. Data har begränsats till att om-

fatta politiker med toppositioner genom en dummyvariabel över innehavande av nämnda ord-

förandeposter. Denna har sedan lagts in som en restriktion vid såväl framtagandet av den de-

skriptiv statistiken som i utförandet av regressionerna. Genom att komplettera jämförelsen av 

partiernas samtliga politiker med en jämförelse av deras toppolitiker ökar möjligheterna att få 

kunskap om partikulturernas efterlevnad på den kommunala nivån. Detta mot bakgrund av idén 

om att partikulturerna skulle framgå tydligare bland toppolitiker, och att partiskillnader således 

skulle bli tydligare. Om så är fallet öppnar detta upp för frågor gällande partikulturernas bety-

delse för att nå högre positioner.  

För att kunna säga något om vilken betydelse partikultur har för att nå toppositioner krävs dock 

en jämförelse mellan toppolitiker och övriga politiker inom varje parti. Logiken bakom detta 

tillvägagångssätt är att om den partikultur som återfanns på riksnivån också finns i partierna på 

kommunal nivå, och om efterlevnad av partikultur är förknippat med status, torde det åter-

speglas i skillnaden mellan politiker som innehar toppositioner och övriga politiker. För att 

undersöka detta genomförs regressionsanalyser med interaktionsvariabler, som åskådliggör hur 

stora skillnader som finns mellan toppolitiker och övriga politiker i respektive parti. Även dessa 

analyser omfattar dock en dimension av jämförelse mellan partier. Detta då storleken på skill-

naderna inom partierna jämförs med storleken på skillnad inom Socialdemokraterna, som fort-

satt utgör referensgruppen. Liksom i de tidigare analysdimensionerna jämförs därefter skillna-

derna inom alla partier förutom Socialdemokraterna med varandra. Resultaten visar således 

skillnader i skillnad mellan olika partier. När dessa tolkas i förhållande till hypotesen är intuit-

ionen att det torde det vara större skillnad på toppolitiker och övriga politiker avseende efter-

levnad av en viss norm i partier vars partikultur väntas premiera efterlevnad av denna norm, 

jämfört med partier där normen inte väntas premieras.  

Gemensamt för samtliga dimensioner av analysen är att undersökningen inte avser kunna dra 

exakta gränser och kunna avgöra till exempel vad som är att vara kompromissinriktad eller att 

premiera rådgörande. Detta skulle sannolikt kräva en mer kvalitativ ansats. Undersökningen är 

istället avgränsad till att studera partiers efterlevnad av partikultur i termer av gradskillnader 

och relativt andra partier. Detta innebär att varje hypotes i själva verket omfattar en rad delhy-

poteser, rörande hur olika partier förhåller sig till varandra. Resultaten förväntas således inte 

leda till att hypoteserna antas eller förkastas i sin helhet. Resultaten kommer snarare ge stöd 

eller gå emot de olika förhållanden som stipuleras av varje hypotes. Vad gäller partier som 
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utifrån hypotesen väntas finnas inom samma ”kluster” sett till hur de positionerar sig i förhål-

lande till övriga partier kan de uppvisa inbördes skillnader utan att det går i strid mot hypotesen. 

Detta då hypoteserna inte stipulerar något om den inbördes ordningen mellan partier som väntas 

förhålla sig till temat på likartat sätt, och då dessa inte kan förutsättas ha exakt samma utfall. 

Huruvida skillnader inom kluster av partier går emot hypotesen beror således på hur de rang-

ordnat sig i förhållande till varandra och övriga partier.  

3.4 Multivariata regressioner 

Som nämnt omfattar analysen tre olika typer av multivariata regressionsmodeller, en specifi-

kation för respektive steg i analysen. Dessa har genomfört med minsta-kvadrat-metoden (Ordi-

nary least squares, OLS).62 I de regressioner som endast omfattar jämförelser mellan partier är 

partitillhörighet de oberoende variablerna. Dessa har utformats som dummyvariabler, egen-

skapsvariabler. Det innebär att variablerna är kodade som dikotomier. För exempelvis variabeln 

Vänsterpartiet innebär detta att 1 betyder politiker för Vänsterpartiet och 0 betyder politiker för 

något av de andra partierna som är inkluderade i undersökningen. Att använda dummyvariabler 

i regressionsanalyser innebär att göra gruppjämförelser, att undersöka hur utfallsvariabeln för 

olika grupper skiljer sig från utfallsvariabeln för en referensgrupp. Denna referensgrupp utgörs 

som nämnt av socialdemokratiska politiker i samtliga analyser. Detta innebär att b-koefficien-

terna för de övriga partierna alltid relaterar till Socialdemokraterna. B-koefficienterna för de 

övriga partierna visar skillnaden i outputvariabeln mellan att tillhöra något av dessa jämfört 

med att tillhöra Socialdemokraterna. Mer specifikt visar b-koefficienterna i denna undersök-

ningen partiernas genomsnittliga skillnad från Socialdemokraterna mätt i standardavvikelser. 

Detta då utfallen har omdefinierats till ”z-scores”. Värdet för Socialdemokraterna, återspeglat 

av konstanten, visar i sin tur Socialdemokraternas relation till medelvärdet mätt i standardavvi-

kelser. Tolkningen av b-koefficienterna skiljer sig således från de fall då utfallen inte har trans-

formerats, då de motsvarar hur medelvärdet i utfallsvariabeln skiljer sig från en referensgrupps 

medelvärde. Genom att omdefiniera utfallen och på så vis bortse från skalan på den beroende 

variabeln underlättas dock jämförelser mellan partierna. Detta då magnituderna, hur mycket 

partierna skiljer sig från referenspartiet, blir tydligare.  

                                                
62 Den linjära varianten av minsta-kvadratmetoden definierar den räta linje som bäst beskriver det statistiska sambandet i 
fråga. För en övergripande beskrivning av hur detta åstadkoms rent matematiskt, se Appendix B. 
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I regressionerna som även omfattar jämförelser inom partier utgör partidummies inte längre de 

oberoende variablerna. De oberoende variablerna är istället är interaktionsvariabler, som fångar 

skillnader inom partier. De har skapats genom att interagera dummyn för topposition med de 

respektive partidummiesen. På detta sätt kan interaktionsmodellen visa skillnader i förhållande 

till Socialdemokraterna i termer av skillnader i skillnad, alltså hur mycket mer eller mindre 

skillnad det finns mellan toppolitiker och övriga politiker än vad det gör inom Socialdemokra-

terna. I dessa regressioner har stickprovet begränsats till de partigrupper som utser en nämnd-

ordförande. Detta då det endast är relevant att göra dessa inom-gruppjämförelser i grupper där 

det finns både toppolitiker och ”vanliga” fullmäktigeledamöter. 

I regressionstabellerna med resultat från interaktionsmodeller är interaktionsvariablerna de 

översta variablerna. Det är estimaten för dessa som visar den nämnda skillnaden i skillnad i 

förhållande till Socialdemokraterna. Skillnaden mellan toppolitiker och övriga politiker inom 

Socialdemokraterna, i sin tur, framgår av estimatet för topposition, som ligger under interakt-

ionsvariablerna i tabellen. Estimaten för efterföljande partidummies visar skillnaden mellan 

övriga politiker i de respektive partierna och övriga politiker i Socialdemokraterna. Vidare visar 

konstanten skillnaden mellan övriga politiker i Socialdemokraterna och det totala medelvärdet. 

Slutligen går det även att utläsa av tabellen hur partidummiesen fångas in och försvinner när 

parti-kommun-fixa effekter inkluderas. Liksom i övriga modeller visas även estimaten i inter-

aktionsmodellen i standardavvikelser. 

Varje regression för varje fråga körs både med och utan kontroller i form av fixa effekter. Fixa 

effekter kontrollerar för konstanta källor till snedvridning som utan kontroll kan ge missvisande 

resultat. Annorlunda uttryckt gör fixa-effekter det möjligt att kontrollera för det som är gemen-

samt för de aktuella politikerna på den nivå effekterna fixas på, vilket innebär att enbart den 

variation som finns utnyttjas. Mer specifikt har de två regressionsmodeller där partierna jämförs 

med varandra körts med kommun-fixa effekter, och interaktionsmodellen har körts med parti-

kommun-fixa effekter. De kommun-fixa effekterna gör alltså att kommunegenskaper hålls kon-

stanta och inte tillåts variera. På så vis kontrolleras för kommunspecifika egenskaper som skulle 

kunna samvariera med både partitillhörighet och värde på den beroende variabeln. Exempelvis 

om kommunen har en stark universitetsstad eller en historia av utbredd industri skulle kunna 

vara korrelerat med såväl val av parti som utbildningsnivå. På motsvarande sätt inkluderas de 

parti-kommun-fixa effekterna i interaktionsmodellerna för att egenskaper hos lokala partigrup-

per inte ska snedvrida resultatet. Även här är intuitionen att kontrollera för sådant som kan 

samvariera med såväl den oberoende som den beroende variabeln. Då den oberoende variabeln 
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i detta fall är skillnaden mellan toppolitiker och övriga politiker torde exempelvis storleken på 

en partigrupp kunna påverka. Detta eventuellt genom att bidra till mindre skillnader mellan 

politikerna och en större kompromissvilja. Inga övriga kontroller än de fixa-effekterna har in-

kluderats i körningarna. Detta inte för att faktorer som kön eller ålder inte väntas ha någon 

påverkan på de oberoende och beroende variablerna, utan helt enkelt för att kontroll av dessa 

faktorer skulle riskera att innebära bortkontrollering av de mekanismer som bidrar till resulta-

ten.  

Slutligen har standardfelen klustrats på kommunnivån i samtliga körningar. Detta för att komma 

runt eventuella problem med seriekorrelation. Om observationerna är seriekorrelerade är det 

troligt att även residualerna från en regression där variabeln är inkluderad är korrelerade. Ge-

nom att klustra standardfelen tillåts data vara korrelerad inom de kluster som definieras, i det 

här fallet kommuner. 
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4.   Resultat och analys 

4.1 Politisk förmåga 

Synen på politisk förmåga kan skilja sig åt avseende synen på sakkunskap grundad på förnuft, 

sakkunskap grundad på erfarenhet samt huruvida övervägande inför slutsatsdragning är önsk-

värt. Dessa tre dimensioner har operationaliserats genom tre olika frågor ur KOLFU 2012. 

4.1.1 Politisk förmåga som sakkunskap grundad på förnuft 

Hållningen att sakkunskap grundad på förnuft är eftersträvansvärd omfattar att man tillmäter 

akademisk utbildning stort värde. Mot bakgrund av Barrlings analys av partiernas positionering 

i förhållande till sakkunskap grundad på förnuft har följande hypotes formulerats: 

Hypotes 1: Politiker i Moderaterna och Liberalerna  ger i högre grad än politiker i Social-

demokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet uttryck för att politisk 

förmåga innebär sakkunskap grundad på förnuft. 

Denna del av politisk förmåga har operationaliseras genom en enkätfråga om utbildningsnivå. 

Frågan och dess svarsalternativ framgår nedan. Svaren löper på en fyrgradig skala där 1 är 

grundskoleutbildning, 2 är gymnasie-/folkhögskoleutbildning, 3 är högskole-/universitetsut-

bildning och 4 är forskarutbildning.  

 

4.1.1.1 Samtliga politiker 

Politikernas utbildningsnivåer framgår av Tabell 1 nedan. Medelvärdet för samtliga politiker 

som omfattas av undersökningen är 2,440. Detta motsvarar en utbildningsnivå mellan gymna-

sie-/folkhögskoleutbildning och högskole-/universitetsutbildning. Den genomsnittliga utbild-

ningsnivån inom alla partierna ligger på det andra skalsteget. Partiernas medelvärden ordnar 
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sig från lägst till högst enligt följande: S, C, V, KD, M, L, MP. Politikernas utbildningsnivå 

rangordnar sig således på ett sätt som ligger i linje med hypotesen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Analysen av sambanden mellan partitillhörighet och utbildningsnivå framgår i Tabell 2, Modell 

2 nedan. Politikerna i samtliga övriga partier har högre utbildningsnivå än politikerna i Social-

demokraterna. Punktestimaten, alltså skillnaderna gentemot Socialdemokraterna mätt i standar-

davvikelser, rangordnar sig från lägre till högre utbildningsnivå enligt följande: C (0,271), V 

(0,453), KD (0,480), M (0,486), L (0,649), MP (0,733). Samtliga skillnader i förhållande till 

socialdemokraterna är signifikanta på 99 procents säkerhetsnivå. Regressionsanalysen ger så-

ledes stöd för den delen av hypotesen som rör hur politiker i Moderaterna och Liberalerna för-

håller sig till politiker i Socialdemokraterna. Den ordning i vilken partierna rangordnar sig i 

förhållande till Socialdemokraterna indikerar att det även kan finnas ytterligare av hypotesen 

stipulerade partiskillnader.  

 

 

 

Tabell	  1.	  Deskriptiv	  statistik:	  Utbildningsnivå,	  samtliga	  politiker.	  

	   Medelvärde	  
(Standardavvikelse) n	  

Vänsterpartiet	   2,531	  
(0,683)	   527	  

Socialdemokraterna	   2,213	  
(0,733)	   3537	  

Miljöpartiet	   2,809	  
(0,577)	   529	  

Centerpartiet	   2,375	  
(0,714)	   1039	  

Kristdemokraterna	   2,541	  
(0,690)	   440	  

Liberalerna	   2,723	  
(0,617)	   714	  

Moderaterna	   2,611	  
(0,636)	   2200	  

Totalt	   2,440	  
(0,716)	   8986	  
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Tabell	  2.	  Regressionsresultat:	  Samband	  mellan	  par-‐
titillhörighet	  och	  utbildningsnivå,	  samtliga	  politiker.	  

	  	   (1)	   (2)	  
	   Utbildning	   Utbildning	  
	  	   	   	  

Vänsterpartiet	   0,442***	   0,453***	  
	   (0,048)	   (0,051)	  

Miljöpartiet	   0,827***	   0,733***	  
	   (0,040)	   (0,043)	  

Centerpartiet	   0,225***	   0,271***	  
	   (0,038)	   (0,039)	  

Kristdemokraterna	   0,455***	   0,480***	  
	   (0,047)	   (0,048)	  

Liberalerna	   0,707***	   0,649***	  
	   (0,039)	   (0,040)	  

Moderaterna	   0,553***	   0,486***	  
	   (0,028)	   (0,030)	  

Konstant	   -‐0,290***	   -‐0,271***	  
	   (0,024)	   (0,015)	  

Kommunfixa	  effekter	   	   x	  
Observationer	   8,985	   8,985	  
R-‐squared	   0,084	   0,157	  

Resultaten av f-testerna av partiernas regressionsestimat framgår av Tabell A1 i Appendix A. 

Dessa befäster att Liberalernas förhållande till politiker i Centerpartiet, Vänsterpartiet och 

Kristdemokraterna ligger i linje med hypotesen. Detta då liberalernas punktestimat för utbild-

ningsnivå är större och signifikant skilt från motsvarande estimat för dessa tre partiers politiker. 

Utbildningsnivån är även signifikant högre inom Liberalerna än Moderaterna. Slutligen posit-

ionerar sig även Moderaterna och Centerpartiet gentemot varandra i enlighet med hypotesen, 

då utbildningsnivån i Moderaterna är högre och signifikant skild från den i Centerpartiet. Ut-

bildningsnivån i Centerpartiet är signifikant lägre än den i Kristdemokraterna och Vänsterpar-

tiet. 

4.1.1.2 Politiker med toppositioner 

Toppolitikernas utbildningsnivåer framgår av Tabell 3 nedan. Den genomsnittliga utbildnings-

nivån för politiker med toppositioner är 2,456, alltså något högre än medelvärdet för samtliga 

politiker. Alla partiers toppolitiker ligger på det andra skalsteget, och ordningen på partiernas 

utbildningsnivåer är snarlik den i analysen av samtliga politiker. Partiernas medelvärden ordnar 

sig från lägst till högst enligt följande: S, C, KD, V, M, L, MP. Liksom i fallet med samtliga 

politiker förefaller således även toppolitikernas utbildningsnivå ligga i linje med aktuell hypo-

tes.



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sambanden mellan partitillhörighet och utbildningsnivå, med observationerna avgränsade till 

att omfatta toppolitiker, framgår av Tabell 4, Modell 2 nedan. Toppolitikerna i samtliga övriga 

partier har högre utbildningsnivå än toppolitikerna i Socialdemokraterna. Punktestimaten rang-

ordnar sig från minst till störst enligt följande: C (0,190), V (0,393), M (0,398), KD (0,461), L 

(0,534), MP (0,568). Alla partiers toppolitiker förutom de i Centerpartiet är signifikant skilda 

från toppolitikerna i Socialdemokraterna, på olika säkerhetsnivåer. Sett enbart till storleken på 

estimaten ligger partierna i linje med vad som stipuleras av hypotesen med undantag för Mo-

deraternas och Kristdemokraternas positionering i förhållande till varandra. Regressionsana-

lysen ger stöd för den delen av hypotesen som rör hur toppolitiker i Moderaterna och Libera-

lerna förhåller sig till toppolitiker i Socialdemokraterna.  

 

 

 

 

Tabell	  3.	  Deskriptiv	  statistik:	  Utbildningsnivå,	  politiker	  med	  topposit-‐
ioner.	  

	   Medelvärde	  
(Standardavvikelse)	  

n	  

Vänsterpartiet	   2,636	  
(0,718)	   44	  

Socialdemokraterna	   2,235	  
(0,723)	   694	  

Miljöpartiet	   2,8	  
(0,608)	   40	  

Centerpartiet	   2,438	  
(0,713)	   185	  

Kristdemokraterna	   2,557	  
(0,715)	   70	  

Liberalerna	   2,789	  
(0,587)	   114	  

Moderaterna	   2,654	  
(0,607)	   454	  

Totalt	   2,456	  
(0,709)	   1601	  
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Resultaten av f-testerna av regressionsestimaten framgår av Tabell A2 i Appendix A. Dessa 

befäster att Liberalerna och Centerpartiet förhåller sig till varandra i enlighet med vad som 

stipuleras av hypotesen. Detta då punktestimatet för toppolitikerna i Liberalerna är större och 

signifikant skilt från punktestimatet för toppolitikerna i Centerpartiet. Inga övriga partier är 

signifikant skilda från varandra.  

4.1.1.3 Skillnader inom partier 

Skillnaden mellan toppolitiker och övriga politiker inom varje parti jämförs med motsvarande 

skillnader inom övriga partier i Tabell A3, Modell 2 i Appendix A. Inom Socialdemokraterna 

är utbildningsnivån högre bland toppolitikerna än bland övriga politiker, på 95 procents säker-

hetsnivå. Punktestimaten för övriga partiers skillnader i skillnad i förhållande till Socialdemo-

kraterna rangordnar sig enligt följande: KD (-0,200), MP (-0,166),  M (-0,081), L (-0,049), V 

(-0,004), C (0,038). Negativa estimat indikerar mindre skillnad mellan toppolitiker och övriga 

politiker än motsvarande skillnad inom Socialdemokraterna, medan positiva resultat indikerar 

större skillnad än inom Socialdemokraterna. Inga skillnader är dock signifikanta, och inte heller 

F-testerna visar några signifikanta skillnader (Tabell A4 i Appendix A). Analysen av skillnader 

mellan toppolitiker och övriga politiker ger således inget stöd för hypotesen. 

Tabell	  4.	  Regressionsresultat:	  Samband	  mellan	  par-‐
titillhörighet	  och	  utbildningsnivå,	  politiker	  med	  
toppositioner.	  	  

	  	   (1)	   (2)	  
	   Utbildning	   Utbildning	  
	  	   	   	  

Vänsterpartiet	   0,557***	   0,393*	  
	   (0,156)	   (0,212)	  

Miljöpartiet	   0,784***	   0,568***	  
	   (0,140)	   (0,176)	  

Centerpartiet	   0,282***	   0,190	  
	   (0,083)	   (0,144)	  

Kristdemokraterna	   0,447***	   0,416**	  
	   (0,118)	   (0,179)	  

Liberalerna	   0,770***	   0,534***	  
	   (0,085)	   (0,160)	  

Moderaterna	   0,582***	   0,398***	  
	   (0,060)	   (0,138)	  

Konstant	   -‐0,260***	   -‐0,169**	  
	   (0,040)	   (0,069)	  

Kommunfixa	  effekter	   	   x	  
Observationer	   1,601	   1,601	  
R-‐squared	   0,089	   0,291	  
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4.1.1.4 Sammanfattning 

Analysen av samtliga politiker visar att politiker i Liberalerna i högre grad ger uttryck för att 

politisk förmåga som sakkunskap grundad på förnuft är eftersträvansvärd, jämfört med politi-

kerna i Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Detta sam-

manfaller med vad som förväntades enligt hypotesen. Även Moderaterna ger uttryck för sak-

kunskap grundad på förnuft i högre grad än två av dessa – Socialdemokraterna och Centerpar-

tiet.  

I jämförelsen av partiernas toppolitiker är resultatet mindre tydligt. Liberalerna är dock fortsatt 

skilt från Socialdemokraterna och Centerpartiet genom att i högre grad ge uttryck för att politisk 

förmåga som sakkunskap grundad på förnuft är eftersträvansvärd. Motsvarande relation kvar-

står även mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Analysen av skillnaden mellan toppo-

litiker och övriga politiker inom de respektive partierna gav inget stöd för hypotesen.  

Sammantaget ger partiernas samtliga politiker i hög grad uttryck för efterlevnad av de av 

Barrling påvisade partikulturerna. Efterlevnaden framträder mindre tydligt i jämförelsen mellan 

toppolitiker och inte överhuvudtaget i jämförelsen mellan politiker inom ett och samma parti. 

4.1.2 Politisk förmåga som sakkunskap grundad på erfarenhet 

Hållningen att sakkunskap grundad på erfarenhet är önskvärd omfattar att värdera erfarenhet 

från politiken. Mot bakgrund av Barrlings analys av partiernas positionering  i förhållande till 

sakkunskap grundad på erfarenhet har följande hypotes formulerats: 

Hypotes 2: Politiker i Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokrater och Vänsterpar-

tiet ger i högre grad än politiker i Moderaterna och Liberalerna uttryck för att politisk för-

måga innebär sakkunskap grundad på erfarenhet. 

 För att undersöka denna dimension av politisk förmåga används en enkätfråga om tidigare 

politiska förtroendeposter. Frågan och dess svarsalternativ framgår nedan. För varje delfråga 

om de olika politisk nivåerna har en dummyvariabel genererats, som antar värdet 1 om respon-

denten svarat ”Ja, tidigare” och 0 om respondenten angivit något av de andra två svaren. Dessa 

dummies har sedan slagits ihop till en kombinerad variabel. Den löper längs en sexgradig skala, 

från att inte ha haft något tidigare förtroendeuppdrag till att ha haft tidigare förtroendeuppdrag 

på samtliga angivna politiska nivåer. Att koda om frågan på detta sätt är motiverat då finns 

anledning att ringa in just tidigare erfarenhet och då samtliga av de politiska nivåer som nämns 
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i frågan bedöms som relevanta, men inte i en sådan detalj att det i denna undersökning motiverar 

separata körningar för varje delfråga.  

 

4.1.2.1 Samtliga politiker 

Samtliga politikers tidigare erfarenhet av politiska förtroendeuppdrag framgår av Tabell 5 ne-

dan. Den genomsnittliga tidigare erfarenheten är 0,629. Detta motsvarar att ha haft mellan ett 

och inget tidigare politiskt förtroendeuppdrag. Medelvärdet för politikerna inom samtliga par-

tier ligger på det första skalsteget. Partiernas medelvärden ordnar sig från lägst till högst enligt 

följande: MP, M, S, C, KD, L, V. Dessa resultat ligger i linje med hypotesen till viss del, bland 

annat genom att vänsterpartisterna, med störst erfarenhet, och moderaterna, med lägst erfaren-

het, placerar sig enligt hypotesen. 

Tabell	  5.	  Deskriptiv	  statistik:	  Tidigare	  erfarenhet	  av	  politiska	  förtroen-‐
deuppdrag,	  samtliga	  politiker.	  

	   Medelvärde	  
(Standardavvikelse) n	  

Vänsterpartiet	   0,735	  
(0,861)	   528	  

Socialdemokraterna	   0,617	  
(0,800)	   3551	  

Miljöpartiet	   0,577	  
(0,813)	   530	  

Centerpartiet	   0,663	  
(0,839)	   1044	  

Kristdemokraterna	   0,678	  
(0,879)	   441	  

Liberalerna	   0,691	  
(0,868)	   716	  

Moderaterna	   0,588	  
(0,804)	   2205	  

Totalt	   0,629	  
(0,820)	   9015	  
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 Sambanden mellan partitillhörighet och tidigare erfarenhet av politiska förtroendeuppdrag 

framgår av Tabell 6, Modell 2 nedan. Politikerna i Moderaterna och Miljöpartiet uppvisar ne-

gativa skillnader i förhållande till Socialdemokraterna, medan övriga partiers politiker uppvisar 

positiva skillnader. Skillnaderna rangordnar sig från lägst till högst värden enligt följande: MP 

(-0,091), M (-0,053), L (0,073), C (0,088), KD (0,089), V (0,172). Av dessa är politikerna i 

Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet signifikant skilda från politikerna i 

Socialdemokraterna, på olika säkerhetsnivåer. Resultaten stödjer alltså hypotesens antagande 

att politikerna i Socialdemokraterna skulle ha större tidigare erfarenhet än politikerna i Mode-

raterna.  

Tabell	  6.	  Regressionsresultat.	  Samband	  mellan	  par-‐
titillhörighet	  och	  tidigare	  erfarenhet	  av	  politiska	  för-‐
troendeuppdrag,	  samtliga	  politiker.	  

	  	   (1)	   (2)	  
	   Erfarenhet	   Erfarenhet	  
	  	   	   	  

Vänsterpartiet	   0,145***	   0,172***	  
	   (0,054)	   (0,055)	  

Miljöpartiet	   -‐0,049	   -‐0,091*	  
	   (0,046)	   (0,046)	  

Centerpartiet	   0,056	   0,088**	  
	   (0,038)	   (0,038)	  

Kristdemokraterna	   0,075	   0,089	  
	   (0,059)	   (0,061)	  

Liberalerna	   0,092**	   0,073	  
	   (0,044)	   (0,047)	  

Moderaterna	   -‐0,036	   -‐0,053*	  
	   (0,029)	   (0,030)	  

Konstant	   0,010	   0,012	  
	   (0,018)	   (0,014)	  

Kommunfixa	  effekter	   	   x	  
Observationer	   9,014	   9,014	  
R-‐squared	   0,003	   0,044	  

Resultaten av f-tester av regressionsestimaten framgår av Tabell A5 i Appendix A. De ger stöd 

vad gäller hur politikerna i Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna förhåller sig till 

politikerna i Moderaterna. Detta då moderaternas punktestimat är mindre och signifikant skilt 

från punktestimaten för vänsterpartisterna, centerpartisterna och kristdemokraterna. F-testerna 

påvisade även signifikant skillnad mellan moderater och liberaler. 
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4.1.2.2 Politiker med toppositioner 

Samtliga toppolitikers tidigare erfarenhet av politiska förtroendeuppdrag framgår av Tabell 7 

nedan. Det totala genomsnittet är 0,713, vilket är något högre än motsvarande värde för samtliga 

politiker som omfattas av undersökningen. Genomsnittet för samtliga grupper av partister ligger 

fortsatt på det första skalsteget. Toppolitikernas medelvärden ordnar sig från minst till mest 

tidigare erfarenhet av politiska förtroendeuppdrag enligt följande: MP, M, S, KD, C, L, V. 

Denna ordning är med något undantag densamma som för partiernas samtliga politiker.  Liksom 

i fallet med samtliga politiker ligger medelvärdena således delvis i linje med hypotesen. 

Tabell	  7.	  Deskriptiv	  statistik:	  Tidigare	  erfarenhet	  av	  politiska	  förtroen-‐
deuppdrag,	  politiker	  med	  toppositioner.	  

	   Medelvärde	  
(Standardavvikelse)	  

n	  

Vänsterpartiet	   0,932	  
(0,900)	   44	  

Socialdemokraterna	   0,714	  
(0,879)	   695	  

Miljöpartiet	   0,525	  
(0,751)	   40	  

Centerpartiet	   0,790	  
(0,854)	   186	  

Kristdemokraterna	   0,771	  
(0,820)	   70	  

Liberalerna	   0,851	  
(0,952)	   114	  

Moderaterna	   0,633	  
(0,875)	   455	  

Totalt	   0,713	  
(0,877)	   1604	  

Sambanden mellan partitillhörighet och tidigare erfarenhet av politiska förtroendeuppdrag 

bland toppolitikerna framgår av Tabell 8, Modell 2 nedan. Toppolitikerna i Miljöpartiet och 

Moderaterna uppvisar negativa skillnader i förhållande till Socialdemokraterna, medan övriga 

partier uppvisar positiva skillnader. Punktestimaten rangordnar sig från lägst till högst enligt 

följande: MP (-0,401), M (-0,163), C (0,053), L (0,080), KD (0,154), V (0,436). Endast väns-

terpartisterna och miljöpartisterna är dock signifikant skilda från socialdemokraterna, på de två 

lägre säkerhetsnivåerna. Regressionsresultaten ger således inget stöd för hypotesen.  
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Tabell	  8.	  Regressionsresultat.	  Samband	  mellan	  par-‐
titillhörighet	  och	  tidigare	  erfarenhet	  av	  politiska	  för-‐
troendeuppdrag,	  politiker	  med	  toppositioner.	  

	  	   (1)	   (2)	  
	   Erfarenhet	   Erfarenhet	  
	  	   	   	  

Vänsterpartiet	   0,269	   0,436*	  
	   (0,176)	   (0,262)	  

Miljöpartiet	   -‐0,233*	   -‐0,401**	  
	   (0,132)	   (0,162)	  

Centerpartiet	   0,095	   0,053	  
	   (0,094)	   (0,160)	  

Kristdemokraterna	   0,071	   0,154	  
	   (0,132)	   (0,202)	  

Liberalerna	   0,169	   0,080	  
	   (0,106)	   (0,166)	  

Moderaterna	   -‐0,100	   -‐0,163	  
	   (0,067)	   (0,144)	  

Konstant	   0,129***	   0,154**	  
	   (0,041)	   (0,071)	  

Kommunfixa	  effekter	   	   x	  
Observationer	   1,604	   1,604	  
R-‐squared	   0,008	   0,184	  

Resultaten av f-testerna av regressionsestimaten framgår av Tabell A6 i Appendix A. Hypote-

sen får här stöd vad gäller relationen mellan toppolitikerna i Vänsterpartiet och Moderaterna. 

Detta då punktestimatet är mindre för de moderata toppolitikerna än för de vänsterpartistiska 

toppolitikerna, och då estimaten är signifikant skilda från varandra. F-testerna påvisar inga öv-

riga signifikanta skillnader.  

4.1.2.3 Skillnader inom partier 

Skillnaden mellan toppolitiker och övriga politiker inom varje parti och motsvarande skillnader 

inom övriga partier visas i Tabell A7, Modell 2 i Appendix A. Inom Socialdemokraterna har 

toppolitikerna mera tidigare erfarenhet än övriga politiker av politiska förtroendeuppdrag, på 

99 procents säkerhetsnivå. Punktestimaten över skillnaden i skillnad i förhållande till Socialde-

mokraterna rangordnar sig enligt följande: M (-0,160), MP (-0,074), KD (-0,058), L (0,008), C 

(0,092), V (0,156). Av dessa resultat är skillnaden mellan Socialdemokraterna och Moderaterna 

signifikant på 95 procents säkerhetsnivå. Skillnaden mellan toppolitiker och övriga politiker 

avseende tidigare politiska förtroendeuppdrag är således mindre inom Moderaterna än inom 

Socialdemokraterna, vilket ligger i linje med vad som kan förväntas utifrån hypotesen.  
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Resultaten av f-testerna framgår av Tabell A8 i Appendix A. Dessa visar att skillnaden mellan 

toppolitiker och övriga politiker inom Moderaterna är signifikant mindre än motsvarande skill-

nad inom Centerpartiet, vilket ligger i linje med hypotesen.  Vad gäller skillnader mellan topp-

politiker och övriga politiker skiljer sig således Moderaterna från Socialdemokraterna och Cen-

terpartiet i linje med vad som stipuleras av hypotesen.  

4.1.2.4 Sammanfattning 

Analysen av samtliga politiker visar att politikerna i alla de partier som väntades ge jämförel-

sevis stort uttryck för politisk förmåga som sakkunskap grundad på erfarenhet – Socialdemo-

kraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet - gör det i förhållande till Mode-

raterna. I jämförelsen av toppolitiker framgår denna skillnad endast mellan Vänsterpartiet och 

Moderaterna. I analysen av skillnader inom partier framgår den väntade skillnaden mellan å 

ena sidan Socialdemokraterna och Centerpartiet och å andra sidan Moderaterna. 

Sammantaget ger analysen av partiernas samtliga politiker uttryck för höggradig efterlevnad av 

de av Barrling påvisade partikulturerna. Vid jämförelsen mellan partiernas toppolitiker är ef-

terlevnaden av skilda partikulturen inte lika tydlig. Jämförelsen av inom-partiskillnader ger 

dock stöd för hypotesen i vissa avseende. Det finns således stöd för synen på sakkunskap grun-

dad på erfarenhet kan ha betydelse för vilka som blir kommunpolitiker, och också kan påverka 

vilka som klättrar till ordförandeposterna. 

4.1.3 Politisk förmåga som övervägande 

Den sista dimensionen inom temat politiskt förmåga omfattar synen på huruvida det är önskvärt 

att man gör överväganden innan man drar slutsatser. Övervägandet kan bestå i att en individ 

själv lägger ner eftertanke, men också i att diskutera med andra. Mot bakgrund av partiernas 

tidigare positionering i förhållande till övervägande har följande hypotes formulerats: 

Hypotes 3: Politiker i Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ger i högre 

grad än politiker i Moderaterna, Liberalerna och Vänsterpartiet uttryck för att övervägande 

inför slutsatsdragning är önskvärt. 

I ljuset av detta har en enkätfråga om rådgörande med olika grupper använts som operational-

isering av övervägande. Frågan och dess svarsalternativ framgår nedan. På en skala mellan 1 

och 5 får respondenten ta ställning till i hur stor utsträckning som han eller hon rådgör med ett 

antal olika grupper. Delfrågorna har slagits samman till en kombinerad variabel, av vilken den 
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genomsnittliga graden av rådgörande framgår. Liksom för  frågan om tidigare förtroendeupp-

drag görs detta mot bakgrund av att rådgörande med samtliga nämnda grupper bedöms relevant 

utifrån frågeställningen, men inte i sådan detalj att det är inom ramen för denna undersökning 

är motiverat att studera dem separat. 

 

4.1.3.1 Samtliga politiker 

Politikernas grad av  rådgörande framgår av Tabell 9 nedan. Medelvärdet för samtliga politikers 

rådgörande inför utformande av ett politiskt förslag är 3,020. Detta innebär en marginell över-

vikt mot att rådgöra i stor utsträckning snarare än liten. Medelvärdena för politikerna inom de 

respektive partierna ligger mellan 2,887 och 3,160. Sett till medelvärdena ordnar sig de respek-

tive partiernas politiker från lägre till högre grad av rådgörande enligt följande: V, MP, S, L, C, 

KD, M. Denna ordning ger knappt några indikationer på stöd för hypotesen. 

Tabell	  9.	  Deskriptiv	  statistik:	  Rådgörande,	  samtliga	  politiker.	  

	   Medelvärde	  
(Standardavvikelse) n	  

Vänsterpartiet	   2,887	  
(0,587)	   499	  

Socialdemokraterna	   2,948	  
(0,644)	   3340	  

Miljöpartiet	   2,921	  
(0,594)	   502	  

Centerpartiet	   3,057	  
(0,628)	   991	  

Kristdemokraterna	   3,074	  
(0,638)	   403	  

Liberalerna	   3,041	  
(0,608)	   671	  

Moderaterna	   3,160	  
(0,643)	   2046	  

Totalt	   3,020	  
(0,639)	   8452	  
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Sambandet mellan partitillhörighet och rådgörande framgår av Tabell 10, Modell 2 nedan. 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet uppvisar negativa skillnader i förhållande till Socialdemokra-

terna, medan övriga partier uppvisar positiva skillnader. Skillnaderna rangordnar sig från lägst 

till högst värden enligt följande: V (-0,098), MP (-0,013), L (0,160), C (0,179), KD (0,218), M 

(0,355). Politikerna i samtliga partier förutom Miljöpartiet är signifikant skilda från Socialde-

mokraterna, mestadels på högsta säkerhetsnivå. Liksom ordningen på partiernas medelvärden 

indikerar även partiernas rangordning i förhållande till Socialdemokraterna att de på ett över-

gripande plan inte ligger i linje med vad som stipuleras av hypotesen.  

Tabell	  10.	  Regressionsresultat:	  Samband	  mellan	  par-‐
titillhörighet	  och	  rådgörande,	  samtliga	  politiker.	  

	  	   (1)	   (2)	  
	   Rådgörande	   Rådgörande	  
	  	   	   	  

Vänsterpartiet	   -‐0,094**	   -‐0,098**	  
	   (0,043)	   (0,044)	  

Miljöpartiet	   -‐0,040	   -‐0,013	  
	   (0,045)	   (0,046)	  

Centerpartiet	   0,169***	   0,179***	  
	   (0,036)	   (0,038)	  

Kristdemokraterna	   0,196***	   0,218***	  
	   (0,057)	   (0,062)	  

Liberalerna	   0,146***	   0,160***	  
	   (0,047)	   (0,048)	  

Moderaterna	   0,330***	   0,355***	  
	   (0,031)	   (0,032)	  

Konstant	   -‐0,103***	   -‐0,114***	  
	   (0,021)	   (0,016)	  

Kommunfixa	  effekter	   	   x	  
Observationer	   8,451	   8,451	  
R-‐squared	   0,021	   0,076	  

Resultaten av f-testerna av partiernas regressionsestimat framgår av Tabell A9 i Appendix A. 

Det finns flera signifikanta resultat som befäster att ordningen mellan partier inte ligger i linje 

med hypotesen. F-testerna visar bland annat att Vänsterpartiet, Moderaterna och Liberalerna, 

som enligt hypotesen väntades inta liknande positioner i förhållande till temat, är signifikant 

skilda från varandra. Detta samtidigt som de ligger åtskilda i rangordningen. 

Regressionsresultaten och f-testerna ger dock stöd för vissa delar av hypotesen. Detta i och med 

att politikerna i Vänsterpartiet rådgör i mindre utsträckning än politikerna i Socialdemokra-
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terna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Resultaten visar dock även att vissa partier förhål-

ler sig till varandra på ett sätt som går direkt emot vad som stipuleras av hypotesen. Detta då 

politikerna i Moderaterna rådgör signifikant mer än politikerna i Socialdemokraterna, Center-

partiet och Kristdemokraterna, och då politikerna i Liberalerna rådgör signifikant mer än poli-

tikerna i Socialdemokraterna. 

4.1.3.2 Politiker med toppositioner 

Toppolitikernas grad av rådgörande framgår av Tabell 11 nedan. Det totala genomsnittet för 

toppolitikerna är 3,117. Detta är något högre än motsvarande värde för samtliga politiker, och 

motsvarar fortsatt en liten övervikt mot att rådgöra i stor utsträckning snarare än liten. Samtliga 

partiers toppolitikers medelvärden ligger i början på det tredje skalsteget. De respektive parti-

ernas politikers medelvärden ordnar sig från lägre till högre grad av rådgörande enligt följande: 

S, C, V, L, MP, KD, M. Denna ordning ligger inte i linje med hypotesen. 

Tabell	  11.	  Deskriptiv	  statistik:	  Rådgörande,	  politiker	  med	  topposit-‐
ioner.	  

	   Medelvärde	  
(Standardavvikelse)	  

n	  

Vänsterpartiet	   3,092	  
(0,561)	   42	  

Socialdemokraterna	   3,051	  
(0,625)	   664	  

Miljöpartiet	   3,168	  
(0,427)	   40	  

Centerpartiet	   3,062	  
(0,664)	   182	  

Kristdemokraterna	   3,224	  
(0,669)	   63	  

Liberalerna	   3,108	  
(0,587)	   108	  

Moderaterna	   3,224	  
(0,600)	   433	  

Totalt	   3,117	  
(0,620)	   1532	  

Sambandet mellan partitillhörighet och rådgörande med observationerna avgränsade till att om-

fatta toppolitiker framgår av Tabell 12, Modell 2 nedan. Toppolitikerna i Miljöpartiet uppvisar 

en negativ skillnad i förhållande till Socialdemokraterna, övriga partier uppvisar positiva skill-

nader. Skillnaderna rangordnar sig från lägst till högst värden enligt följande: MP (-0,004), V 

(0,086), C (0,167), L (0,283), KD (0,411), M (0,512). Endast toppolitikerna i Moderaterna och 

Kristdemokraterna är signifikant skilda från Socialdemokraterna, på 99 procents respektive 90 

procents säkerhetsnivå. Partiernas rangordning i förhållande till Socialdemokraterna indikerar 
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på samma sätt som ordningen på partiernas medelvärden att de i flera avseenden inte ligger i 

linje med vad som stipuleras av hypotesen. Detta visas tydligast av att moderater, som förvän-

tades rådgöra mindre än Socialdemokrater, i stället är de som rådgör mest. 

Tabell	  12.	  Regressionsresultat:	  Samband	  mellan	  par-‐
titillhörighet	  och	  rådgörande,	  politiker	  med	  toppo-‐
sitioner.	  

	  	   (1)	   (2)	  
	   Rådgörande	   Rådgörande	  
	  	   	   	  

Vänsterpartiet	   0,063	   0,086	  
	   (0,121)	   (0,180)	  

Miljöpartiet	   0,181	   -‐0,004	  
	   (0,121)	   (0,137)	  

Centerpartiet	   0,017	   0,167	  
	   (0,087)	   (0,168)	  

Kristdemokraterna	   0,269**	   0,411*	  
	   (0,133)	   (0,249)	  

Liberalerna	   0,089	   0,283	  
	   (0,101)	   (0,183)	  

Moderaterna	   0,268***	   0,512***	  
	   (0,061)	   (0,168)	  

Konstant	   0,058	   -‐0,044	  
	   (0,042)	   (0,084)	  

Kommunfixa	  effekter	   	   x	  
Observationer	   1,532	   1,532	  
R-‐squared	   0,016	   0,247	  

Resultaten av f-testerna framgår av Tabell A10 i Appendix A. Inte heller dessa ger stöd för 

några av de partiskillnader som stipuleras av hypotesen. De visar att moderaterna är signifikant 

skilda från liberalerna. De visade även att moderaterna är skilda från centerpartisterna, vilket 

liksom Moderaternas positionering i förhållande till Socialdemokraterna går emot hur hypote-

sen stipulerade att dessa partier skulle förhålla sig till varandra.  

4.1.3.3 Skillnader inom partier 

Analysen av skillnad i skillnad vad gäller grad av rådgörande bland toppolitiker och övriga 

politiker  i de respektive partierna framgår av Tabell A11, Modell 2 i Appendix A. De social-

demokratiska toppolitikerna rådgör signifikant mera än övriga politiker i Socialdemokraterna 

(99 procents säkerhetsnivå). Punktestimaten över skillnaden i skillnad i förhållande till Social-

demokraterna rangordnar sig enligt följande: C (-0,247), M (-0,049), L (-0,019), MP (0,065), 

V (0,070), KD (0,203). Skillnaden mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet är signifikant 
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på 95 procents säkerhetsnivå. Denna skillnad varken stipuleras eller går emot hypotesen. Det-

samma gäller den signifikanta skillnad mellan Kristdemokraterna och Centerpartiet som fram-

går av resultaten av f-testerna (Tabell A12 i Appendix A). Sammantaget ger analysen inget stöd 

för någon av de partiskillnader som stipuleras av hypotesen. 

4.1.3.4 Sammanfattning 

Analysen av samtliga politiker visade att politikerna i de respektive partierna generellt sett inte 

ordnade sig i linje med vad som stipuleras av hypotesen. Analysen gav stöd till den del av 

hypotesen som stipulerar att politiker i Vänsterpartiet rådgör i mindre utsträckning än politi-

kerna i Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Analysen visade dock även 

att Moderaterna rådgör mer än politikerna i Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemo-

kraterna, och att politikerna i Liberalerna rådgör signifikant mer än politikerna i Socialdemo-

kraterna. Dessa partiskillnader går rakt emot vad som stipuleras av hypotesen. 

Få signifikanta skillnader framkom i jämförelsen av de olika partiernas toppolitiker, och de 

skillnader som fanns gick emot vad som stipuleras av hypotesen. Detta genom att de moderata 

toppolitikerna visade sig rådgöra mer än toppolitikerna i Socialdemokraterna och Centerpartiet. 

Jämförelserna av skillnader inom partierna resulterade i få signifikanta skillnader, som varken 

gick emot eller gav stöd till några delar av hypotesen. Sammantaget pekar resultaten inte mot 

stöd för hypotesen.  
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4.2 Ansvarskänsla 

Ansvarskänsla är sammanfattat utifrån en dikotomi, där det antingen är strävan efter konse-

kvens eller resultatinriktat handlande som ses som legitimt och ansvarstagande agerande. I 

denna dikotomi är kompromisser en central komponent. Detta då föreställningen att konsekvens 

är ansvarstagande för med sig en misstro mot kompromisser medan resultatinriktat handlande, 

däremot, för istället med sig en positiv inställning till kompromisser och liknande typer av upp-

görelser. Mot bakgrund av partiernas av Barrling påvisade förhållande till ansvarskänsla har 

följande hypotes formulerats: 

Hypotes 4: Politiker i Moderaterna, Vänsterpartiet och Liberalerna ger i högre grad än 

politiker i Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna uttryck för att konse-

kvens är ansvarstagande, medan politiker i Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristde-

mokraterna i högre grad än politiker i Moderaterna, Vänsterpartiet och Liberalerna ger 

uttryck för att resultatinriktat handlande är ansvarstagande. 

Då ansvarskänsla är sammanfattat i en dikotomi där båda de motstående hållningarna omfattar 

en inställning till kompromisser har temat kunnat undersökas genom en och samma fråga, del-

fråga två nedan, som rör just kompromisser. Förhoppningen är att, genom att undersöka i vilken 

utsträckning respondenterna uppger att vallöften försvårar kompromisser, även kunna fånga in 

i vilken utsträckning de vill att möjligheterna till kompromisser kvarstår.  
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4.2.1 Samtliga politiker 

Hur partiernas samtliga politiker har svarat på frågan om kompromisser framgår av Tabell 13 

nedan. Det totala genomsnittet är 5,506. Det motsvarar en liten övervikt mot att vallöften binder 

upp partier och försvårar kompromisser. Samtliga partiers medelvärden ligger på det femte 

skalsteget. Partiernas medelvärden ordnar sig från lägst till högst enligt följande: V, MP, S, M, 

KD, L, C. Medelvärdena ligger generellt sett inte i linje med hypotesen. 

Tabell	  13.	  Deskriptiv	  statistik:	  Inställning	  till	  kompromisser,	  samtliga	  
politiker.	  

	   Medelvärde	  
(Standardavvikelse) n	  

Vänsterpartiet	   5,014	  
(2,419)	   486	  

Socialdemokraterna	   5,457	  
(2,302)	   3213	  

Miljöpartiet	   5,346	  
(2,410)	   477	  

Centerpartiet	   5,726	  
(2,094)	   956	  

Kristdemokraterna	   5,598	  
(2,241)	   386	  

Liberalerna	   5,708	  
(2,163)	   643	  

Moderaterna	   5,557	  
(2,354)	   1965	  

Totalt	   5,506	  
(2,297)	   8126	  

Sambandet mellan partitillhörighet och svar på frågan om kompromisser framgår av Tabell 14,  

Modell 2 nedan. Politikerna i Vänsterpartiet och Miljöpartiet uppvisar negativa skillnader i för-

hållande till politikerna i Socialdemokraterna. Övriga partier uppvisar positiva skillnader. 

Punktestimaten rangordnar sig från minst till störst emligt följande: V (-0,182), MP (-0,069), 

M (0,034), KD (0,047), C (0,106), L (0,108). Politikerna i Vänsterpartiet, Centerpartiet och 

Liberalerna är signifikant skilda från politikerna i socialdemokraterna. Ordningen på dessa par-

tiers politiker ligger i linje med vad hypotesen stipulerar rörande att socialdemokrater väntas ge 

mer uttryck för resultatinriktat handlande än vänsterpartisterna. Den signifikanta skillnaden 

mellan socialdemokrater och liberaler går däremot emot vad hypotesen stipulerar gällande re-

lationen mellan dessa partier. 
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Tabell	  14.	  Regressionsresultat:	  Samband	  mellan	  par-‐
titillhörighet	  och	  inställning	  till	  kompromisser,	  samt-‐
liga	  politiker.	  

	  	   (1)	   (2)	  
	   Kompromisser	   Kompromisser	  
	  	   	   	  

Vänsterpartiet	   -‐0,191***	   -‐0,182***	  
	   (0,047)	   (0,051)	  

Miljöpartiet	   -‐0,048	   -‐0,069	  
	   (0,056)	   (0,057)	  

Centerpartiet	   0,117***	   0,106***	  
	   (0,035)	   (0,036)	  

Kristdemokraterna	   0,062	   0,047	  
	   (0,053)	   (0,055)	  

Liberalerna	   0,109**	   0,108**	  
	   (0,045)	   (0,046)	  

Moderaterna	   0,044	   0,034	  
	   (0,030)	   (0,031)	  

Konstant	   -‐0,011	   -‐0,006	  
	   (0,020)	   (0,015)	  

Kommunfixa	  effekter	   	   x	  
Observationer	   8,125	   8,125	  
R-‐squared	   0,005	   0,057	  

F-testerna av regressionsestimaten framgår av Tabell A13 i Appendix A. Dessa visar att politi-

kerna i Vänsterpartiet skiljer sig från de i Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och 

Liberalerna. Vad gäller partiskillnaden i förhållande till Centerpartiet och Kristdemokraterna 

ligger detta i linje med hypotesen. 

4.2.2 Politiker med toppositioner 

Hur toppolitikerna har svarat på frågan om kompromisser framgår av Tabell 15 nedan. Medel-

värdet för samtliga toppolitiker är 5,593, en fortsatt liten övervikt mot att vallöften binder upp 

partier och försvårar kompromisser och ett något högre värde än motsvarande för samtliga po-

litiker. Miljöpartiets medelvärde ligger på det sjätte skalsteget, övriga partier ligger på det 

femte. Partiernas medelvärden ordnar sig från lägst till högst enligt följande: V, S, KD, M, C, 

L, MP. Liksom för samtliga politikers medelvärden rangordnar sig partierna på ett sätt som inte 

motsvarar hypotesen. 
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Tabell	  15.	  Deskriptiv	  statistik:	  Inställning	  till	  kompromisser,	  politiker	  
med	  toppositioner.	  

	   Medelvärde	  
(Standardavvikelse)	  

n	  

Vänsterpartiet	   5,075	  
(2,368)	   40	  

Socialdemokraterna	   5,475	  
(2,360)	   649	  

Miljöpartiet	   6,487	  
(2,126)	   39	  

Centerpartiet	   5,824	  
(2,137)	   176	  

Kristdemokraterna	   5,55	  
(2,361)	   60	  

Liberalerna	   5,829	  
(2,155)	   105	  

Moderaterna	   5,592	  
(2,396)	   422	  

Totalt	   5,593	  
(2,331)	   1491	  

Sambandet mellan partitillhörighet och inställning till kompromisser bland toppolitiker framgår 

av Tabell 16, Modell 2 nedan. Samtliga toppolitiker förutom de i Vänsterpartiet uppvisar posi-

tiva skillnader i förhållande till toppolitikerna i Socialdemokraterna. Punktestimaten rangordnar 

sig från minst till störst enligt följande: V (-0,071), KD (0,086), M (0,087), L (0,196), C (0,213), 

MP (0,312). Inga av skillnaderna i förhållande till toppolitikerna i Socialdemokraterna är dock 

signifikanta. Regressionen ger således inte stöd för några delar av hypotesen. Detsamma gäller 

för f-testerna, som inte påvisar några signifikanta skillnader mellan partierna (Tabell A14 i Ap-

pendix A). 
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Tabell	  16.	  Regressionsresultat:	  Samband	  mellan	  par-‐
titillhörighet	  och	  inställning	  till	  kompromisser,	  politi-‐
ker	  med	  toppositioner.	  

	  	   (1)	   (2)	  
	   Kompromisser	   Kompromisser	  
	  	   	   	  

Vänsterpartiet	   -‐0,173	   -‐0,071	  
	   (0,169)	   (0,237)	  

Miljöpartiet	   0,438***	   0,312	  
	   (0,154)	   (0,207)	  

Centerpartiet	   0,151*	   0,213	  
	   (0,081)	   (0,166)	  

Kristdemokraterna	   0,033	   0,086	  
	   (0,162)	   (0,237)	  

Liberalerna	   0,153	   0,196	  
	   (0,097)	   (0,173)	  

Moderaterna	   0,051	   0,087	  
	   (0,068)	   (0,151)	  

Konstant	   -‐0,003	   -‐0,025	  
	   (0,043)	   (0,076)	  

Kommunfixa	  effekter	   	   x	  
Observationer	   1,491	   1,491	  
R-‐squared	   0,008	   0,219	  

 

4.2.3 Skillnader inom partier 

Resultaten för analysen av skillnad i skillnad i syn på kompromisser bland toppolitiker och 

övriga partier i de respektive partierna framgår av Tabell A15, Modell 2 i Appendix A. Inställ-

ningen till kompromisser bland toppolitiker i Socialdemokraterna är inte signifikant skild från 

den bland övriga politiker i Socialdemokraterna. Punktestimaten över skillnaden i skillnad i 

förhållande till Socialdemokraterna rangordnar sig enligt följande: KD (-0,087), M (-0,037), L 

(-0,024), C (0,007), V (0,054), MP (0,518). Av dessa resultat är endast skillnaden mellan Soci-

aldemokraterna och Miljöpartiet signifikant på 95 procents säkerhetsnivå. F-tester (Tabell A16 

i Appendix A) visar även att skillnaden mellan toppolitiker och övriga politiker är större inom 

Miljöpartiet än inom Centerpartiet och Moderaterna. Inga av dessa resultat ger dock stöd till 

eller går emot hypotesen då Miljöpartiet inte omfattas av denna. 

4.2.4 Sammanfattning 

Analysen av samtliga politiker ger inget generellt stöd för hypotesen. Att politikerna i Vänster-

partiet ger mer uttryck för konsekvens än politikerna i Socialdemokraterna, Centerpartiet och 
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Kristdemokraterna ligger dock i linje med hur hypotesen stipulerar att dessa partier ska förhålla 

sig till varandra. Att politikerna i Liberalerna ger mer uttryck än Socialdemokraterna för att 

resultatinriktat handlande är ansvarstagande går däremot emot hypotesen. I jämförelsen av par-

tiernas toppolitiker framkom inga signifikanta resultat. I jämförelsen av inom-partiskillnader 

framkom inga signifikanta resultat som berör hypotesen. 

4.3 Gruppstyrka 

Liksom ansvarskänsla är även temat gruppstyrka sammanfattat utifrån en dikotomi. Enligt den 

ena hållningen är gruppen överordnad individen, och enskilda politiker väntas i första hand 

verka som representanter för gruppen. Enligt den andra hållningen anses enskilda gruppmed-

lemmar ha en stor styrka som individer, med frihet och möjlighet att handla och uttala sig så 

som de själva finner lämpligt. Mot bakgrund av partiernas tidigare positionering i förhållande 

till temat enligt Barrlings analys har följande hypotes formulerats: 

Hypotes 5: Politiker i Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Center-

partiet ger i högre grad än politiker i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna uttryck 

för att gruppen är överordnad gruppindividen, medan politiker i Vänsterpartiet, Miljöpartiet 

och Liberalerna i högre grad än politiker i Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemo-

kraterna och Centerpartiet ger uttryck för att gruppmedlemmar har styrka och handlingsut-

rymme i förhållande till gruppen. 

Frågorna nedan har använts för att undersöka detta. Respondenterna tillfrågas explicit om sin 

inställning till att följa partiets eller sin egen uppfattning i frågor som rör organisationsföränd-

ringar i den kommunala förvaltningen respektive nivån på kommunalskatten eller verksamhets-

avgifter. Svarsalternativen löper på en fyrgradig skala från att respondenten instämmer helt i att 

han eller hon följer partiets inställning, även när den strider mot den egna uppfattningen, till att 

han/hon följer sin egen uppfattning även när den strider mot partiets. Liksom i fallet med an-

svarskänsla omfattas således båda hållningarna inom dikotomin gruppstyrka av de frågor som 

används. Frågorna om goda exempel från andra kommuner respektive egna lösningar har inte 

undersökts. 
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4.3.1 Samtliga politiker 

4.3.1.1 Fråga 1: Organisationsförändringar 

Politikernas instämmande i att följa partiets eller den egna uppfattningen i frågan som rör or-

ganisationsförändringar i den lokala förvaltningen framgår av Tabell 17 nedan. Medelvärdet 

för samtliga politiker är 2,442. På den fyrgradiga skalan motsvarar det en liten övervikt mot att 

följa sin egen uppfattning även när den strider mot partiets. Samtliga partiers medelvärden lig-

ger på det andra skalsteget. Partiernas medelvärden ordnar sig från lägst till högst enligt föl-

jande: S, M, KD, V, MP, L, C. Enbart sett till hur medelvärdena ordnar sig ligger placerar sig 

politikerna i förhållande till varandra i linje med vad som stipuleras av hypotesen, med undan-

tag för politikerna i Centerpartiet.  
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Tabell	  17.	  Deskriptiv	  statistik:	  Följa	  partiets	  eller	  sin	  egen	  uppfattning	  
(organisationsförändringar	  i	  den	  kommunala	  förvaltningen),	  samtliga	  
politiker.	  

	   Medelvärde	  
(Standardavvikelse) n	  

Vänsterpartiet	   2,582	  
(0,805)	   476	  

Socialdemokraterna	   2,257	  
(0,764)	   3155	  

Miljöpartiet	   2,655	  
(0,786)	   472	  

Centerpartiet	   2,704	  
(0,760)	   941	  

Kristdemokraterna	   2,572	  
(0,759)	   376	  

Liberalerna	   2,668	  
(0,778)	   627	  

Moderaterna	   2,430	  
(0,801)	   1935	  

Totalt	   2,442	  
(0,796)	   7982	  

Sambandet mellan partitillhörighet och svar på frågan framgår i Tabell 18, Modell 2 nedan. 

Samtliga partiers politiker uppvisar positiva skillnader i förhållande till politikerna i Socialde-

mokraterna. Punktestimaten rangordnar sig från minst till störst emligt följande: M (0,247), KD 

(0,400), V (0,400), C (0,529), MP (0,540), L (0,554). Samtliga skillnader är signifikanta på 

högsta säkerhetsnivå. Således ger politikerna i Socialdemokraterna starkast uttryck för att grup-

pen är överordnad individen, vilket ligger i linje vad hypotesen anslår gällande att gruppstyrkan 

skulle vara starkare i Socialdemokraterna jämfört med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Libera-

lerna. Liksom ordningen på partiernas medelvärden indikerar även partiernas rangordning i för-

hållande till Socialdemokraterna att de till stora delar ligger i linje med vad som stipuleras av 

hypotesen, med undantag för Centerpartiets placering. 
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Tabell	  18.	  Regressionsresultat:	  Följa	  partiets	  eller	  sin	  
egen	  uppfattning	  (organisationsförändringar	  i	  den	  
kommunala	  förvaltningen),	  samtliga	  politiker.	  

	  	   (1)	   (2)	  
	   Gruppstyrka	   Gruppstyrka	  
	  	   	   	  

Vänsterpartiet	   0,404***	   0,400***	  
	   (0,055)	   (0,053)	  

Miljöpartiet	   0,494***	   0,540***	  
	   (0,053)	   (0,054)	  

Centerpartiet	   0,555***	   0,529***	  
	   (0,037)	   (0,038)	  

Kristdemokraterna	   0,391***	   0,400***	  
	   (0,049)	   (0,052)	  

Liberalerna	   0,511***	   0,554***	  
	   (0,047)	   (0,049)	  

Moderaterna	   0,215***	   0,247***	  
	   (0,035)	   (0,037)	  

Konstant	   -‐0,240***	   -‐0,251***	  
	   (0,021)	   (0,017)	  

Kommunfixa	  effekter	   	   x	  
Observationer	   7,981	   7,981	  
R-‐squared	   0,048	   0,105	  

Resultaten av f-testerna framgår av Tabell A17 i Appendix A. Dessa befäster stödet för några 

av de partiskillnader som stipuleras av hypotesen. De moderata politikerna är signifikant skilda 

från politikerna i samtliga övriga partier, vilket ligger i linje med vad som stipuleras av hypo-

tesen vad gäller Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna. Politikerna i Liberalerna ger sig-

nifikant högre uttryck för individens styrka framför gruppens än politikerna i Vänsterpartiet 

och Kristdemokraterna, vilket i det senare fallet ligger i linje med hur dessa partier utifrån hy-

potesen väntades förhålla sig till varandra.  F-testerna visar även att politikerna i Centerpartiet 

är skilda från politikerna i Kristdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet, vilket går direkt 

emot hypotesen vad gäller relationen mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Testerna visar 

även att Miljöpartiet är signifikant skilt från Vänsterpartiet.  

4.3.1.2 Fråga 2: Kommunalskatt och verksamhetsavgifter 

Politikernas instämmande i att följa partiets eller den egna uppfattningen i frågan som rör nivåer 

på kommunalskatten eller verksamhetsavgifter framgår av Tabell 19 nedan. Genomsnittet är 

2,248, alltså något lägre än i frågan om organisationsförändringar. Det motsvarar fortsatt en 

liten övervikt mot att följa sin egen uppfattning. Samtliga partiers medelvärden ligger även 

fortsatt samlade på det andra skalsteget. Partiernas medelvärden ordnar sig från lägst till högst 
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enligt följande: S, M , V, MP, L, KD, C. Partiernas rangordning indikerar preliminärt stöd för 

hypotesen avseende Moderaterna och Socialdemokraterna jämförelsevis höga uttryck gruppens 

överordnad. I övrigt ordnar sig partierna inte i linje med hypotesen.  

Tabell	  19.	  Deskriptiv	  statistik:	  Följa	  partiets	  eller	  sin	  egen	  uppfattning	  
(nivå	  på	  kommunalskatten	  eller	  verksamhetsavgifter),	  samtliga	  politi-‐
ker.	  

	   Medelvärde	  
(Standardavvikelse) n	  

Vänsterpartiet	   2,359	  
(0,908)	   476	  

Socialdemokraterna	   2,075	  
(0,811)	   3140	  

Miljöpartiet	   2,376	  
(0,817)	   468	  

Centerpartiet	   2,488	  
(0,822)	   935	  

Kristdemokraterna	   2,457	  
(0,790)	   368	  

Liberalerna	   2,399	  
(0,845)	   621	  

Moderaterna	   2,267	  
(0,880)	   1920	  

Totalt	   2,248	  
(0,852)	   7928	  

Resultaten för analysen av relationen mellan partitillhörighet och svar på frågan framgår av 

Tabell 20, Modell 2 nedan. Samtliga partiers politiker uppvisar positiva skillnader i förhållande 

till socialdemokraterna. Punktestimaten för de respektive partiernas politiker rangordnar sig 

från minst till störst enligt följande: M (0,272), V (0,337), MP (0,416), L (0,432), KD (0.442) 

och C (0,457). Samtliga skillnader är statistiskt signifikanta på högsta säkerhetsnivå. Hypotesen 

får således stöd såtillvida att politikerna i Socialdemokraterna ger uttryck för gruppens styrka i 

högre grad än politikerna i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna, som istället ger uttryck 

för individens styrka inom gruppen. I övrigt indikerar den preliminära ordningen mellan parti-

erna att Moderaternas position ligger i linje med vad som stipulerats, men att Kristdemokrater-

nas och Centerpartiets placering i förhållande till politikerna i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 

Liberalerna inte ligger i linje med hypotesen.   
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Tabell	  20.	  Regressionsresultat:	  Följa	  partiets	  eller	  sin	  
egen	  uppfattning	  (nivå	  på	  kommunalskatten	  eller	  
verksamhetsavgifter),	  samtliga	  politiker.	  

	  	   (1)	   (2)	  
	   Gruppstyrka	   Gruppstyrka	  
	  	   	   	  

Vänsterpartiet	   0,331***	   0,337***	  
	   (0,054)	   (0,055)	  

Miljöpartiet	   0,351***	   0,416***	  
	   (0,053)	   (0,052)	  

Centerpartiet	   0,481***	   0,457***	  
	   (0,040)	   (0,040)	  

Kristdemokraterna	   0,445***	   0,442***	  
	   (0,052)	   (0,055)	  

Liberalerna	   0,378***	   0,432***	  
	   (0,045)	   (0,046)	  

Moderaterna	   0,224***	   0,272***	  
	   (0,032)	   (0,034)	  

Konstant	   -‐0,218***	   -‐0,236***	  
	   (0,020)	   (0,016)	  

Kommunfixa	  effekter	   	   x	  
Observationer	   7,927	   7,927	  
R-‐squared	   0,033	   0,097	  

F-testerna av regressionsestimaten framgår i Tabell A18 i Appendix A. Dessa befäster att hy-

potesen får stöd avseende hur politikerna i Moderaterna förhåller sig till politikerna i Miljöpar-

tiet och Liberalerna. Testerna visar även att Moderaterna skiljer sig från politikerna i Center-

partiet och Kristdemokraterna. 

4.3.2 Politiker med toppositioner 

4.3.2.1 Fråga 1: Organisationsförändringar 

Toppolitikernas instämmande i att följa partiets eller den egna uppfattningen i frågan som rör 

organisationsförändringar i den lokala förvaltningen framgår av Tabell 21 nedan. Genomsnittet 

för samtliga toppolitikerna är 2,431, alltså något lägre än motsvarande värde för samtliga poli-

tiker. Samtliga partier är fortsatt samlade på det andra skalsteget. Partiernas medelvärden ordnar 

sig från lägst till högst enligt följande: S, M, MP, V, L, KD, C. Denna rangordning skiljer sig 

från den i analysen av samtliga politiker såtillvida att nu även Kristdemokraterna tycks inta en 

position som strider mot vad som stipuleras av hypotesen. Toppolitikerna i Kristdemokraterna 

och Centerpartiet ger jämförelsevis högt uttryck för att följa sin egen vilja, trots att de stipuleras 
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göra sällskap med Socialdemokraternas och Moderaternas toppolitiker genom att snarare ut-

trycka gruppens styrka. 

Tabell	  21.	  Deskriptiv	  statistik:	  Följa	  partiets	  eller	  sin	  egen	  uppfattning	  
(organisationsförändringar	  i	  den	  kommunala	  förvaltningen),	  politiker	  
med	  toppositioner.	  

	   Medelvärde	  
(Standardavvikelse)	   n	  

Vänsterpartiet	   2,538	  
(0,790)	   39	  

Socialdemokraterna	   2,292	  
(0,782)	   638	  

Miljöpartiet	   2,462	  
(0,643)	   39	  

Centerpartiet	   2,727	  
(0,767)	   176	  

Kristdemokraterna	   2,617	  
(0,715)	   60	  

Liberalerna	   2,553	  
(0,737)	   103	  

Moderaterna	   2,449	  
(0,828)	   421	  

Totalt	   2,431	  
(0,797)	   1476	  

Sambandet mellan partitillhörighet och svar på frågan med bland toppolitiker framgår av Tabell 

22, Modell 2 nedan. Samtliga partier uppvisar positiva skillnader i förhållande till socialdemo-

kraterna. Punktestimaten rangordnar sig från minst till störst enligt följande: V (0,136), MP 

(0,323), M (0,387), L (0,528), KD (0,534), C (0,626). Av dessa är skillnaderna för toppoliti-

kerna i Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet signifikanta. Libera-

lerna tycks förhålla sig till Kristdemokraterna och Centerpartiet på ett sätt som inte ligger i linje 

med vad som stipuleras i hypotesen. Att Socialdemokraternas toppolitiker ger uttryck för grup-

pens styrka i högre grad än toppolitikerna i Liberalerna ligger i linje med hur dessa partier 

förväntades förhålla sig till varandra.  
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Tabell	  22.	  Regressionsresultat:	  Följa	  partiets	  eller	  sin	  
egen	  uppfattning	  (organisationsförändringar	  i	  den	  
kommunala	  förvaltningen),	  politiker	  med	  topposit-‐
ioner.	  

	   Topposition	  
	  	   (1)	   (2)	  
	   Gruppstyrka	   Gruppstyrka	  
	  	   	   	  

Vänsterpartiet	   0,307*	   0,136	  
	   (0,166)	   (0,200)	  

Miljöpartiet	   0,212	   0,323	  
	   (0,134)	   (0,207)	  

Centerpartiet	   0,542***	   0,626***	  
	   (0,086)	   (0,155)	  

Kristdemokraterna	   0,405***	   0,534**	  
	   (0,121)	   (0,218)	  

Liberalerna	   0,326***	   0,528**	  
	   (0,119)	   (0,204)	  

Moderaterna	   0,196***	   0,387**	  
	   (0,070)	   (0,165)	  

Konstant	   -‐0,198***	   -‐0,280***	  
	   (0,041)	   (0,082)	  

Kommunfixa	  effekter	   	   x	  
Observationer	   1,476	   1,476	  
R-‐squared	   0,034	   0,253	  

F-testerna av regressionsestimaten framgår av Tabell A19 i Appendix A. Dessa visar att topp-

politikerna i Centerpartiet respektive Vänsterpartiet är signifikant skilda från varandra. Då detta 

innebär att centerpartisterna ger mer uttryck för individens styrka än vänsterpartisterna går det 

emot vad som stipuleras av hypotesen. F-testerna påvisar inga övriga signifikanta skillnader. 

4.3.2.2 Fråga 2: Kommunalskatt och verksamhetsavgifter 

Toppolitikernas instämmande i att följa partiets eller den egna uppfattningen i frågan som rör 

nivåer på kommunalskatten eller verksamhetsavgifter framgår av Tabell 23 nedan. Genomsnit-

tet för samtliga toppolitiker är 2,243. Detta motsvarar fortsatt viss tonvikt mot att följa sin egen 

uppfattning. Toppolitikerna uppger dock att de följer sin egen uppfattning i något lägre utsträck-

ning än vad samtliga politiker gjorde. Skillnaden är dock marginell och mindre än i frågan om 

organisationsförändringar. Samtliga partiers toppolitiker är samlade på det andra skalsteget. 

Medelvärdena ordnar sig från lägst till högst enligt följande: S, MP, M, L, V, C, KD. Detta är i 

linje med hypotesen, med undantag för att toppolitikerna i Socialdemokraterna fortsatt tycks ge 

jämförelsevis lågt uttryck för gruppmedlemmars styrka och handlingsutrymme. 
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Tabell	  23.	  Deskriptiv	  statistik:	  Följa	  partiets	  eller	  sin	  egen	  uppfattning	  
(nivå	  på	  kommunalskatten	  eller	  verksamhetsavgifter),	  politiker	  med	  
toppositioner.	  

	   Medelvärde	  
(Standardavvikelse)	  

n	  

Vänsterpartiet	   2,333	  
(0,982)	   39	  

Socialdemokraterna	   2,117	  
(0,827)	   635	  

Miljöpartiet	   2,154	  
(0,779)	   39	  

Centerpartiet	   2,441	  
(0,903)	   177	  

Kristdemokraterna	   2,474	  
(0,758)	   57	  

Liberalerna	   2,317	  
(0,804)	   104	  

Moderaterna	   2,301	  
(0,903)	   418	  

Totalt	   2,243	  
(0,865)	   1469	  

Sambandet mellan partitillhörighet och svar på frågan framgår av Tabell 24, Modell 2 nedan. 

Samtliga partier uppvisar positiva skillnader i förhållande till socialdemokraterna. Punktesti-

maten rangordnar sig från minst till störst enligt följande: V (0,083), MP (0,146), L (0,327), C 

(0,346), M (0,378), KD (0,505). Av dessa är skillnaderna för toppolitikerna i Liberalerna, Cen-

terpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna signifikanta, på 90 eller 95 procents säkerhets-

nivå. Hypotesen får således stöd i den del som stipulerar att toppolitiker i Socialdemokraterna 

ger uttryck för gruppens styrka i högre grad än toppolitikerna i Liberalerna. I övrigt är ordningen 

på partierna i förhållande till Socialdemokraterna en annan än den som stipuleras av hypotesen. 

Detta kan dock inte befästas då F-testerna, som framgår i Tabell A20 i Appendix A, inte påvisar 

några signifikanta skillnader mellan partierna. 
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Tabell	  24.	  Regressionsresultat:	  Följa	  partiets	  eller	  sin	  
egen	  uppfattning	  (nivå	  på	  kommunalskatten	  eller	  
verksamhetsavgifter),	  politiker	  med	  toppositioner.	  

	  	   (1)	   (2)	  
	   Gruppstyrka	   Gruppstyrka	  
	  	   	   	  

Vänsterpartiet	   0,253	   0,083	  
	   (0,169)	   (0,216)	  

Miljöpartiet	   0,044	   0,146	  
	   (0,128)	   (0,178)	  

Centerpartiet	   0,378***	   0,346**	  
	   (0,093)	   (0,172)	  

Kristdemokraterna	   0,416***	   0,505**	  
	   (0,123)	   (0,220)	  

Liberalerna	   0,234**	   0,327*	  
	   (0,101)	   (0,194)	  

Moderaterna	   0,215***	   0,378**	  
	   (0,072)	   (0,175)	  

Konstant	   -‐0,170***	   -‐0,220**	  
	   (0,041)	   (0,087)	  

Kommunfixa	  effekter	   	   x	  
Observationer	   1,469	   1,469	  
R-‐squared	   0,021	   0,258	  

 

4.3.3 Skillnader inom partierna 

4.3.3.1 Fråga 1: Organisationsförändringar 

Resultaten för analysen av skillnad i skillnad i uttryck för gruppstyrka bland toppolitiker och 

övriga partier i de respektive partierna framgår av Tabell A21, Modell 2 i Appendix A. För 

Socialdemokraterna  finns ingen signifikant skillnad mellan toppolitiker och övriga politiker. 

Partiernas skillnader i förhållande till skillnaden inom Socialdemokraterna framgår av punkt-

estimaten enligt följande: MP (-0,144), L (-0,131), C (0,010), M (0,032), KD (0,190), V (0,233). 

Inga av dessa skillnader är signifikanta, och inte heller f-testerna (Tabell A22 i Appendix A) 

påvisar några signifikanta skillnader. Analysen av skillnader inom partierna ger således varken 

stöd för eller går emot några delar av hypotesen.  

4.3.3.2 Fråga 2: Kommunalskatt och verksamhetsavgifter 

Resultaten för analysen av skillnad i skillnad i uttryck för gruppstyrka bland toppolitiker och 

övriga politiker i de respektive partierna framgår av Tabell A23, Modell 2 i Appendix A. Det 

finns ingen signifikant skillnad mellan toppolitiker och övriga politiker inom Socialdemokra-

terna. Övriga partiers punktestimat rangordnar sig enligt följande: C (-0,086), L (-0,060), MP 
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(-0,018), M (0,029), V (0,065), KD (0,166). Inga av dessa skillnader är signifikanta, och inte 

heller f-testerna (Tabell A24 i Appendix A) påvisar några signifikanta skillnader. Analysen av 

skillnader inom partierna ger således inget stöd för eller går emot några av de partiskillnader 

som stipuleras av hypotesen. 

4.3.4 Sammanfattning 

När frågan gäller organisationsförändringar i den lokala förvaltningen ger analysen av samtliga 

politiker inget generellt stöd för hypotesen. Den ger dock stöd för de stipulerade partiskillnader 

som består i att gruppstyrkan skulle vara starkare i Socialdemokraterna jämfört med Vänster-

partiet, Miljöpartiet och Liberalerna. Detsamma gäller den starkare gruppstyrkan i Moderaterna 

i förhållande till Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna, samt att Liberalerna ger större 

uttryck för individens styrka än Kristdemokraterna. Att politikerna i Centerpartiet ger mer ut-

tryck för individens styrka än vad politikerna i Vänsterpartiet gör går direkt mot hypotesen. 

Jämförelsen av partiernas toppolitiker befäster färre partiskillnader och ger stöd till färre delar 

av hypotesen än analysen av samtliga politiker. De partiskillnader som kvarstår från den första 

analysen består i att Socialdemokraterna ger uttryck för gruppens styrka i högre grad än toppo-

litikerna i Liberalerna, vilket ligger i linje med hur dessa partier förväntades förhålla sig till 

varandra, samt att toppolitikerna i Centerpartiet ger mer uttryck för individens styrka än topp-

politikerna i Vänsterpartiet, vilket går emot hypotesen. Jämförelsen av skillnader mellan och 

inom partierna resulterade inte i några signifikanta resultat.  

När frågan gäller nivåer på kommunalskatten eller verksamhetsavgifter ger analysen av samt-

liga politiker stöd för de delar av hypotesen som innebär att politikerna i Socialdemokraterna 

ger uttryck för gruppstyrka i högre grad än politikerna i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Libe-

ralerna, som istället ger uttryck för individens styrka inom gruppen. Även det att politikerna i 

Moderaterna ger starkare uttryck för gruppstyrka än politikerna i Miljöpartiet och Liberalerna 

ligger i linje med vad som var förväntat. I jämförelsen mellan partiernas toppolitiker kvarstår 

endast den av hypotesen stipulerade partiskillnad som består i att toppolitiker i Socialdemokra-

terna ger uttryck för gruppens styrka i högre grad än toppolitikerna i Liberalerna. Jämförelsen 

av skillnader mellan och inom partierna resulterade inte i några signifikanta resultat.  

Sammantaget finns flera resultat från analyserna som pekar mot att inställning till gruppstyrka 

enligt partikulturen har betydelse för vem som blir kommunpolitiker, men att det inte påverkar 

vem som befordras till toppositioner. 
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5. Slutsatser och diskussion 

Undersökningen har sökt svar på om de partikulturer som Katarina Barrling tidigare funnit i 

riksdagsgrupperna återfinns på den kommunala nivån och vilken betydelse de har för politisk 

selektering. Detta har undersökts genom att studera de normer som partikulturerna väntas ta sig 

uttryck genom. Normerna har operationaliserats genom olika frågor i KOLFU 2012 för att un-

dersöka de tre teman som omfattas av undersökningen - synen på politisk förmåga, ansvars-

känsla respektive gruppstyrka.  

5.1 Politisk förmåga 

5.1.1 Politisk förmåga som sakkunskap grundad på förnuft 

Bland riksdagspolitikerna fann Katarina Barrling att Liberalerna och Moderaterna i högre grad 

än övriga partier gav uttryck för en partikultur där politisk förmåga som sakkunskap grundad 

på förnuft värdesätts. Föreliggande undersökning ger i stora drag samma resultat för partiernas 

samtliga politiker på kommunnivå. Samstämmigheten med Barrlings resultat var mindre för de 

kommunala toppolitikerna. 

Analysen av skillnaden mellan toppolitiker och övriga politiker inom de respektive partierna 

syftade till att undersöka vilken betydelse efterlevnad av partikultur har för vem som blir be-

fordrad. I fallet med sakkunskap grundad på förnuft skulle större skillnader i utbildningsnivå 

mellan toppolitiker och övriga politiker inom Liberalerna och Moderaterna än inom övriga par-

tier tolkas som att efterlevnad av partikultur påverkar den formen av politisk selektering som 

innebär att bli befordrad ordförandeposter i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och nämn-

der. Inga signifikanta partiskillnader framträdde dock av analysen. Sammantaget tyder detta på 

att efterlevnad av partikultur, i det här fallet utbildningsnivå, har betydelse för vem som blir 

fullmäktigeledamot men inte för vem som befordras.  

Enbart utifrån en bild av den utsträckning i vilken kommunpolitikerna lever upp till partikul-

turen avseende sakkunskap grundad på förnuft går det dock inte att veta när, i vilket skede av 
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selekteringsprocessen, som efterlevnaden börjar spelar roll. Slutsatsen ger således även upphov 

till nya frågor. I teorin skulle de normer som partikulturen omfattas kunna ha betydelse för 

selekteringsprocessen redan innan själva nomineringar till valbar plats äger rum. Detta genom 

att bidra till att individer identifierar sig, känner tillhörighet, sympatiserar med och söker sig 

till ett visst parti. I sådana fall skulle den tydligaste selekteringen utifrån de normer som omfat-

tas av partikulturen kunna äga rum redan då människor blir medlemmar eller börjar engagera 

sig inom ett parti. Detta är särskilt motiverat att diskutera i de fall då efterlevnad av en viss 

norm som premieras enligt partikulturen samvarierar med egenskaper hos de personer som 

sympatiserar med ett visst parti. Detta skulle kunna vara fallet med utbildningsnivå, då de par-

tier som väntas premiera förnuft i hög grad också attraherar många höginkomsttagare och hög-

utbildade. Det är således inte möjligt att säkert slå fast varför utbildningsnivån i de respektive 

partierna generellt sett ordnar sig i linje med hypotesen, då det kan finnas en viss självselekte-

ring i vilka personer som överhuvudtaget söker sig till ett visst parti.  

Det finns dock fortsatt goda skäl att tro att hög utbildningsnivå utgör en selekteringsgrund för 

avancemang inom de partier där akademisk utbildning anses statusfyllt och eftersträvansvärt, 

och att utbildningsnivå således skulle kunna ha betydelse för vem som rekryteras och för vem 

som sedan hamnar på valbar plats. Detta har dock inte varit möjligt att undersöka, då aktuell 

data omfattar redan valda politiker, personer som gått igenom selekteringsprocessens alla steg 

och således har såväl rekryterats, lyfts fram som kandidater och slutligen valts av väljarna. För 

att kunna besvara frågan ifall det är vid nominering till valbar plats som efterlevnad av parti-

kultur utgör en selekteringsgrund skulle även personer som ville kandidera, men inte fick chan-

sen, behöva undersökas.  

5.1.2 Politisk förmåga som sakkunskap grundad på erfarenhet 

Inom vissa partikulturer omfattar synen på politisk förmåga istället att tillmäta sakkunskap 

grundad på erfarenhet stort värde. Här visade föreliggande undersökning av samtliga kommun-

politiker, i linje med Barrlings, att partikulturerna inom Socialdemokraterna, Centerpartiet, 

Kristdemokraterna och Vänsterpartiet lägger större vikt vid denna typ av sakkunskap, jämfört 

med Moderaterna. Barrlings undersökning visar dock också att Liberalerna gör sällskap med 

Moderaterna på denna punkt, men det framkom inte i undersökningen av kommunpolitiker. 
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När endast de kommunala toppolitikerna jämfördes minskade skillnaderna vad gäller synen på 

sakkunskap grundad på erfarenhet, och endaste skillnaden mellan Vänsterpartiet och Modera-

terna kvarstår. I analysen av skillnader inom partier framgår det dock skillnad mellan Social-

demokraterna och Centerpartiet i förhållande till Moderaterna. Hos socialdemokraterna och 

Centerpartiet har toppolitikerna tydligt större erfarenhet av politiska förtroendeuppdrag än öv-

riga kommunalpolitiker, medan denna skillnad är mindre hos Moderaterna. Detta ligger i linje 

med Barrlings analys av partikulturer, där politisk erfarenhet betraktas som eftersträvansvärt 

och som en grund för premiering inom Socialdemokraterna och Centerpartiet i högre grad än i 

Moderaterna. Undersökningen ger alltså visst stöd för att efterlevnad av partikultur i detta av-

seende skulle kunna ha betydelse för vem som lyckas klättra till toppositioner.  

Nämnvärt är här att de två partier som lägger störst vikt vid politisk erfarenhet är Socialdemo-

kraterna och Centerpartiet, som båda har en historia som folkrörelsepartier med medlemmar 

utan formell hög utbildning. Å andra sidan värdesätter som nämnt Moderaterna och Liberalerna 

sådan sakkunskap som grundas på utbildning, vilket också ligger i linje med dessa partiers trad-

ition av att representera medborgare från högre socioekonomiska skikt.  

5.1.3 Politisk förmåga som övervägande 

Vad gäller synen på övervägande, den sista dimensionen av politisk förmåga, finns stora skill-

nader mellan resultaten i denna undersökning och resultaten från Barrlings studie på riksplanet. 

Nästan inga slutsatser kan dras om skillnaderna mellan olika partikulturer på kommunnivå eller 

om eventuella skillnader eller likheter i förhållande till riksdagsnivån. Det framkommer dock 

bland annat att de moderata politikerna, tvärt emot Barrlings resultat gällande övervägande, 

rådgör mera med andra än vad socialdemokratiska och centerpartistiska politiker gör.  

Avsikten var att fånga in grad av övervägande inför slutsatsdragning såsom det åsyftas i 

Barrlings studie med hjälp av enkätfrågan om i vilken utsträckning politikern rådgör med olika 

grupper när denne utformar ett politiskt förslag. Om operationalisering verkligen har fångat in 

dimensionen övervägande så  påvisar resultaten för bland annat Moderaterna en faktisk skillnad 

i moderaternas partikultur på kommunal nivå jämfört med riksnivå och ett avbräck mot idén 

om kulturell samstämmighet på olika politiska nivåer. I så fall skulle ett närmare studium av 

just övervägande bland moderata kommunpolitiker kunna resultera i värdefull ny information 

om  den moderata partikulturen och om dess efterlevnad på olika politiska nivåer.  
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Det kan inte uteslutas att avsaknaden av tydliga resultat, och de resultat som framkommer ex-

empelvis rörande Moderaterna, beror på hur frågan om övervägande operationaliserats i denna 

undersökning. Det finns således skäl att iaktta försiktighet när slutsatser dras utifrån undersök-

ningen gällande hur moderaterna och de övriga partierna förhåller sig till dimensionen övervä-

gande. Detta då övervägande i denna undersökning har operationaliserats genom en form av 

övervägande som sker med andra, nämligen rådgörande med olika i enkäten angivna grupper, 

samtidigt som Barrling beskriver hur övervägande kan ske antingen inom individen själv, ge-

nom att denne lägger ner eftertanke och funderar över olika alternativ, eller i samtal och dis-

kussion med andra. Det skulle alltså kunna vara så att politikerna i de respektive partierna ef-

terlever partikulturen sett till deras inställning till övervägande i högre grad än vad som fångats 

i denna undersökning. Detta då undersökningen vare sig kan säga något om övervägande inom 

individerna själva eller andra former av övervägande tillsammans med andra än just de som de 

tillfrågas om i enkätfrågan.  

5.2 Ansvarskänsla 

Temat ansvarskänsla är sammanfattat utifrån en dikotomi, där det antingen är strävan efter kon-

sekvens eller resultatinriktat handlande som ses som legitimt och ansvarstagande agerande. 

Analysen visar samstämmighet med Barrlings resultat endast såtillvida att kommunalpoliti-

kerna i Vänsterpartiet ger uttryck för att värdera konsekvens i högre grad än de i Socialdemo-

kraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Resultatet att Liberalerna är mer resultatinrik-

tade än Socialdemokraterna strider dock mot Barrlings slutsatser, och i övrigt framkom inga 

signifikanta resultat.  

Liksom i fallet med övervägande kan det diskuteras huruvida resultaten av undersökningen 

påvisar en faktisk diskrepans mellan efterlevnad av partikultur på kommunal nivå jämfört med 

riksnivån. Detta i ljuset av att den fråga som används som operationalisering av temat inte 

handlar om inställningen till kompromisser rakt av, utan i vilken utsträckning vallöften binder 

upp partiet och försvårar kompromisser. Idén om att kunna fånga in i vilken utsträckning poli-

tikerna vill att möjligheterna till kompromisser kvarstår genom att undersöka i vilken utsträck-

ning de uppger att vallöften försvårar kompromisser kan inte diskvalificeras helt, men det är 

även finns en uppenbar risk att politikernas svar på frågan även påverkas av sådant som syn på 

vallöften generellt, hur traditionen kring vallöften ser ut inom partiet och i vilken utsträckning 

det är just dessa som påverkar partiets möjligheter att kompromissa. Det är således svårt att dra 
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några säkra slutsatser gällande varken bristen på resultat eller de få resultat som gick för re-

spektive emot vad som stipuleras av hypotesen.  

5.3 Gruppstyrka 

Gruppstyrka undersöks genom två frågor enkäten. I frågorna tillfrågas respondenten explicit 

om sin benägenhet att följa sin egen eller partiets linje, i frågor rörande organisationsföränd-

ringar i den kommunala verksamheten respektive kommunalskatt och verksamhetsavgifter.  

När det gäller värderingen av gruppstyrka visar undersökningen av samtliga kommunpolitiker 

på flera av de partiskillnader som även konstaterats av Barrling. Socialdemokraterna och Mo-

deraterna ger mer uttryck för gruppens styrka än Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna, 

som istället ger uttryck för individens styrka inom gruppen. Allt detta går i linje med det 

Barrling påvisat, men att Centerpartiet förefaller värdera individens styrka mer än Vänsterpar-

tiet emot det Barrling visat. Skillnaderna mellan partierna är tydliga när det gäller samtliga 

kommunalpolitiker men försvinner delvis när man ser till endast toppolitikerna.   

Synen på gruppens respektive individens styrka verkar alltså spela roll för vem som blir kom-

munpolitiker. Liksom för synen på vilken typ av politisk förmåga som är eftersträvansvärd går 

det dock inte att fastslå i vilket skede det har betydelse. När gällde utbildningsnivå diskutera-

des  möjligheten att selektering skulle kunna ske redan i det skede då vissa personer börjar 

engagera sig inom ett visst parti. I fallet gruppstyrka kan man se det som mer sannolikt att 

politiker socialiseras in i den syn på gruppstyrka som anses eftersträvansvärd. Detta då grup-

pens styrka i förhållande till dess ingående individer under de politiska arbetet inte torde vara 

lika synligt utåt, och inte heller ha den koppling till partiernas politik eller tradition som i fallet 

med synen på vad som utgör politisk förmåga.  

5.4 Avslutande kommentarer 

Vissa resultat i föreliggande undersökning tyder på att de partikulturer som Katarina Barrling 

fann i riksdagen även återfinns på kommunal nivå. Andra resultat har varit mer svårtolkade. 

Detta innebär att det finns goda möjligheter att fördjupa det studie av partikulturerna på kom-

munal nivå som har påbörjats i denna teoritestande undersökning. Detta skulle kunna göras på 
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en rad olika sätt, bland annat genom att undersöka partikulturerna på kommunnivå med en kva-

litativ metod i form av intervjuer och direktobservation, i likhet med hur Barrling har undersökt 

dem på riksplanet.  

Det skulle även vara värdefullt att, oaktat metodval, bredda studiet av partikulturer på kommu-

nal nivå till att även beakta hur lokala politiska förhållanden påverkar efterlevnaden av de nor-

mer som partikulturerna omfattar. Detta gäller inte minst om partierna sitter i majoritet, oppo-

sition eller om de ingår i ett samlingsstyre. Det gäller även skillnader i kommunfullmäktiges 

sammansättning sett till hur stora Sverigedemokraterna är. När Sverigedemokraterna intar en 

vågmästarroll i allt fler kommuner väcks frågor om olika former av samarbeten, vilket i sin tur 

påverkas av vad partierna betraktar som ansvarstagande i det parlamentariska arbetet – konse-

kvens eller resultatinriktning. Att bredda diskursen om partikultur med studier som omfattar 

Sverigedemokraterna är att betrakta som relevant rent generellt, inte minst då de inte omfattades 

av Barrlings studie på riksplanet. Detsamma gäller för kulturerna i ungdomsförbunden, och i 

vilken utsträckning de uppvisar kulturell samstämmighet gentemot sina moderpartier.  

Slutligen visar undersökningen att mycket återstår att kartlägga vad gäller vilken betydelse par-

tikulturer har under selekteringsprocesserna inom respektive parti. Detta skulle kunna göras 

genom att kvalitativt undersöka vilka kriterier som tillämpas av dem som rekryterar personer 

till partierna och nominerar dem till politiska kandidaturer, och ställa dessa i relation till vad 

som anses eftersträvansvärt enligt partikulturerna.  
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APPENDIX A 

	  
Tabell	  A1.	  P-‐värden:	  Jämförelser	  av	  utbildningsnivåer,	  samtliga	  politiker.	  

	   V	   MP	   C	   KD	   L	   M	  
V	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

MP	   0,0000	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
C	   0,0014	   0,0000	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
KD	   0,6863	   0,0000	   0,0002	   -‐	   -‐	   -‐	  
L	   0,0006	   0,0787	   0,0000	   0,0029	   -‐	   -‐	  
M	   0,5032	   0,0000	   0,0000	   0,9068	   0,0000	   -‐	  

	  
	  

Tabell	  A2.	  P-‐värden:	  Jämförelser	  av	  utbildningsnivåer,	  politiker	  med	  toppositioner.	  
	   V	   MP	   C	   KD	   L	   M	  
V	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

MP	   0,5051	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
C	   0,4088	   0,0537	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
KD	   0,9313	   0,4831	   0,1950	   -‐	   -‐	   -‐	  
L	   0,5767	   0,8693	   0,0138	   0,4901	   -‐	   -‐	  
M	   0,9853	   0,3695	   0,0648	   0,9040	   0,1638	   -‐	  
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Tabell	  A3.	  Regressionsresultat:	  Skillnader	  i	  utbildningsnivå	  mellan	  
politiker	  med	  toppositioner	  och	  övriga	  politiker.	  

	  	   (1)	   (2)	  
	   Utbildning	   Utbildning	  
	  	   	   	  

Topposition	  Vänsterpartiet	   0,095	   -‐0,004	  
	   (0,167)	   (0,184)	  

Topposition	  Miljöpartiet	   -‐0,177	   -‐0,166	  
	   (0,182)	   (0,194)	  

Topposition	  Centerpartiet	   0,057	   0,038	  
	   (0,104)	   (0,111)	  

Topposition	  Kristdemokraterna	   -‐0,030	   -‐0,200	  
	   (0,168)	   (0,189)	  

Topposition	  Liberalerna	   -‐0,024	   -‐0,049	  
	   (0,101)	   (0,113)	  

Topposition	  Moderaterna	   -‐0,087	   -‐0,081	  
	   (0,068)	   (0,073)	  

Topposition	   0,095**	   0,103**	  
	   (0,045)	   (0,048)	  

Vänsterpartiet	   0,462***	   	  
	   (0,119)	   	  

Miljöpartiet	   0,961***	   	  
	   (0,128)	   	  

Centerpartiet	   0,225***	   	  
	   (0,072)	   	  

Kristdemokraterna	   0,477***	   	  
	   (0,110)	   	  

Folkpartiet	   0,794***	   	  
	   (0,077)	   	  

Moderaterna	   0,669***	   	  
	   (0,046)	   	  

o.vanster	   	   -‐	  
o.miljopart	   	   -‐	  
o.centern	   	   -‐	  
o.kristdem	   	   -‐	  
o.folkpart	   	   -‐	  
o.moderat	   	   -‐	  

	   	   	  
Konstant	   -‐0,354***	   -‐0,037***	  

	   (0,032)	   (0,010)	  
Parti-‐kommunfixa	  effekter	   	   x	  
Observationer	   4,932	   4,932	  
R-‐squared	   0,102	   0,260	  
Standardfel	  inom	  parantes	  
***	  p<0,01,	  **	  p<0,05,	  *	  p<0,1	  
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Tabell	  A4.	  P-‐värden:	  Jämförelser	  av	  skillnader	  i	  utbildningsnivå	  mellan	  politiker	  med	  topposit-‐
ioner	  och	  övriga	  politiker.	  

	   V	   MP	   C	   KD	   L	   M	  
V	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

MP	   0,5519	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
C	   0,8365	   0,3427	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
KD	   0,4439	   0,8901	   0,2639	   -‐	   -‐	   -‐	  
L	   0,8276	   0,5959	   0,5370	   0,4852	   -‐	   -‐	  
M	   0,6804	   0,6622	   0,2860	   0,5416	   0,7826	   -‐	  

	  
	  
	  

Tabell	  A5.	  P-‐värden:	  Jämförelser	  av	  tidigare	  erfarenhet	  av	  politiska	  förtroendeuppdrag,	  samt-‐
liga	  politiker.	  

	   V	   MP	   C	   KD	   L	   M	  
V	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

MP	   0,0002	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
C	   0,1701	   0,0015	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
KD	   0,3125	   0,0172	   0,9877	   -‐	   -‐	   -‐	  
L	   0,1413	   0,0062	   0,7835	   0,8278	   -‐	   -‐	  
M	   0,0002	   0,4513	   0,0012	   0,0199	   0,0096	   -‐	  

	  
	  
	  

Tabell	  A6.	  P-‐värden:	  Jämförelser	  av	  tidigare	  erfarenhet	  av	  politiska	  förtroendeuppdrag,	  politi-‐
ker	  med	  toppositioner.	  

	   V	   MP	   C	   KD	   L	   M	  
V	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

MP	   0,0077	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
C	   0,1846	   0,0105	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
KD	   0,3605	   0,0132	   0,6134	   -‐	   -‐	   -‐	  
L	   0,2275	   0,0117	   0,8681	   0,7047	   -‐	   -‐	  
M	   0,0324	   0,1452	   0,1057	   0,0705	   0,0793	   -‐	  
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Tabell	  A7.	  Regressionsresultat:	  Skillnader	  i	  tidigare	  erfarenhet	  av	  
politiska	  förtroendeuppdrag	  mellan	  politiker	  med	  toppositioner	  
och	  övriga	  politiker.	  

	  	   (1)	   (2)	  
	   Erfarenhet	   Erfarenhet	  
	  	   	   	  

Topposition	  Vänsterpartiet	   0,266	   0,156	  
	   (0,194)	   (0,225)	  

Topposition	  Miljöpartiet	   -‐0,120	   -‐0,074	  
	   (0,190)	   (0,214)	  

Topposition	  Centerpartiet	   0,089	   0,092	  
	   (0,100)	   (0,112)	  

Topposition	  Kristdemokraterna	   0,013	   -‐0,058	  
	   (0,167)	   (0,208)	  

Topposition	  Liberalerna	   0,018	   0,008	  
	   (0,134)	   (0,151)	  

Topposition	  Moderaterna	   -‐0,117*	   -‐0,160**	  
	   (0,071)	   (0,079)	  

Topposition	   0,183***	   0,206***	  
	   (0,045)	   (0,050)	  

Vänsterpartiet	   0,003	   	  
	   (0,106)	   	  

Miljöpartiet	   -‐0,113	   	  
	   (0,113)	   	  

Centerpartiet	   0,006	   	  
	   (0,060)	   	  

Kristdemokraterna	   0,059	   	  
	   (0,114)	   	  

Folkpartiet	   0,152*	   	  
	   (0,078)	   	  

Moderaterna	   0,017	   	  
	   (0,039)	   	  

o.vanster	   	   -‐	  
o.miljopart	   	   -‐	  
o.centern	   	   -‐	  
o.kristdem	   	   -‐	  
o.folkpart	   	   -‐	  
o.moderat	   	   -‐	  

	   	   	  
Konstant	   -‐0,054**	   -‐0,041***	  

	   (0,025)	   (0,011)	  
Parti-‐kommunfixa	  effekter	   	   x	  
Observationer	   4,950	   4,950	  
R-‐squared	   0,010	   0,150	  
Standardfel	  inom	  parantes	  
***	  p<0,01,	  **	  p<0,05,	  *	  p<0,1	  
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Tabell	  A8.	  P-‐värden:	  Jämförelser	  av	  skillnader	  i	  tidigare	  erfarenhet	  av	  politiska	  förtroendeupp-‐
drag	  mellan	  politiker	  med	  toppositioner	  och	  övriga	  politiker.	  

	   V	   MP	   C	   KD	   L	   M	  
V	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

MP	   0,4144	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
C	   0,7841	   0,4784	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
KD	   0,4624	   0,9576	   0,5240	   -‐	   -‐	   -‐	  
L	   0,5714	   0,7539	   0,6416	   0,7825	   -‐	   -‐	  
M	   0,1513	   0,6966	   0,0301	   0,6206	   0,2700	   -‐	  

	  
	  

	  
Tabell	  A9.	  P-‐värden:	  Jämförelser	  av	  rådgörande,	  samtliga	  politiker.	  

	   V	   MP	   C	   KD	   L	   M	  
V	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

MP	   0,1528	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
C	   0,0000	   0,0002	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
KD	   0,0000	   0,0023	   0,5465	   -‐	   -‐	   -‐	  
L	   0,0000	   0,0050	   0,7130	   0,4206	   -‐	   -‐	  
M	   0,0000	   0,0000	   0,0000	   0,0217	   0,0000	   -‐	  

	  
	  
	  

Tabell	  A10.	  P-‐värden:	  Jämförelser	  av	  rådgörande,	  politiker	  med	  toppositioner.	  
	   V	   MP	   C	   KD	   L	   M	  
V	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

MP	   0,6735	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
C	   0,7456	   0,3087	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
KD	   0,2855	   0,0771	   0,2565	   -‐	   -‐	   -‐	  
L	   0,4556	   0,1042	   0,3917	   0,5021	   -‐	   -‐	  
M	   0,0883	   0,0009	   0,0051	   0,5719	   0,0336	   -‐	  
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Tabell	  A11.	  Regressionsresultat:	  Skillnader	  i	  rådgörande	  mellan	  
politiker	  med	  toppositioner	  och	  övriga	  politiker.	  

	  	   (1)	   (2)	  
	   Rådgörande	   Rådgörande	  
	  	   	   	  

Topposition	  Vänsterpartiet	   0,104	   0,070	  
	   (0,160)	   (0,174)	  

Topposition	  Miljöpartiet	   0,154	   0,065	  
	   (0,184)	   (0,202)	  

Topposition	  Centerpartiet	   -‐0,252**	   -‐0,247**	  
	   (0,104)	   (0,117)	  

Topposition	  Kristdemokraterna	   0,045	   0,203	  
	   (0,156)	   (0,163)	  

Topposition	  Liberalerna	   -‐0,040	   -‐0,019	  
	   (0,127)	   (0,139)	  

Topposition	  Moderaterna	   -‐0,022	   -‐0,049	  
	   (0,070)	   (0,078)	  

Topposition	   0,151***	   0,138***	  
	   (0,047)	   (0,052)	  

Vänsterpartiet	   -‐0,041	   	  
	   (0,130)	   	  

Miljöpartiet	   0,027	   	  
	   (0,117)	   	  

Centerpartiet	   0,269***	   	  
	   (0,058)	   	  

Kristdemokraterna	   0,224*	   	  
	   (0,122)	   	  

Folkpartiet	   0,129	   	  
	   (0,095)	   	  

Moderaterna	   0,290***	   	  
	   (0,045)	   	  

o.vanster	   	   -‐	  
o.miljopart	   	   -‐	  
o.centern	   	   -‐	  
o.kristdem	   	   -‐	  
o.folkpart	   	   -‐	  
o.moderat	   	   -‐	  

	   	   	  
Konstant	   -‐0,093***	   0,040***	  

	   (0,030)	   (0,011)	  
Parti-‐kommunfixa	  effekter	   	   x	  
Observationer	   4,644	   4,644	  
R-‐squared	   0,021	   0,179	  
Standardfel	  inom	  parantes	  
***	  p<0,01,	  **	  p<0,05,	  *	  p<0,1	  
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Tabell	  A12.	  P-‐värden:	  Jämförelser	  av	  skillnader	  i	  rådgörande	  mellan	  politiker	  med	  toppositioner	  och	  
övriga	  politiker.	  

	   V	   MP	   C	   KD	   L	   M	  
V	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

MP	   0,9802	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
C	   0,1006	   0,1607	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
KD	   0,5349	   0,5638	   0,0141	   -‐	   -‐	   -‐	  
L	   0,6665	   0,6974	   0,1655	   0,2358	   -‐	   -‐	  
M	   0,4821	   0,5682	   0,0891	   0,1263	   0,8277	   -‐	  

	  
	  
	  
Tabell	  A13.	  P-‐värden:	  Jämförelser	  av	  inställning	  till	  kompromisser,	  samtliga	  politiker.	  

	   V	   MP	   C	   KD	   L	   M	  
V	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

MP	   0,1196	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
C	   0,0000	   0,0044	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
KD	   0,0025	   0,1185	   0,3433	   -‐	   -‐	   -‐	  
L	   0,0000	   0,0095	   0,9703	   0,3629	   -‐	   -‐	  
M	   0,0001	   0,0806	   0,0592	   0,8289	   0,1074	   -‐	  

	  
	  
	  
Tabell	  A14.	  P-‐värden:	  Jämförelser	  av	  inställning	  till	  kompromisser,	  politiker	  med	  toppositioner.	  

	   V	   MP	   C	   KD	   L	   M	  
V	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

MP	   0,1613	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
C	   0,2958	   0,6670	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
KD	   0,6249	   0,4381	   0,5785	   -‐	   -‐	   -‐	  
L	   0,3327	   0,6246	   0,9173	   0,5980	   -‐	   -‐	  
M	   0,5484	   0,3166	   0,2952	   0,9973	   0,3953	   -‐	  
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Tabell	  A15.	  Regressionsresultat:	  Skillnader	  i	  inställning	  till	  kom-‐
promisser	  mellan	  politiker	  med	  toppositioner	  och	  övriga	  politiker.	  

	  	   (1)	   (2)	  
	   Kompromisser	   Kompromisser	  
	  	   	   	  

Topposition	  Vänsterpartiet	   0,110	   0,054	  
	   (0,230)	   (0,273)	  

Topposition	  Miljöpartiet	   0,415*	   0,518**	  
	   (0,213)	   (0,251)	  

Topposition	  Centerpartiet	   -‐0,027	   0,007	  
	   (0,096)	   (0,108)	  

Topposition	  Kristdemokraterna	   -‐0,141	   -‐0,087	  
	   (0,199)	   (0,256)	  

Topposition	  Liberalerna	   -‐0,092	   -‐0,024	  
	   (0,116)	   (0,141)	  

Topposition	  Moderaterna	   -‐0,037	   -‐0,037	  
	   (0,084)	   (0,094)	  

Topposition	   0,049	   0,035	  
	   (0,047)	   (0,052)	  

Vänsterpartiet	   -‐0,283**	   	  
	   (0,121)	   	  

Miljöpartiet	   0,023	   	  
	   (0,147)	   	  

Centerpartiet	   0,178***	   	  
	   (0,052)	   	  

Kristdemokraterna	   0,174*	   	  
	   (0,093)	   	  

Folkpartiet	   0,245***	   	  
	   (0,080)	   	  

Moderaterna	   0,088*	   	  
	   (0,048)	   	  

o.vanster	   	   -‐	  
o.miljopart	   	   -‐	  
o.centern	   	   -‐	  
o.kristdem	   	   -‐	  
o.folkpart	   	   -‐	  
o.moderat	   	   -‐	  

	   	   	  
Konstant	   -‐0,052*	   0,007	  

	   (0,027)	   (0,012)	  
Parti-‐kommunfixa	  effekter	   	   x	  
Observationer	   4,462	   4,462	  
R-‐squared	   0,009	   0,147	  
Standardfel	  inom	  parantes	  
***	  p<0,01,	  **	  p<0,05,	  *	  p<0,1	  
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Tabell	  A16.	  P-‐värden:	  Jämförelser	  av	  skillnader	  i	  inställning	  till	  kompromisser	  mellan	  politiker	  
med	  toppositioner	  och	  övriga	  politiker.	  

	   V	   MP	   C	   KD	   L	   M	  
V	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

MP	   0,1957	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
C	   0,8691	   0,0497	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
KD	   0,7016	   0,0818	   0,7236	   -‐	   -‐	   -‐	  
L	   0,7932	   0,0602	   0,8489	   0,8303	   -‐	   -‐	  
M	   0,7420	   0,0311	   0,7167	   0,8526	   0,9314	   -‐	  

	  
Tabell	  A17.	  P-‐värden:	  Jämförelser	  av	  gruppstyrka	  (organisationsförändringar	  i	  den	  kommunala	  
förvaltningen),	  samtliga	  politiker.	  

	   V	   MP	   C	   KD	   L	   M	  
V	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

MP	   0,0500	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
C	   0,0370	   0,8492	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
KD	   0,9964	   0,0502	   0,0245	   -‐	   -‐	   -‐	  
L	   0,0273	   0,8418	   0,6555	   0,0145	   -‐	   -‐	  
M	   0,0086	   0,0000	   0,0000	   0,0042	   0,0000	   -‐	  

	  
Tabell	  A18.	  P-‐värden:	  Jämförelser	  av	  gruppstyrka	  (nivå	  på	  kommunalskatten	  eller	  verksam-‐
hetsavgifter),	  samtliga	  politiker.	  

	   V	   MP	   C	   KD	   L	   M	  
V	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

MP	   0,2470	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
C	   0,0560	   0,5096	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
KD	   0,1514	   0,7262	   0,8146	   -‐	   -‐	   -‐	  
L	   0,1528	   0,8043	   0,6443	   0,8825	   -‐	   -‐	  
M	   0,2727	   0,0114	   0,0000	   0,0026	   0,0004	   -‐	  

	  
Tabell	  A19.	  P-‐värden:	  Jämförelser	  av	  gruppstyrka	  (organisationsförändringar	  i	  den	  kommunala	  
förvaltningen),	  politiker	  med	  toppositioner.	  

	   V	   MP	   C	   KD	   L	   M	  
V	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

MP	   0,5366	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
C	   0,0496	   0,1469	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
KD	   0,1765	   0,4007	   0,6211	   -‐	   -‐	   -‐	  
L	   0,1662	   0,3832	   0,5622	   0,9760	   -‐	   -‐	  
M	   0,3250	   0,7509	   0,0584	   0,4110	   0,2730	   -‐	  

	  
Tabell	  A20.	  P-‐värden:	  Jämförelser	  av	  gruppstyrka	  (nivå	  på	  kommunalskatten	  eller	  verksam-‐
hetsavgifter),	  politiker	  med	  toppositioner.	  

	   V	   MP	   C	   KD	   L	   M	  
V	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

MP	   0,8198	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
C	   0,3174	   0,2696	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
KD	   0,1501	   0,1078	   0,4125	   -‐	   -‐	   -‐	  
L	   0,3773	   0,3325	   0,9032	   0,3878	   -‐	   -‐	  
M	   0,2616	   0,1787	   0,7983	   0,5214	   0,6660	   -‐	  
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Tabell	  A21.	  Regressionsresultat:	  Skillnader	  i	  gruppstyrka	  mellan	  
politiker	  med	  toppositioner	  och	  övriga	  politiker	  (organisationsför-‐
ändringar	  i	  den	  kommunala	  förvaltningen).	  

	  	   (1)	   (2)	  
	   Gruppstyrka	   Gruppstyrka	  
	  	   	   	  

Topposition	  Vänsterpartiet	   0,153	   0,233	  
	   (0,159)	   (0,171)	  

Topposition	  Miljöpartiet	   -‐0,137	   -‐0,144	  
	   (0,186)	   (0,213)	  

Topposition	  Centerpartiet	   0,003	   0,010	  
	   (0,100)	   (0,115)	  

Topposition	  Kristdemokraterna	   0,206	   0,190	  
	   (0,157)	   (0,194)	  

Topposition	  Liberalerna	   -‐0,132	   -‐0,131	  
	   (0,132)	   (0,150)	  

Topposition	  Moderaterna	   0,0595	   0,032	  
	   (0,077)	   (0,083)	  

Topposition	   0,064	   0,076	  
	   (0,043)	   (0,048)	  

Vänsterpartiet	   0,154	   	  
	   (0,126)	   	  

Miljöpartiet	   0,349**	   	  
	   (0,135)	   	  

Centerpartiet	   0,539***	   	  
	   (0,064)	   	  

Kristdemokraterna	   0,199**	   	  
	   (0,088)	   	  

Folkpartiet	   0,458***	   	  
	   (0,075)	   	  

Moderaterna	   0,136***	   	  
	   (0,045)	   	  

o.vanster	   	   -‐	  
o.miljopart	   	   -‐	  
o.centern	   	   -‐	  
o.kristdem	   	   -‐	  
o.folkpart	   	   -‐	  
o.moderat	   	   -‐	  

	   	   	  
Konstant	   -‐0,262***	   -‐0,118***	  

	   (0,031)	   (0,011)	  
Parti-‐kommunfixa	  effekter	   	   x	  
Observationer	   4,384	   4,384	  
R-‐squared	   0,036	   0,197	  
Standardfel	  inom	  parantes	  
***	  p<0,01,	  **	  p<0,05,	  *	  p<0,1	  
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Tabell	  A22.	  P-‐värden:	  Jämförelser	  av	  skillnader	  i	  gruppstyrka	  mellan	  politiker	  med	  topposit-‐
ioner	  och	  övriga	  politiker	  (organisationsförändringar	  i	  den	  kommunala	  förvaltningen).	  

	   V	   MP	   C	   KD	   L	   M	  
V	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

MP	   0,1630	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
C	   0,2530	   0,5126	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
KD	   0,8654	   0,2301	   0,4106	   -‐	   -‐	   -‐	  
L	   0,0973	   0,9555	   0,4196	   0,1790	   -‐	   -‐	  
M	   0,2595	   0,4236	   0,8652	   0,4309	   0,2756	   -‐	  
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Tabell	  A23.	  Regressionsresultat:	  Skillnader	  i	  gruppstyrka	  mellan	  
politiker	  med	  toppositioner	  och	  övriga	  politiker	  	  (nivå	  på	  kommu-‐
nalskatten	  eller	  verksamhetsavgifter).	  

	  	   (1)	   (2)	  
	   Gruppstyrka	   Gruppstyrka	  
	  	   	   	  

Topposition	  Vänsterpartiet	   0,132	   0,065	  
	   (0,196)	   (0,251)	  

Topposition	  Miljöpartiet	   0,063	   -‐0,018	  
	   (0,155)	   (0,188)	  

Topposition	  Centerpartiet	   -‐0,084	   -‐0,086	  
	   (0,112)	   (0,120)	  

Topposition	  Kristdemokraterna	   0,210	   0,166	  
	   (0,152)	   (0,178)	  

Topposition	  Liberalerna	   -‐0,075	   -‐0,060	  
	   (0,129)	   (0,147)	  

Topposition	  Moderaterna	   0,103	   0,029	  
	   (0,082)	   (0,089)	  

Topposition	   0,047	   0,073	  
	   (0,046)	   (0,050)	  

Vänsterpartiet	   0,120	   	  
	   (0,110)	   	  

Miljöpartiet	   -‐0,019	   	  
	   (0,128)	   	  

Centerpartiet	   0,462***	   	  
	   (0,072)	   	  

Kristdemokraterna	   0,206**	   	  
	   (0,096)	   	  

Folkpartiet	   0,309***	   	  
	   (0,085)	   	  

Moderaterna	   0,112**	   	  
	   (0,045)	   	  

o.vanster	   	   -‐	  
o.miljopart	   	   -‐	  
o.centern	   	   -‐	  
o.kristdem	   	   -‐	  
o.folkpart	   	   -‐	  
o.moderat	   	   -‐	  

	   	   	  
Konstant	   0,217***	   0,104***	  

	   (0,029)	   (0,012)	  
Parti-‐kommunfixa	  effekter	   	   x	  
Observationer	   4,358	   4,358	  
R-‐squared	   0,024	   0,186	  
Standardfel	  inom	  parantes	  
***	  p<0,01,	  **	  p<0,05,	  *	  p<0,1	  
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Tabell	  A24.	  P-‐värden:	  Jämförelser	  av	  gruppstyrka	  mellan	  politiker	  med	  toppositioner	  och	  öv-‐
riga	  politiker	  (nivå	  på	  kommunalskatten	  eller	  verksamhetsavgifter).	  

	   V	   MP	   C	   KD	   L	   M	  
V	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

MP	   0,7780	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
C	   0,5773	   0,7445	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
KD	   0,7391	   0,4489	   0,1958	   -‐	   -‐	   -‐	  
L	   0,6613	   0,8466	   0,8846	   0,3269	   -‐	   -‐	  
M	   0,8916	   0,8040	   0,3664	   0,4767	   0,5550	   -‐	  
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APPENDIX B  

 

Linjära regressionsanalyser genom minsta-kvadratmetoden är den statistiska metod som an-

vänds för att undersöka förekomsten av partikulturer på kommunal nivå. Den linjära varianten 

av minsta-kvadratmetoden definierar den räta linje som bäst beskriver det statistiska sambandet 

i fråga. Rent matematiskt åstadkoms detta genom att interceptet a och regressionskoeffecienten 

b i den räta linjens ekvation anpassas så att linjen minimerar summan av de kvadrerade vertikala 

avstånden mellan linjen och observationerna.  

I bivariata regressionsanalyser undersöks sambandet mellan en oberoende och den beroende 

variabeln. I multivariata regressionsanalyser inkluderas och kontrolleras för fler variabler. 

Den räta linjens ekvation beräknas enligt formeln: 

 

𝑦! = 𝑎 + 𝑏x! + 𝑒! 

 

Vid inkludering av fler oberoende variabler antar ekvationen den generella formen: 

	  
𝑦! = 𝑎 + 𝑏!x! + 𝑏!x! + 𝑏!x! + ⋯+ 𝑏!x! + 𝑒! 

 

I dessa ekvationer anger interceptet a det genomsnittliga värde på den beroende variabeln 𝑦! 

när de en eller flera oberoende variablerna är noll. Regressionskoefficienten b! visar vilken 

genomsnittliga förändring som en enhets ökning av den oberoende variabeln x! genererar på 

den beroende variabeln y!, när eventuella övriga x! hålls konstanta. Feltermen e! utgörs av de 

vertikala avstånden mellan den räta linjen och observationerna, eller, med andra ord skillnaden 

mellan det värde på y! som modellen predicerar vid ett visst värde på x! och det faktiska obser-

verade värdet på y!. Feltermen jämför således uppskattat och verkligt värde på den beroende 

variabel och indikerar på så vis hur väl linjen beskriver sambandet. Ju närmare linjen de obser-

verade värdena ligger, desto bättre beskriver linjen sambandet. 

 


