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ABSTRACT  

Does the Party Leader rule? An interactionistic study of Mona Sahlin s Party 
Leadership.  
Author: Dennie Karlsson  

The aim of this paper is to study and outline the factors governing political leadership at the 
party leader level, and to conclude to what extent a party leader rules and to what extent the 
party leadership is contextually determined. The theories used are based on Elgie s 
interactionistic study of political leadership and Stewart s organisational model of leadership 
as well as political culture.   

Thus, the questions raised are if the leader leads or if the leader follows; if the leadership 
environment is formed by the leader or if it is, merely, implemented on the leader; and what a 
model of the political leadership consist of? To answer these questions a text analysis 
comparing Sahlin s speeches to the party s political programme is used as well as in-depth 
interviews with members of the Board of Party.   

The conclusion shows that the leadership is contextually framed, but the leader is free to 
implement his or her ambitions within that frame as long as it is coherent to the party line.     

Key words; political leadership, the Swedish social democratic party, Mona Sahlin, party 
leadership.   
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1. INLEDNING  

Politiska ledare figurerar dagligen i media och de tillskrivs inte alltför sällan en betydande 

position inom det politiska etablissemanget 

 
man talar inte bara om partipolitiska beslut utan 

fokuserar på ledaren som den styrande mekanismen i beslutsprocessen. Det är därför 

intressant att studera vilken funktion en politisk ledare har och vilka befogenheter som är 

befattade med denna funktion.   

Göran Persson dominerade den politiska debatten i svensk media under sin tid som 

statsminister. Han använde media för att återge det budskap han ville framföra (Ögren 2005, 

53). Perssons dominans på den politiska mediala scenen återspeglade sig även i medias syn på 

hans betydelse inom den svenska politiken. Persson utmålades som en maktfullkomlig 

ledargestalt som styrde politiken (Ögren 2005, 118). Forskare som Olof Ruin och Tommy 

Möller bistod denna benämning av Perssons inflytande emedan andra forskare motsatte sig 

hans maktfullkomlighet och påstod den inte vara av större betydelse än tidigare statsministrar 

(Persson 2007, 6). Denna skiljaktighet väcker frågan om Perssons och andra politiska ledares 

egentliga möjligheter att utforma och påverka ledarskapsomgivningen.  

När man ämnar studera politiskt ledarskap ställs man dock genast inför ett betydande problem.  

Trots att det finns mycket forskning om ledarskap berör det nästan uteslutande endast 

företagsledaren och managern - väldigt lite är skrivet om det politiska ledarskapet. Henning 

går så långt som att påstå att det knappt finns några akademiska studier i ämnet politiskt 

ledarskap (Henning 2000, 6). Detta beror till stor del på att ledarskapet har ansets vara utsatt 

för ett omfattande regelsystem som är så styrande att det inte finns utrymme för 

forskningsfrågor om ledarskap i politiska och offentliga organisationer (Henning 2000, 1). 

Det politiska ledarskapet är nära förknippat med det politiska beslut som fattas. När man talar 

om en viss tidsepok och dess politik är det inte ovanligt att tillskriva politiken denna epoks 

politiska ledare vilket blir tydligt i illustrationen av Perssons maktfullkomlighet. Vidare 

fokuserar media på partiledaren snarare än partiet och formulerar partiets ställningstagande 

och problem som partiledarens problem (DN 2008). Således, samtidigt som vissa porträtterar 

politiska ledare som trängda i sitt ämbete fokuserar andra på deras person och betydelse för 

politiska beslut. Det är i divergensen mellan dessa ståndpunkter som frågan om det politiska 
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ledarskapets förutsättningar tar vid. Är det politiska ledarskapet kontextuellt givet och ledaren 

oförmögen att styra politiken eller formar ledaren sitt handlingsutrymme?  

Därutöver formas ledarskapsomgivningen av den historia som präglar partiet. 

Socialdemokratin har sitt ursprung i den arbetarrörelse som växte fram i slutet på 1800-talet 

 

1886 höll Hjalmar Branting sitt historiska programtal i Gävle vari riktlinjerna för bildandet av 

det socialdemokratiska partiet utmålades och 1889 konstituerades partiet. Speciellt för partiet 

är dess starka förankring i fackföreningarna som i stor utsträckning utgör grundvalarna för 

partiet och den för partiets organisatoriska och politiska slagkraft härrör ur denna anknytning 

till de fackliga organisationerna (Thermaenius 1933, 74; Bengtsson 1972, 189). Tommy 

Möller skriver om socialdemokratin att den har dominerat svensk politik på ett sätt som 

saknar motstycke i jämförbara länder (Möller 2001, 34). Vidare förklarar Gunnar Olofsson att 

socialdemokratin måste finnas med i varje framställning av svensk samhällsutveckling under 

1900-talet (Olofsson 1995, 103), vilket även annan forskning kring Sveriges partiapparater 

understryker genom att poängtera det socialdemokratiska partiets utveckling från ett litet 

halvrevolutionärt oppositionsparti till ett modern reformistparti som helt dominerat svensk 

politik under stora delar av 1900-talet. Med anledning av partiets omfattande regeringsansvar 

har partiets politik kommit att identifieras med regeringsmakten som sådan (Bengtsson 1972, 

189). Den socialdemokratiska tolkningen av partiets mening formuleras som den organiserade 

arbetarklassens instrument för samhällsomvandling och förbättrandet av levnadsförhållanden 

(Olofsson 1995, 104). Socialdemokratins politiska inriktning präglas av en förkärlek till 

begreppet den tredje vägen som är ett alternativ till den gamla socialdemokratin av 

traditionellt snitt och nyliberalismen (Giddens 1999, 34-35).  

Vid en diskussion kring den organisatoriska uppbyggnaden är det viktigt att lyfta fram 

partikongressen som utgör partiets högsta beslutande organ, partistyrelsen som handhar 

ledningen av partiets verksamhet mellan kongresserna och det verkställande utskottet som 

med ansvar inför partistyrelsen handhar den omedelbara ledningen av partiets verksamhet 

(Kongress 2005, 8-16). Partiet har från det att det grundandes fram till dags datum endast haft 

7 partiledare vilket visar på det förtroende som investeras i partiledarposten. Det 

socialdemokratsiska partiordförandeskapet måste förstås utifrån den bakgrund som den 

organisatoriska strukturen och det historiska arvet medför.   
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Jag ämnar studera partiledarens roll och dennes möjligheter att forma sitt ledarskap. Min 

uppsats antar således ett institutionellt perspektiv som fokuserar mer på de strukturer som 

konstruerar ledarskapets begränsningar och möjligheter än individens ambition och 

målsättning. Min uppsats kommer att inrikta sig på den socialdemokratiske partiordförandens 

ledarskap då det är detta ledarskap som oftast står i centrum i media. Det socialdemokratiska 

ledarskapet är intressant eftersom det är ett mandat som styr Sveriges största parti.    

Syftet med uppsatsen är således att analysera den ledarskapsomgivning som omger 

partiledaren och utforma en modell som ger uttryck för partiledarens handlingsutrymme och 

begränsningar.   

Min frågeställning är till vilken grad ledaren tilldelas ett handlingsutrymme och till vilken 

grad densamme är kontextuellt styrd?   

Är ledaren den som leder eller följer ledaren?   

Om man kan konstruera en modell för partiordförandens ledarskapsstruktur och de faktorer 

som påverkar denna struktur hur skull en sådan modell vara utformad?   

2. METOD  

Den analysdimension som appliceras i uppsatsen tar till vara på förklaringsnivån mellan 

aktören och strukturen; analysen binder samman aktör och strukturnivåerna och belyser de 

påverkansrelationer som föreligger mellan aktör och struktur (Lundquist 1993, 35). Studien är 

en kvalitativ innehållsanalys vilken undersöker partiordförandens ledarskapsomgivning och 

dennes handlingsutrymme. Genom en analys av en socialdemokratisk partiordförandens tal 

och en jämförelse av dennes tal med det socialdemokratiska partiprogrammet, samt 

djupintervjuer med medlemmar av den socialdemokratiska partistyrelsen väntar studien 

möjliggöra en analys av ledarens omgivning och handlingsutrymme.   



     

4

 
Metodansatsen består således av två delar där den ena delen syftar till att framhäva och 

studera de delar som antas utgöra själva ramen för ledarskapsomgivningen, vilken innefattar 

politisk kultur och historiskt arv. Den andra delen avser framhålla de faktorer som påverkar 

resursfördelningen inom partiet och därmed partiordförandens handlingsutrymme.  

2.1 Textanalys  

Textanalysen tar karaktären av en kvalitativ innehållsanalys vilken syftar till att systematiskt 

behandla och beskriva textinnehållet (Beckman 2005, 42-3; Bergström 2005, 43) där 

partiprogrammet och partiordförandens tal analyseras för att bilda en uppfattning om den 

politiska kulturens inverkan på partiledarens förhållningssätt till den politiska debatten. 

Politisk kultur kan förstås i dess relation till språket 

 

aktörer är i stor utsträckning styrda av 

de föreställningar de kan sätta ord på och är således omedvetet styrda av sitt språk (Barrling 

2004, 29). Att introducera detta förhållningssätt betyder att den text som analyseras kan sättas 

i relation till det som uttrycks av partiledaren, för att visar på den politiska kulturens 

omfattning.  I textanalysen behandlas den del som fokuserar på de faktorer som berör politisk 

kultur och historiskt arv. Detta sker genom en jämförelse av partiordförandens tal med 

partiprogrammet för att lyfta fram och undersöka likheter och tendenser som antas visa på hur 

historia och politisk kultur avgränsar handlingsutrymmet. Uppsatsen kommer endast att 

studera de tal som har ett typiskt socialdemokratiskt politiskt språk och som Sahlin hållit efter 

det att hon tillträtt posten som partiordförande och det partiprogram som kommer att ligga till 

grund för jämförelsen är det senaste som antogs vid 2001 års partikongress. Jag kommer 

använda en metod för att analysera innehållet och överrensstämmelsen mellan tal och 

partiprogram som är inspirerad av Ekengrens studie av Olof Palmes utrikespolitik vari hon 

brukar tabellformen för att återge de paralleller som återfinns mellan partiprogram och tal 

(Ekengren 2005, 53).   

2.2 Djupintervjuer  

Djupintervjuerna med partistyrelsemedlemmarna syftar till att bilda en uppfattning om hur 

resursstrukturen ser ut inom partiet. Då styrelsemedlemmarna har erfarenhet och kunskap om 

beslutsprocessen och maktfördelningen inom partiet kan de bidra till att skildra hur denna 

fördelning ser ut. Jag har valt att intervjua fem personer ur partistyrelsen med fördelningen 

två kvinnor och tre män. Vad gäller dessa individers representativitet för partistyrelsen skulle 
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jag utmåla den som god vad beträffar kön, geografi och demografi1 

 
dock anser jag att 

representativiteten är av mindre betydelse då jag inte är intresserad av vad partistyrelsen anser 

som helhet utan vad de som besitter den kunskap jag söker anser om de frågor jag vill få 

besvarade. De fungerar som komplement till den annars bristfälliga litteraturen och ska 

snarare ses som källor än som bekräftelser till en existerande opinion. De intervjuade mottog 

en förfrågan om att ställa upp på en intervju via mail2 varefter de blev uppringda för att boka 

ett datum. Dock var många väldigt upptagna och de enda som ställde upp var de som 

kontaktade mig efter att de mottagit brevet, vilket är värt att notera eftersom det säger en del 

om deras person och inställning till deras ämbete. Det kan vara så att deras vilja till öppenhet 

och kontaktbarhet även reflekteras i deras syn på den organisation i vilken de verkar. 

Därutöver är det viktigt att påpeka att intervjuerna genomförs telefonledes då detta var det 

enda sättet för de intervjuade att finna en lucka i sina pressade scheman.  

Intervjuerna genomförs med hjälp av öppna frågor som tillåter den intervjuade att redogöra 

fritt för partiets olika organs förhållningssätt gentemot varandra 

 

samt en inblick i den 

politiska kulturens betydelse för ledarskapet. Intervjun är konstruerad enligt trattmodellen, 

vilket betyder att de initiala frågorna är bredare och mer övergripande medan de slutliga 

frågorna är mer specifika trots sin öppna karaktär (Andersson 1985, 144-46). För att 

intervjuerna ska ge så goda resultat som möjligt ges den intervjuade tillfälle att fritt utveckla 

sitt resonemang och följa egna tankebanor. Dock tillämpas följdfrågor kring intressanta 

berörningspunkter för att vidare klargöra den intervjuades resonemang och tankar. Intervjun 

kan således betecknas som en semistrukturerad samtalsintervju (Barrling 2004, 43) 

 

intervjun har som utgångspunkt specifikt formulerade frågor enligt trattmodellen men 

frågorna är öppna vilket ger den intervjuade möjlighet att samtala fritt kring frågorna. 

Därutöver informerades de intervjuade om att deras svar kommer behandlas anonymt för att 

skapa en trygg stämning och underlätta för de intervjuade att förmedla sin tolkning. Valet av 

metod kan berättigas genom att hänvisa till uppsatsens syfte, vilket kan definieras som 

utforskande snarare än teoriprövande. Intervjun består av 15 öppna frågor och intervjutiden 

omfattar ungefär 30 minuter. Intervjuerna är strukturerade så att intervjuaren leder samtalet 

men det är den intervjuade som leder resonemanget. Med detta menas att intervjupersonen 

introducerar olika frågeställningar och den intervjuade tillåts dominera intervjun och utveckla 

                                                

 

1 De är jämnt fördelade vad beträffar kön, några är unga medan andra är äldre och de kommer från olika delar av 
Sverige. 
2 Se bilaga  
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sitt resonemang 

 
den intervjuade formulerar sina tankegångar och intervjupersonen lyssnar 

passivt förutom när denne anser att det föreligger ett behov för följdfrågor. Valet av metod för 

intervjuerna medför att jag ansluter mig till den skola som inte anser att inspelning är en 

nödvändighet för att genomföra värdefulla samtalsintervjuer och därmed kommer jag inte 

presentera intervjuinnehållet i någon bilaga då detta skulle vara min egen rekonstruktion av 

samtalen.   

2.3 Utvärdering av metod   

Valet av metod kan medföra vissa problem för studien. Till att börja med kan man inte vara 

helt säker på att de tal som partiordföranden håller är egna produktioner och inte skapade av 

andra 

 

dock menar jag att det inte har någon betydelse vem som är talens upphovsman 

eftersom partiledaren godkänner formuleringarna och talets innehåll som sina egna genom att 

framföra dem. Vidare föreligger risken om bristande tendensfrihet hos medlemmarna av 

partistyrelsen i den bemärkelsen att de på grund av personliga eller politiska intressen 

förmedlar en felaktig verklighetsbild (Thurén 2005, 13). Tendesfriheten berör även de 

intervjuades position inom styrelsen; partistyrelsen är en sammansättning av flera olika nivåer 

inkluderande kommunalråd likväl som riksdagsledamöter, vilket föranleder ett antagande om 

att medlemmar med ett mer omfattande politiskt ansvar antas stå närmre ledningen och 

partiordföranden än de men mindre omfattande uppdrag. Därav kommer endast 

riksdagsledamöter i partistyrelsen att intervjuas då dessa förmodas kunna förmedla en mer 

nyanserad bild av partiordförandens ledarskap. Risken för tendensfrihet kvarstår dock, men 

eftersom frågorna är väldigt politiskt neutrala påstår jag att denna risk är tämligen låg.  

Vidare måste formen för intervjuerna poängteras och diskuteras. Eftersom intervjuerna 

genomfördes via telefon kan man argumentera för att mycket av intervjuns fördelar 

försummas genom att intervjuaren inte kan läsa av den intervjuade. Dock måste jag påpeka att 

på grund av samtalsformens struktur fungerade intervjumetoden mycket väl och jag upplevde 

inte någon brist i att inte se personen. Dessutom var det den intervjuade som ledde samtalet 

och jag kunde koncentrera mig på att skriva ned det den intervjuade sa vilket hade varit 

svårare i en face-to-face intervju. Dock är formen direkt förbunden med ett problem skapat av 

att det som intervjuaren skriver ned med tiden glöms bort. Därför skrev jag endast ned stödord 

under intervjun och direkt efter intervjun skrev jag rent intervjumaterialet och således 

förminskades problemet med bortfall och oegentliga omkonstrueringar drastiskt. 
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Därutöver är den kvalitativa metodansatsen direkt förmedlad med en klar nackdel eftersom 

den utesluter möjligheten till att framställa ett mätvärde, men, återigen, eftersom fokus ligger 

på att utforska ett relativt nytt område snarare än att bekräfta eller dementera en teori anses 

den kvalitativa metoden vara att föredra. Det problem som kvarstår med den kvalitativa 

ansatsen är den risk för subjektivitet som metoden medför. Då textmaterialet som analyseras 

och intervjuernas innehåll inte möjliggör ett brett spektrum av tolkningar förväntas denna risk 

vara relativt låg. Dock kvarstår risken att den tolkning som presenteras i mycket är en produkt 

av de förväntningar som forskaren initialt innehar. För att motverka detta i textanalysen har 

ett stort antal texter valts ut och i utförandet av intervjuerna är frågorna strukturerade så att de 

är öppna och inte ledande.  

2.4 Validitet och reliabilitet  

Med validitet menas att operationaliseringen verkligen framhäver det som teorin avser 

undersöka medan reliabilitet syftar till att operationaliseringen gör det möjligt att mäta eller 

förklara precist (Lundquist 1993, 99). För att diskutera metodens validitet och reliabilitet är 

det viktigt att återföra till uppsatsens syfte, vilket kan förklaras som studiet av 

partiordförandeskapets ledarskapsomgivning. För att göra detta används variablerna 

resursstrukturens fördelning, partiets behov och politisk kultur. Dessa begrepp används 

genom tillämpningen av Elgies interaktionistiska modell och Stewarts organisatoriska modell, 

vilket ger en god validitet, det vill säga metoderna förklarar det relevanta i sammanhanget; 

nämligen en tolkning av ledarskapsomgivningen. För att analysera den ram som antas 

begränsa partiledarens handlingsutrymme utförs en jämförelse mellan partiordförandens tal 

och partiprogrammet, vilket kompletteras med intervjuer för att nyansera bilden av ramens 

utformning. Därutöver utvecklas det politiska ledarskapets innehåll genom en analys av ett 

flertal djupintervjuer. Reliabilitet försäkras således genom att analysen fokuserar på 

begreppen resursstrukturens fördelning, partiets behov och politisk kultur.      

2.5 Avgränsning  

För att avgränsa uppsatsens omfång ämnar jag fokusera min studie på Mona Sahlins 

partiordförandeskap. Valet av Mona Sahlin föreföll mest lämpligt då hon är partiledare men 

inte statsminister som föregående partiledare för socialdemokraterna. Detta betyder inte att 

hennes roll som partiledare antas vara annorlunda från föregående socialdemokratiska 
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partiordföranden men ändå ett mer lämpligt studieobjekt då det är partiordförandens situation 

som uppsatsen avser fastställa. Det är därmed inte Sahlins person som ämnas studeras utan 

den position hon innehar genom sitt ämbete. Studiens avsikt är att analyser Sahlins 

ledarskapsomgivning för att fastställa hennes handlingsutrymme likväl som begränsningar. 

Föra att göra detta kommer en textanalys samt djupintervjuer att genomföras. Textanalysen 

innefattar en jämförande analys av partiprogrammet och de tal Sahlin framfört under sin tid 

som partiordförande medan djupintervjuerna är begränsade till fem stycken intervjuer med 

medlemmar av den socialdemokratiska partistyrelsen.   

3. TEORI  

I det teoretiska avsnittet behandlas likväl ledarskapets teoretiska bakgrund som de teorier som 

används i denna uppsats. Uppsatsens fokus är koncentrerad till Robert Elgies 

interaktionistiska studie om det politiska ledarskapets relation till ledarskapsomgivningen och 

en modell presenterad av Stewart som belyser det politiska ledarskapets begränsningar. 

Därutöver har jag valt att introducera begreppet politisk kultur i det teoretiska avsnittet i syfte 

att ytterligare nyansera ledarskapsomgivande faktorer som antas påverka det politiska 

ledarskapets utformning.   

3.1 Det politiska ledarskapets grundteser  

Diskussionen kring ledarskapet har tidigare dominerats av två distinkta strömningar; som å 

ena sidan porträtterar ledaren som the great man på vars axlar historiens framåtskridande 

vilar medan kritiker till denna ståndpunkt, å andra sidan, endast ser ledaren som en produkt av 

historiens gång 

 

ledaren är således endast ett instrument varigenom historiens utveckling 

förmedlas och han eller hon saknar alla möjligheter att påverka denna utveckling. 

Divergensen mellan perspektiven härrör ur en åtskillnad i synen på ledarskap som en 

mekanisk eller organistisk process (Paige 1972, 20).  

Den kanske starkaste förespråkaren för det mekaniska perspektivet är Thomas Carlyle som 

myntade begreppet the great man som ett epitet för ledaren. Carlyle representerar en extrem 

hållning där ledaren ses som hjälten och skaparen av historien.   
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[T]he history of what man has accomplished in this world, is at bottom the History of the Great Men who have 

worked here (Kellerman 1986, 10).  

Hegel, Spencer och Marx kritiserade denna position med deterministiska argument som 

förhåll sig till en extremt organistisk ståndpunkt vari de proklamerar att ledaren är en social 

konstruktion som formas av den historiska utvecklingen och kan inte påverka sin omgivning.   

No great man could change the course of the development. He actually couldn t help what he did, since he was 

directed and controlled by his historical environment (Hagström 1990, 35).  

Till sin grad kan ledaren möjligen fungera som en katalysator och påskynda ett historiskt 

förlopp som utan ledarens inverkan ändå skulle ta vid. I slutändan handlar diskussionen om 

mekaniskt och organistiskt ledarskap om ledaren leder eller om ledaren följer (Paige 1972, 

25-6).   

3.2 Den interaktionistiska modellen  

Den interaktionistiska modellen ser inte relationen mellan det mekaniska och organistiska 

ledarskapet som uteslutande ståndpunkter 

 

det handlar inte om antingen eller utan snarare 

om både och. Modellen belyser interaktionssambandet mellan strukturella och situationella 

faktorer (Hagström 1990, 35-6). Robert Elgie presenterar en interaktionistisk studie där han 

förklarar att interaktionistiska modeller undersöker den politiske ledarens roll och hur denne 

påverkas av de institutionella, historiska och sociala krafter som utgör ledarens omgivning. 

Den grundläggande frågan är således till vilken grad ledaren kan påverka utgången av 

beslutsprocessen 

 

om ledaren fastställer agendan eller får den tilldelad sig och anammar den 

som sin egen agenda. Elgie menar att ledaren kan påverka beslutsprocessen men endast inom 

uppsatta ramar. Ledaren är med andra ord inte helt fri i sitt agerande som en konsekvens av de  

ledarskapsomgivande faktorerna. En ledares möjligheter att påverka bestäms därav genom 

interaktionen mellan ledaren och ledarskapsomgivningen (Elgie 1995, 1-7). Detta kan 

illustreras genom följande modell:   
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Ledaren 

Ledarens ambitioner och

 
motivation 

Beslut 

 
Ledarskapsomgivningen 

         

Källa: Inspirerad av Elgie (Elgie 1995, 8)  

3. 3 Den institutionella strukturen  

Elgie fastställer att den institutionella strukturen formas genom resursstrukturen mellan olika 

organ. Den beror av resursstrukturen inom den verkställande makten i den centrala 

statsmakten; resursstrukturen mellan den verkställande makten i den centrala statsmakten och 

andra instanser av statsmakten; samt resursstrukturen mellan och inom politiska partier. 

Därutöver inbegriper Elgie andra faktorer i hans modell som påverkar den institutionella 

strukturen 

 

nämligen samhällets behov, det historiska arvet, sociala attityder och den 

allmänna opinionen (Elgie 1995, 13-23).   

Jag ämnar redogöra för de delar av Elgies teori om den institutionella strukturen som 

fokuserar på de aspekter som är direkt applicerbara på den här uppsatsen. Elgies modell 

utvecklar ett resonemang kring politiska ledare för nationer medan min uppsats undersöker 

det politiska ledarskapet inom ett parti. Detta betyder inte att Elgies teori är obrukbar utan 

snarare att vissa delar som rör den internationella arenan och andra specifika aspekter för en 

nations ledare inte kan användas eller måste omformuleras för att kunna tillämpas på 

partiledarens situation. De delar av Elgies teori som är brukbara är hur resursstrukturen inom 

den verkställande makten i den centrala statsmakten är uppbyggd och de faktorer som 

påverkar den institutionella strukturen.   

Elgie anklagas för en allt för tilltagen tilltro till institutionernas stabilitet och att hans teori inte 

förklarar det som förändras inom institutionerna (Elgie 1995, 207). Elgie menar att 

institutionerna är statiska och reproducerar sig själva genom att de utvecklar ett institutionellt 

minne (Elgie 1995, 205). Detta är en institutionell förklaring till det Hague beskriver som 

politisk socialisation; vilket är det verktyg med vilket kultur överförs från en generation till en 

annan och reproducerar status quo (Hague 2003, 140). För att nyanserad denna statiska 
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tolkning av ledarskapsomgivningen kommer en kompletterande modell tillföras uppsatsens 

analysram likväl som begreppet politisk kultur som inte riktigt motsvarar det historiska arv 

som Elgie diskuterar och därför förbises i hans teori.      

3.4 Resursstrukturen inom den verkställande makten   

Resursstrukturen inom den verkställande makten i den centrala statsmakten innefattar hur 

ledaren tillsätts respektive lämnar sin position; hur den konstitutionella och processuella 

makten är fördelad, relationen till den permanenta styrelsen och landets internationella 

position. Här är det endast de två första aspekterna som är av intresse. Den grad av säkerhet 

en ledare åtnjuter i bemärkelsen avgång från ämbetet påverkar ledarens val av fokus. Om 

ledaren anser sig vara relativt säker i sin position är sannolikheten större för att koncentration 

tilldelas det politiska maktutövanden snarare än att kraft ägnas åt att stärka positionen som 

ledare (Elgie 1995, 14). Vad beträffar fördelningen av den konstitutionella och processuella 

makten så bestämmer de maktdelningen i det politiska systemet och formulerar ledarens 

resurser och begränsningar. Vidare så skapar konstitutioner ett institutionellt minne med en 

uppsättning formella processregler som försäkrar en kontinuitet och ett återskapande av den 

institutionella strukturen. Därutöver förkunnar Elgie att en högre grad av konstitutionell makt 

resulterar i större möjligheter för ledaren att påverka beslutsprocessen (Elgie 1995, 15).    

3.5 Faktorer som påverkar den institutionella strukturen  

De faktorer som påverkar den institutionella strukturen sammanfattas av Elgie i 

föreställningen samhällets behov3 och innefattar det historiska arvet, sociala attityder och den 

allmänna opinionen (Elgie 1995, 21). Det historiska arvet hänför till traditioner som formar 

och strukturerar den politiska beslutsprocessen. Detta blir tydligt när man studerar skillnaden 

mellan nationer med en historia av politisk instabilitet och nationer med en politiskt stabil 

historia. I nationer som upplevt politisk instabilitet är man mindre villig att förorda en utbredd 

konstitutionell makt till landets ledning medan man i politiskt stabila nationer inte protesterar 

mot sådana företeelser, vilket i stor utsträckning påverkar beslutsprocessen (Elgie 1995, 21).  

                                                

 

3 Eng.  the need of the society (Elgie 1995, 21) 
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Vidare kan sociala attityder influera den politiska ledarskapsprocessen genom att 

intressegrupper ger uttryck för särintressen. Dessa grupper kan i vissa länder även inkluderas i 

statsmaktens beslutsapparat genom att politiska ledare konsulterar dem, vilket dock kan anses 

extremt och klassificeras som den yttersta graden av acceptans för intressegruppers 

viljeyttringar. Vanligt är, trots allt, att intressegrupper opererar utanför den inre maktsfären 

och den formella beslutsprocessen och deras inflytande blir då oftast endast påtaglig när de 

politiska ledarna anser konsekvenserna av att inte lyssna till dem vara för kostsamma. Dock är 

slutsatsen att intressegrupper har en potentiellt signifikant påverkan på beslutsprocessen 

(Elgie 1995, 22-23). 

Den tredje och sista faktorn är allmänintresset, vilken fluktuerar över korta tidsintervaller och 

påverkar ledaren så att denne måste svara för samhällets kortsiktiga viljeyttringar. Dessa 

viljeyttringar kan ta vid i ekonomisk regression vari ledaren kanske tvingas att förhala eller 

helt eliminera reformer som ett svar till ett samhälleligt missnöje. Den allmänna opinionen 

injekterar det politiska systemet med en dynamism som har potentialen att bryta relativt 

statiska former av ledarskap (Elgie, 1995, 23).   

3.6 Det politiska ledarskapets utformning   

Stewart presenterar en liknande modell som tar fasta på komplexa relationer med 

omgivningen som en viktig betingelse för politiska organisationer. Stewarts modell fokuserar 

mer på den organisatoriska ledaren vilket gör modellen till ett gott komplement till Elgies 

teori. Stewart bygger sin ledarskapsmodell kring begreppen rambetingelse, krav och val. Med 

rambetingelser syftar Stewart till de interna och externa faktorer som utgör gränser för vad 

ledaren kan göra, exempel på sådana rambetingelser är lagar, avtal och organisationsstruktur. 

Krav belyser de åtaganden som ledaren är skyldig att uppfylla genom lagar, instruktioner och 

politiska beslut medan ledarens val betonar vad ledaren kan men inte måste göra (Hagström 

1990, 29). Stewart förklarar att modellen består av en inre kärna som representerar uppställda 

krav, en yttre ram som illustrerar begränsningarna och ett mellanområde som ger uttryck för 

valmöjligheter (Stewart 1982, 9).  

3.7 Partiledaren och den institutionella strukturen  

Här har jag för avsikt att presentera en modell som bygger på Elgies och Stewarts teorier men 

som kan appliceras på partiordförandens ledarskap. Stora delar av vad som utvecklas i denna 
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del är endast omformuleringar av de ovan skildrade teorierna, men fortfarande nödvändiga för 

studiet av partiledarens förutsättningar.   

De faktorer som har verkan på resursstrukturen inom den centrala statsmakten kan direkt 

översättas till resursstrukturen inom partiorganisationen. Hur en partiledare tillsätts och vilka 

omständigheter som måste vara gällande för dennes avgång har en direkt influens på det 

ledarskap som partiledaren kan utöva. En partiledare med en säker ställning inom partiet kan 

fokusera sin energi på partipolitiska frågor medan en ledare vars ställning är svag tvingas till 

att ödsla kraft på att befästa sin position inom partiet. Vidare finns en konstitutionell och 

processuell makt inom partiet även om den må vara av ett annat slag, men precis som för 

nationens ledare så skapar större befogenheter ett större handlingsutrymme för partiledaren.  

Det som i Elgies terminologi kallas samhällets behov kan vid applicering till det partipolitiska 

ledarskapet formuleras som partiets behov. Likväl som för samhället i övrigt bär partierna på 

ett historiskt arv som främst kommer till utryck genom partiprogrammet; där partiet förkunnar 

sin ståndpunkt i nutid men med argument och ett politiskt tänkande som influerats av den 

partipolitiska historien. Därutöver kan Elgies utlägg kring sociala attityder omformuleras till 

partiets attityd; vilket innefattar särintresset från viktiga grupper inom partiet som kan utsätta 

partiledaren för påtryckningar och påverka beslutsfattandet. Allmänintresset i Elgeis teori kan 

ses som den allmänna hållningen inom partiet, vilken även den kan fluktuera över korta 

tidsintervaller och tvinga partiledaren att anta en ståndpunkt han eller hon annars skulle ha 

förbisett (Elgie 1995, 23).   

3.8 Politisk kultur  

För att vidare ge uttryck till den ram som beskär det politiska ledarskapets omfattning är det 

lämpligt att tillföra begreppet politisk kultur. Begreppet politisk kultur saknas i Elgies och 

Stewarts modeller, men jag anser att det är en av de faktorer som utformar och begränsar det 

politiska ledarskapet. Politisk kultur är ett sammantaget begrepp av grundvärderingar, känslor, 

kunskaper, normer och handlingsmönster som existerar inom ett politiskt system och ger form 

och innehåll åt politiska processer (Möller 2008, 10; Hague 2000, 131). Därutöver kan 

politisk kultur betecknas som subjektiva föreställningar och värderingar vilka på olika sätt 

förhåller sig till ett politiskt system (Barrling 2004, 21). Den politiska kulturen utgör en ram 

för vad som är politiskt möjligt för systemets aktörer 

 

det är summan av de förhållningssätt 
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och attityder som existerar inom systemet; den politiska kulturen skapar, med Möllers 

ord, strukturer som fungerar som normativa järnstaket i den politiska debatten (Möller 2008, 

10).  

3.9 Sammanfattning teori  

Uppsatsen antar en tillämpning av Elgies interaktionistiska teori i kombination med Stewarts 

organisatoriska modell. Elgies teori framhäver de faktorer som påverkar 

ledarskapsomgivningen; nämligen resursstrukturer inom partiorganisationen och partiets 

behov. Begreppet resursstruktur syftar till hur ledaren tillsätts och vilka omständigheter som 

måste råda för dennes avgång samt hur resursstrukturen ser ut i beslutsfattandet 

 

större 

befogenheter resulterar i ett mer omfattande handlingsutrymme. Partiets behov innefattar 

partiets historiska arv, attityder och den opinion som råder inom partiet. Stewarts modell, å 

andra sidan, har en enklare ansats i konkretiseringen av ledarskapets förutsättningar och antar 

endast tre dimensioner; rambetingelse, krav och val. Krav syftar till de obligatoriska uppgifter 

som åligger ämbetet medan rambetingelserna utgör positionens begränsningar och val syftar 

till ledarens handlingsutrymme.   

Därutöver är kombinationen av dessa två teoriansatser inte tillräckligt för att till fullo återge 

ledarskapsomgivningens förutsättningar utan jag har valt att inkludera ytterligare en variabel 

som komplement till Elgie och Stewarts teorier. Den kompletterande variabeln är politisk 

kultur som influerar och begränsar partiledarens handlingsutrymme. Den utgör en ram för vad 

som är politiskt möjligt för systemets aktörer.   

4. ANALYS  

I detta avsnitt kommer jag inledningsvis behandla textanalysen för att sedan bygga vidare 

med en diskussion som återspeglar resultatet från djupintervjuerna. I textanalysen återges det 

språk som förefaller mycket likt mellan Sahlins tal och partiprogrammet för att skapa en 

uppfattning om de faktorer som i Elgies mening antas inverka på ledaren; vilka kan 

sammanfattas i begreppet partiets behov. Därutöver studeras även den politiska kulturens 

påverkan eftersom denna antas vara nödvändig för att skapa en fullständig bild av den ram 

som omsluter ledarskapets form.  
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Analysen av djupintervjuerna kommer även den att behandla de ovan angivna begreppen, 

men fokus ligger på att klargöra organisationsstrukturen, ledarskapets position och ledarens 

möjligheter att verka inom partiet, vilket således hänför till Elgies teori om resursstrukturens 

inverkan på ledarskapet.   

4.1 Det politiska partiledarskapets ram  

Vid jämförandet av Sahlins tal och det socialdemokratiska partiprogrammet är det med ens 

givet att det finns klara och slående likheter.  För att illustrera den samstämmighet som råder 

mellan Sahlins tal och det politiska partiprogrammet har jag valt att sammanställa de mer 

företrädande likheterna i en tabell.   

Tabell 1 Socialdemokraternas partiprogram

 

Sahlins tal 

 

Samhällsmodellen  

Rätt och plikt     

Alla är delaktiga i både rättigheter och 
skyldigheter, alla ingår på lika villkor 
(2001, 23).      

Vi ser arbete som en rättighet 

 

men att delta i arbetet efter 
förmåga ser vi också som en 
skyldighet. Vår samhällsmodell 
kräver att alla är med och hjälps åt 
att upprätthålla välfärden (Linjetal 
2007, 9).  

Ideal   Frihet, jämlikhet och solidaritet (2001, 
8).  

Solidaritet, frihet och rättvisa 
(Sahlin 2007c, 2).  

Frihet    Möjligheten att styra sitt liv och välja 
sin framtid (2001, 8).   

Frihet handlar om att kunna göra 
sina egna livsval och styra sitt liv. 
(Sahlin 2007c, 3).  

Skatt    Skola, vård och omsorg ska 
finansieras solidariskt över skatten 
(2001, 24).  

Välfärden ska fördelas efter 
behov Man behöver betala 
skatten och den ska följa 
inkomsten (Sahlin 2007c, 12). 

Demokratiskt ideal   Alla människors lika värde (2001, 1).   Alla människor har lika värde 
(Sahlin 2007d, 13).  

Internationell solidaritet   Alla folks frihet, hela världens fred 
(2001, 38).  

Alla folks frihet, hela världens fred 
(Sahlin 2007c, 18).  

Budskap    Solidariteten kräver insatser efter 
vars och ens förmåga och en 
försörjning som svarar mot vars och 
ens behov (Misgeld 2001, 74).  

Av var och en efter förmåga och åt 
var och en efter behov. (Sahlin 
2007a, 8).   
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Meningen med 
socialdemokratisk 
politik    

För mig finns det ingenting som 
mer beskriver meningen med 
socialdemokratin än just de orden: 
en chans till, en chans till, en 
chans till (Sahlin 2007a, 4).  

Rättvisa   Sverige har råd med rättvisa 
(Sahlin 2007b, 3). 

  

Tabellen ger eftertryck åt det utlägg som härrör ur Möllers definiering av politisk kultur som 

grundläggande värderingar och normer, vilka utgör en ram för vad som är politiskt möjligt 

(Möller 2008, 10). Den visar även att Sahlin förhåller sig till det politiska systemet i enlighet 

med de värderingar som färgar det socialdemokratiska partiprogrammet. Överlag råder en 

tydlig konsensus mellan de tal som analyserats och partiprogrammet. Dock ger denna tabell 

en mer samstämmig bild av språkbruket än vad som förefaller riktigt eftersom jag valt att 

plocka ut de delar som visar på en klar enighet i syfte att studera den politiska kulturens 

inverkan, vilket endast blir tydligt i studiet av likheterna. Med det menas inte att tabellen 

saknar relevans utan att Sahlins tal inte alltid följer partiprogrammets formuleringar även om 

talens grund bygger på partiprogrammets argument och politiska hållning. För att kunna visa 

på denna anknytning till och beroende av partiprogrammet har jag valt att koncentrera 

tabellen till de mer framträdande likheterna. Samtidigt, för att inte underminera de skillnader 

som återfunnits mellan talen och partiprogrammet återges även mer avvikande aspekter i 

tabellen.  

Den konsensus som påvisas i tabellen lyser klarast i jämförelsen av vad som här kallas 

samhällsmodellen, synen på skatt, frihet, demokratins ideal och den internationella 

solidariteten. Vid anförandet av dessa begrepp följer Sahlins tal partiprogrammet grundligt 

och brukar partiprogrammets formuleringar. Vid resonerandet kring samhällsmodellen 

formulerar Sahlin tankegången till välfärdsamhället i andra ord än partiprogrammet, men den 

grundläggande betydelsen av argumentet är densamma. Vidare följer även Sahlins uttryck av 

skattens syfte partiprogrammets grundtanke. Vad gäller formuleringarna kring frihet, ideal, 

internationell solidaritet och demokratins ideal är de nästintill identiska mellan talen och 

partiprogrammet. Denna slående likhet mellan talen och partiprogrammet är ett uttryck för 

partiets behov och den politiska kulturens inverkan.   

Partiets behov är ett samlingsbegrepp för partiets historiska arv, de sociala attityder och den 

allmänna opinionen som dominerar inom partiet. Elgie menar att partiets behov påverkar 
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partiledaren till den grad att denne är villig att kuva sig under trycket för att spela partiet i 

händerna (Elgie 1995, 23). Detta antagande stämmer för det socialdemokratiska 

partiordförandeskapet till den grad att det behov som uttrycks genom det historiska arvet och 

partiets attityd efterföljs i den meningen att partiprogrammet ligger till grund för partiledarens 

politiska utspel, vilket tydliggörs i de liknelser som klarläggs i tabellen. Det historiska arvets 

betydelse framställs som betydelsefullt genom att partiledaren följer partiprogrammet vilken 

är en produkt av partiets historia men även, som tabellen visar, genom att Sahlin ger uttryck 

för historiska socialistiska formuleringar. Sahlin menar att partiets budskap kan sammanfattas 

i orden Av var och en efter förmåga och åt var och en efter behov ; en ordalydelse som 

vanligen tillskrivs Louis Blanc men som även finns med i 1975 och 1990 års partiprogram 

(Misgeld 2001, 74, 110). Partiledaren är begränsad till den politik som återfinns i 

partiprogrammet, men kan även utforma egna ståndpunkter, vilket tydliggörs i tabellen av att 

Sahlin framhäver rättvisa som ett socialdemokratiskt begrepp. I partiprogrammet benämns 

frihet, jämlikhet och solidaritet som partiets ideal medan Sahlin talar om idealen solidaritet, 

frihet och rättvisa. Sahlin ersätter inte bara jämlikhet med rättvisa utan ändrar även idealens 

inbördes ordning för att ytterligare framhäva rättvisa som det socialdemokratiska idealet. 

Denna fokus kring rättvisan sätts på sin spets då Sahlin återkommande förklarar att Sverige 

har råd med rättvisa (Sahlin 2007b, 3; Sahlin 2007d, 15; Sahlin 2007a, 3).     

Det kan tyckas motstridigt att partiordföranden är styrd av partiets behov samtidigt som denne 

skapar den politiska inriktningen genom att omformulera och omprioritera partiets ideal. 

Detta förklaras lämpligen genom den politiska kulturens inverkan. Genom att omdana 

politikens fokus förändrar inte Sahlin partiets grundvärderingar och normer 

 

hon träder inte 

utanför den politiska kulturens ram; utan begreppet rättvisa är djupt rotat i den 

socialdemokratiska värdegrunden. I partiprogrammet talas det exempelvis mycket om social 

rättvisa (SAP 2002, 7, 36, 38). Därutöver belyser de riktlinjer som antogs under 

partikongressen 2005 Sveriges möjligheter att tillfredställa fler behov genom den 

gemensamma sektorn som ett resultat av att Sverige blir rikare, men dock utan att använda 

Sahlins formulering (SAP 2006, 7). Sahlins fokus på rättvisa och den återkommande 

frasen Sverige har råd med rättvisa

 

utvecklades ytterligare under första maj 

demonstrationerna 2008 då socialdemokrater vandrade under parollen frihet kräver rättvisa , 

vilket kommenterades i Dagens Nyheter av Ragnar Roos som anser den nya inriktningen vara 

främmande socialdemokratin (Roos 2008, 4). Detta betyder dock inte att Sahlin bryter mot 

den socialdemokratiska kulturen eller att hon förbiser partiets behov - det hon gör är i detta 
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fall att förändra inom den ram där hon opererar. Denna fokusering på rättvisa är inte heller en 

produkt av Sahlin utan en utveckling inom partiet som dock inte framställs i det svenska 

programmet lika tydligt som i det internationella programmet som bär namnet En rättvis 

värld är möjlig 4 (SAP 2005). Det internationella programmet är utformat kring rättvisan som 

centralt ideologiskt begrepp och det är detta som har föranlett Sahlins fokusering på rättvisa. 

Det som förefaller mer originellt är Sahlins tolkning av meningen med socialdemokratin som 

att alltid verka för individens möjlighet att erbjudas en chans till, vilket inte är utryckt i 

klarspråk vare sig i partiprogrammet eller i partiets riktlinjer.   

Således utgör textanalysen en bevisning för att den politiska kulturen och partiets behov utgör 

en gräns för partiordförandens utsvävanden; ledaren är tvungen att verka innanför det ramverk 

som partiets historiska arv, de sociala attityderna, partiets hållning och den politiska kulturen 

konstituerar. Det historiska inflytandet visar sig tydligt dels genom partiprogrammets klara 

influens och dels genom Sahlins anknytning till äldre socialistsiska slagord. Vidare 

understryks även partiets behov och den politiska kulturens inverkan i jämförelsen mellan 

partiprogrammet och Sahlins tal. Vad som förefaller motsägande är Sahlins fokusering på 

rättvisa och tolkning av meningen med socialdemokratin; medan hennes utrop för rättvisan 

återspeglas både i partiprogrammet och i partiets riktlinjer saknar hennes tolkning av 

meningen med socialdemokratin någon motsvarighet i partiprogrammet. För att förstå denna 

motsägelse är det lämpligt att återknyta till Stewarts modell, vilken sammanfattar ledarskapet 

i begreppen rambetingelse, krav och val (Stewart 1982, 9). Rambetingelsen består av det 

begränsade handlingsutrymmet som den politiska kulturen och partiets behov skapar, vilket 

uttrycks genom kravet på att förmedla partiprogrammets mening. De val som partiledaren har 

uttrycks genom vilka frågor och aspekter av partiprogrammet som ledaren väljer att framhäva.   

Sahlin verkar således inom en rambetingelse skapad av den politiska kulturen och partiets 

behov i vilken hon har som krav att förmedla de poliska riktlinjer som den politiska kulturen 

och partiets behov förutsätter, men hon kan välja vilken del av rambetingelsens yta hon 

önskar utveckla. Partiledarens val utgör med andra ord möjligheten att välja vilken del av 

partiets politik som ska lyftas fram, vilket förklarar fokuseringen på rättvisa och hennes 

tolkning av meningen med socialdemokratin. Kultur skapas vid organisationens framväxt och 

när organisationen och därmed kulturen existerar bestämmer den vilka kriterier som ska gälla 

                                                

 

4 Eng. A just world is possible 
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för ledarskap 

 
en utvecklad organisation är förbunden med en stark kultur som skapar 

definitioner för ledarskapet (Andersson 2004, 51-2).    

Andra exempel på partiledarens möjligheter att föra fram sina hjärtefrågor illustreras genom 

de intervjuades svar på frågan om partiledaren är fri att bedriva egna frågor 5; där resultatet 

var entydigt och styrkte detta påstående. Man menar att partiledaren kan bedriva egna frågor 

men inte på tvärs 

 

partiledaren kan inte driva frågor som strider mot grundläggande 

värderingar. Dock är det helt i sin ordning om partiledaren visar sitt engagemang för en 

specifik fråga inom partiets linje; vilket man menar har varit Sahlins förfarande gällande 

utvecklingen kring jämställdhetspolitiken och integration. Frågor som Sahlin har drivit hårt 

och lyckats implementera i partiets övertygelse (#5 2008).   

Sahlin bedriver frågor som bygger på hennes tidigare intresse i jämlikhetsfrågor, utlandsfödda 

och de med annan sexuell läggning. Det är hennes frågor och ingen ber henne sluta bedriva 

dem. Partiledarposten förutsätter förmågan att kunna tänka nytt och se framtiden, vilket delvis 

innefattar bedrivandet av egna frågor (#3 2008). Därutöver anser en av de intervjuade att 

partiledarens möjligheter att bedriva egna frågor belyses i skillnaden mellan de frågor som 

olika partiledare prioriterar. Medan Göran Persson tog fram kunskapslyftet, komvux och den 

levande historien fokuserade Sahlin på unga flickors utsatthet i sitt installationstal något 

Göran Persson sannolikt inte skulle ha gjort (#1 2008; #3 2008). Partiledaren kan således sätta 

dagordningen och plantera nya idéer och förslag så länge det sker inom partiets rambetingelse. 

En av de intervjuade sammanfattar vad som här diskuterats genom att förklara att partiledaren 

är fri att ta egna initiativ och förankra egna ambitioner i partiet och följaktligen sätta prägel på 

organisationens utformning. Partiledaren kan föra debatten men inte ta ut svängarna 

obegränsat utan måste hålla sig till partiprogrammet och det som beslutats i kongressen. Detta 

exemplifierar den intervjuade genom Sahlin och föräldraförsäkringen. Innan Sahlin antog 

positionen som partiordförande drev hon frågan kring föräldraförsäkringen hårt men efter 

installationen har hon tonat ned debatten avsevärt och således begränsat sig själv för att inte 

bestrida det som beslutats i kongressen. Sahlin har fortfarande möjligheten att lyfta fram nya 

frågor men inom ramen för den socialdemokratiska linjen (#4 2008).   

                                                

 

5 Fråga nr 13 i frågeformuläret 
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Vidare ombads de intervjuade reflektera kring den poliska kulturens påverkan6. På detta 

svarade de intervjuade skiftande men med samma utgångspunkt 

 
att den politiska kulturen 

har en klar inverkan på partiledaren. En av de intervjuade menade att det socialdemokratiska 

partiet präglas av en omfattande organisationskultur som har producerat en vana att lyda 

under starka ledare, men att kulturen framhäver kollektivet snarare än individen (#1 2008). 

Därutöver ses partiledaren påverkas av den idétradition som genomsyrar partiet; partiledaren 

präglas av en historia av ansvarskultur, med vilket menas att det råder en försiktighet inom 

partiet att ta ut svängarna och missbruka väljarnas förtroende. Försiktighet måste alltid brukas 

för att upprätthålla trovärdighet på lång sikt 

 

det handlar om att hålla vallöften och inte göra 

politiska utspel som senare visar sig omöjliga att uppfylla (#3 2008). En legitim ledning måste 

föra en politik som ter sig trovärdig och acceptabel för att inte riskera att graden av 

identifikation hos medlemmarna sjunker och således även ledningens legitimitet (Barrling 

2004, 36). Följaktligen begränsar den politiska kulturen ledaren på flera plan: dels genom att 

begränsa ledarens handlingsutrymme på grund av de politiska riktlinjerna och dels genom att 

begränsa ledaren till att endast följa en plan som ter sig möjlig på lång sikt. Detta resonemang 

tar en av de intervjuade än längre genom att argumentera för att ledaren socialiseras in i 

partiets idétradition långt innan det att denne antar positionen som partiordförande. Det finns 

ingen extern rekrytering till partiledarposten utan de som väljs ut har skolats och format av 

den politiska kulturen och är därigenom en del av den och kan inte påverkas i efterhand (#2 

2008).  Huruvida detta antagande förefaller riktigt kan diskuteras men det illustrerar den 

begränsande effekt som den politiska kulturen utövar på ledaren.   

För att sammanfatta detta avsnitt kan man urskilja två klara tendenser; den politiska kulturen 

har en klar inverkan på partiledarens uttalanden och Stewarts teori är mycket användbar som 

förklaringsmodell till resultatet från jämförelsen mellan Sahlins tal och partiprogrammet. 

Överlag finns det stora likheter mellan vad Sahlin ger uttryck för i hennes tal och 

partiprogrammet, men det finns även klara skillnader. Partiprogrammet kan ses som en grund 

till Sahlins politiska uttalanden, vilken rymmer det historiska arvets inflytande likväl som den 

politiska kulturens inverkan - något som markeras tydligt genom användandet av traditionellt 

socialistiska utryck. De skillnader som lyfts fram bryter dock inte mot denna tendens utan 

påvisar endast Sahlins möjlighet att förändra inom den ram som utgör hennes 

handlingsutrymme. I Stewarts terminologi är partiledaren limiterad till den rambetingelse som 

                                                

 

6 Frågorna 11 och 12 i frågeformuläret. 



     

21

 
skapas genom den politiska kulturens och det historiska arvets begränsningar och partiledaren 

måste fullgöra de krav som följer positionen. Kraven uttrycks genom partiets behov medan 

partiledarens val visar på dennes handlingsutrymme  det är därav angeläget att återge Sahlins 

fokusering kring rättvisa och hennes tolkning av partiets mening som uttryck för de val och 

det handlinsutrymme som följer det mandat hon besitter.   

Vid de intervjuades utlägg kring partiledarens möjligheter att driva egna frågor var 

resultatet entydigt och utvecklade ett resonemang som fastslog att så var möjligt om det sker i 

samklang med partiets grundvärderingar. Det är fullt möjligt för partiledaren att förankra idéer 

i partiet och sätta prägel på partiets politik och utformning, men utan att avvika från 

partilinjen. Textanalysen har visat att den politiska kulturen och det historiska arvet påverkar 

partiledaren till den grad att denne är fri att implementera sina ambitioner och föra en politisk 

utveckling men endast inom den ram som konstituerar partilinjen.   

4.2 Det politiska ledarskapets innehåll  

Partiernas betydelse kan inte nog underskattas i den svenska demokratin vilket Halvarsson 

understryker genom att framställa partierna som själva hjärtat i den politiska kroppen och den 

bärande delen i demokratin (Halvarsson 2003, 35). Det är därför intressant att analysera 

partiordförandens inflytande över partiets politik. Teorier kring partiledarens dominans inom 

partiet kan härledas tillbaks till Michel som argumenterade för oligarkins järnlag, vilken 

fastslår att alla partier övergår i fåtalsvälden som styrs av en exklusiv maktelit (Teorell 1998, 

11). Michels förklarar bakgrunden till oligarkins nödvändighet som att några måste tilldelas 

större maktbefogenheter än andra för att organisationen ska fungera 

 

det måste finnas ett 

tydligt ledarskap (Bäck 2001, 114). Michels menade således att makten uteslutande 

koncentreras till partitoppen. I detta avsnitt ska detta påstående examineras grundligt.   

Partiledarens uppgifter står fastställda i partistadgan; ordföranden ska leda det verkställande 

utskottets sammanträden, följa partiets funktionärers verksamhet, underteckna officiella 

uttalanden, representera partiet utåt och på bästa sätt tillvarata partiets intressen (Bengtsson 

1972, 205). De intervjuade tolkar partiledarens roll och uppgifter främst som att vara ansiktet 

utåt 

 

företräda partiet 

 

samtidigt som denne ska driva på den inre diskussionen. Det är ett 

starkt och inflytelserikt mandat. Styrkan påvisas genom att partiledaren är hela 

arbetarrörelsens företrädare och ska stimulera till politisk utveckling inom rörelsen och 
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ansvara för den (#3 2008; #5 2008). Partiordförandeskapet handlar om att hitta nya vägar 

framåt i politiken och lösa den inre konflikten; att skapa identitet och nyttja de krafter som 

finns inom partiet (#3 2008).   

Partiledarens uppgifter och centrala position är inte i sig en direkt antydan till Michels tes 

utan partiledarens situation måste förstås i relation till den organisatoriska strukturen. Det 

högsta beslutande organet inom socialdemokratin är partikongressen vars uppgifter består i att 

fastslå partiprogram, besluta om organisatoriska förändringar samt utse partistyrelse och 

partiordförande. Kongressen lägger således fast ramarna för partiets verksamhet (Halvarsson 

2003; 43; Bäck 2001, ). Alla beslut som fattas av kongressen ska formellt efterföljas av alla 

andra partienheter (Bengtsson 1972, 198). Kongressen beslutar om så kallade långa beslut 

som sträcker sig över en lång tid medan korta beslut fattas av det verkställande utskottet och 

riksdagsgruppen (#1 2008). Kongressen utvecklar en helhet medan det verkställande utskottet 

behandlar enskilda delar (#2 2008). Det är kongressen som fattar de tunga besluten och 

formar politiken medan partstyrelsen spelar en viktig roll i att formalisera politiken (#4 2008). 

Kongressen består av 350 valda ombud, medlemmar av partistyrelsen, revisorer och 

representanter för riksdagsgruppen. Rösträtt tillkommer endast de valda ombuden medan 

partistyrelsens ledamöter och övriga endast innehar yttrande- och förslagsrätt. Ett beslut fattat 

av kongressen kan endast upphävas av kongressen självt eller genom allmän omröstning 

frambringad genom beslut av partistyrelsen eller minst 5 % av partiets medlemmar 

(Bengtsson 1972, 198).      

Partistyrelsen fungerar som partiets högsta beslutande organ då kongressen inte är samlad och 

handhar ledningen av partiets verksamhet i överrensstämmelse med partiets program och 

stadgar samt beslut fattade av kongressen (Bengtsson 1972, 204). De intervjuade tolkar 

partistyrelsens uppgifter som att bistå partiledningen och göra avvägningar i politiken 

 

att 

fungeras som det högsta beslutande organet mellan kongresserna och behandla viktiga frågor 

för samhällsutvecklingen, diskutera och ta ställning till kongressens beslut (#4 2008; #5 2008). 

Vidare menar man att partistyrelsen formar politiken i samråd med medansvariga politiska 

organ och att styrelsen fångar upp det som uttrycks regionalt. Partiledningen kan dra nytta av 

partistyrelsen genom att den ger en bild av de stämningar som råder i landet. Styrelsen är stor 

och representativ men på grund av sin storlek kan den inte sammanträda ofta utan formar sitt 

politiska ansvar för partiets genom att utmåla centrala riktlinjer, partiets strategi, inriktning 

och vilka frågor som ska prioriteras (#1 2008; #3 2008). Partistyrelsen fyller mer än något 
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annat funktionen av ett representantskap (Bäck 2001, 118).  Detta representantskap driver en 

av de intervjuade än längre genom att argumentera för styrelsen som en legitimering av 

politiska positioner, men som på grund av sin bredd inte står för något gemensamt utformande 

av politiken och inte kan ses som ett organ som formar politiken 

 
det är en för bred 

sammanslutning för att bedriva sakpolitik (#2 2008). Dock menar alla att partistyrelsen har ett 

politiskt ansvar för de övergripande centrala riktlinjerna för politiken.   

Relationen mellan partiledaren och partistyrelsen utgjorde en stor del av diskussionen med de 

intervjuade. Den bild av relationen mellan partistyrelse och partiledare som de intervjuade 

framställer är klart samstämmig. De förklarar att partiledaren har ett stort inflytande över 

partistyrelsen och att beroende på hur partiledaren använder sitt mandat kan denne få fram 

resultat enligt egna önskemål 

 

detta är dock ej önskvärt och den ledare som ignorerar 

styrelsen finner sig snart i en mycket ensam position (#4 2008; #3 2008). Partiledaren 

bestämmer partiets riktning och motstånd kan underkuvas 

 

partiledaren fastställer dag- och 

arbetsordningen samt möten; när de ska hållas, hur långa de ska vara och vad som ska 

diskuteras. Partiledaren sätter stämningen men det måste fortfarande finnas en växelverkan 

för att inte partiledaren ska förlora styrelsen stöd. Styrelsen fungerar trots allt som det organ 

som lyfter fram viktiga frågor och utmålar partiets fokus (#1 2008; #2 2008; #3 2008). En av 

de intervjuade poängterar denna dynamik i konklusionen partistyrelsen samordnar och 

partiledaren leder  (#1 2008).   

Vidare diskuterades vilken del av partiet som ansvarar för utvecklandet av partiets 

ståndpunkter samt vilken del som ansvarar för att bedriva och befästa dessa ståndpunkter7. 

Ingen av de intervjuade lyfter fram partiledaren vid svaren till dessa frågor utan man 

fokuserar på andra delar av partiet 

 

främst styrelsen och kongressen. En av de intervjuade 

tolkar fördelningen som att styrelsen tar fram och behandlar de viktigaste frågorna medan 

kongressen formar initiativ och ger riktlinjer för partiets inriktning (#4 2008). Överlag anser 

man att det beror på situationen och vilken fråga det gäller eftersom olika frågor behandlas av 

olika instanser. Frågor som kräver ett långt beslut behandlas av kongressen medan frågor som 

kräver korta beslut hamnar hos riksdagsgruppen. Kongressen ger inga detaljförslag utan 

utvecklar en helhet medan utskotten behandlar enskilda delar (#1 2008; #2 2008; #3 2008). 

En av de intervjuade lyfter fram skillnaden mellan om partiet är i opposition eller i 

                                                

 

7 Frågorna 7 och 8 i frågeformuläret. 
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regeringsställning. I opposition anser denne att riksdagsgruppen står för tankeverksamheten 

medan regeringsställning medför en koncentration kring ministrarna och deras departement 

(#3 2008).   

Frågeformuläret innehåller ytterligare en indikation till partiledarskapets styrka genom att 

klarlägga under vilka omständigheter partiledaren avsätts. Kongressen utser ledaren vilket ger 

denne ett mycket starkt mandat (Bäck 2001, 118; #5 2008). Partiledarpositionens styrka kan 

paradoxalt nog förklaras genom att andra aspekter är viktigare. En socialdemokratisk ledare 

har aldrig avsatts på grund av oduglighet eller för att denne saknar politisk legitimitet, vilket 

till stor del kan förklaras av att politiken anses vara större än ledaren. Socialdemokraterna 

säljer inte en partiledare utan idén om ett annat samhälle. Partiordförandeskapet är betingat 

med ett väldigt utbrett förtroende och i svåra tider handlar det om att stödja ledaren snarare än 

att kritisera ledaren. Vid en stor valförlust som karaktäriseras som ledarens förlust och dennes 

oförmåga att frambringa politisk framgång brukar problemet med avgång lösa sig automatiskt 

 det finns ingen bytestradition. Dock kan politik aldrig reduceras till ledarskap (#3 2008).    

Medan den inledande delen av intervjun belyste ledarens styrka så fokuserade den avslutande 

delen på ledarskapets form. Frågeformulärets sista fråga är direkt hämtat från uppsatsens 

frågeställning och syftar till att bestämma ledarskapets form 

 

leder ledaren partiet eller följer 

ledaren partiets viljeyttringar? Svaren på denna fråga varierar. En av de intervjuade menar att 

partiordförandeskapet är ett tydligt ledarskap och att ledaren leder. Två av de intervjuade 

menar att ledaren leder men att denne måste vara lyhörd och lyssna till partiet; en menar att 

det råder en växelverkan och en jämn maktfördelning mellan partiet och partiledaren medan 

en annan menar att det är en kombination av ledande och följande men med en övervikt åt att 

följa. Detta kan tolkas som att ledaren har ett handlingsutrymme men samtidigt är begränsad 

av ledarskapskontexten. Det är ett mandat som tillåter ett utbrett handlingsutrymme, men 

inom en given kontext och med en tydligt utmålad ram.   

4.3 Modell för det politiska ledarskapets förutsättningar  

Den här delen av uppsatsen avser sammanföra de två analysdimensionerna ram och innehåll i 

syfte att utforma en modell för det partipolitiska ledarskapet. Ram och innehåll kan inte 

behandlas som två enskilda dimensioner utan de går in i varandra på grund av att kongressen 

skapar den ram som begränsar det politiska ledarskapet samtidigt som det är en del av dess 
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innehåll eftersom de beslut som fattas av kongressen måste genomföras och därmed bli en del 

av det politiska innehållet. Därutöver måste man förstå relationen mellan kongressen, 

partistyrelsen, det verkställande utskottet och riksdagsgruppen. Analysen visar att kongressen 

utgör en stor del av utformandet av socialdemokratisk politik men kongressens inflytande och 

verkliga funktion som motvikt till partistyrelsen har ifrågasatts med anledning av de få 

sammanträdena (Bengtsson 1972, 201). Denna kritik avslås av de intervjuade som styrker 

kongressen som det högsta beslutande organet och forumet för skapandet av partiets centrala 

inriktning.   

Partistyrelsen övertar sedermera kongressens uppgifter mellan kongresstillfällena och 

fungerar som partiets högsta beslutande organ med ansvar för den övergripande inriktningen. 

Styrelsen fungerar även som en representant och på grund av detta har den en väldig bredd 

vilken försvårar dess dynamik och förmåga att fatta snabba beslut  därför behandlar styrelsen 

endast så kallade långa beslut medan riksdagsgruppen till stor del och det verkställande 

utskottet till viss del hanterar korta beslut. Politiken formas således genom att kongressen 

fastställer en ram för det politiska innehållet, styrelsen beslutar om partiets inriktning i 

samklang med det av kongressen fattade beslut som beroende av fråga behandlas av styrelsen 

eller riksdagsgruppen. Därutöver kan partiledaren lyfta fram delar av politiken som denne 

anser betydelsefulla för den politiska utvecklingen. Detta skapar en flerdimensionell dynamik 

i politikens innehåll och påverkar ledaren olika beroende på vilken nivå som berörs. Olika 

frågor behandlas på olika sätt och av olika delar av partiet och det finns därmed ingen modell 

för beslutsprocessens utformning utan ansvar fördelas och utkrävs beroende av frågans natur. 

Studiet kring beslutsfattande i partiorganisationen påstås utgöra den största luckan inom 

partiforskningen (Teorell 1998, 13). Denna modell kan således inte bli mer än en förenkling 

av det politiska ledarskapets förutsättningar med dock en nyttig sådan då den frambringar 

under vilka omständigheter ledarskapet äger rum.   

Modellens grund är den form som Stewart förmedlar genom begreppen rambetingelse, krav 

och val, men blir inte fullständig förrän den kombineras med Elgies interaktionsistiska modell 

och hänsyn tas till politisk kultur. I textanalysen målades en klar bild upp av den ram som 

begränsar det politiska ledarskapets handlingsutrymme. En ram som befästs främst genom av 

kongressen fattade beslut men till stor del även av den politiska kultur som dominerar inom 

socialdemokratin och det historiska arv som ligger till grund för partiets partiprogram. Vad 

beträffar det politiska innehållet inom denna ram har analysen visat att beslutsprocessen och 
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maktrelationerna är mycket komplicerade och varierar beroende av en frågas natur. Dock om 

man bortser från denna beslutskomplexitet och istället lyfter fram de omständigheter som styr 

partiledaren står der klart att ledaren påverkas och begränsas av den ram som omsluter 

ledarskapet men att handlingsutrymmet fortfarande är betydande. Detta understryks av 

ledarens möjligheter att på eget bevåg belysa och utveckla delar av partipolitiken 

 

partiledaren ansvarar således delvis för att leda partiet framåt och utveckla politiken parallellt 

med styrelsen och kongressen. Det är denna balans mellan möjligheter och begränsningar som 

Stewart identifierar som val och krav. Partiledaren måste uppfylla och följa vissa krav men 

innehar även mandat att styra politiken. Vidare är partiledarens ställning oerhört stark inom 

partiet och positionen är förenad med ett utbrett förtroende vilket tillåter ledaren att fokusera 

på politiken snarare än att befästa sin position.   

Föra att sammanfatta modellens struktur kan man bestämma dess avgränsning som en ram 

innefattande kongressens beslut, politisk kultur och historiskt arv; med ett innehåll bestående 

av en kärna som utgör krav formulerade genom partiets behov och utförandet av kongressens 

beslut, men även val vilka hänvisar till ledarens handlingsutrymme och möjlighet att fokusera 

på egna frågor.   

4.4 Sammanfattning analys  

I textanalysen framställs den ram som omsluter ledarskapet. En ram som kommer till genom 

att kongressen fattar beslut som måste genomföras och efterföljas; likväl som påverkan av 

grundläggande värderingar formulerade genom en politisk kultur och ett historiskt arv. 

Analysen visar att ramens innehåll består av krav uttryckta genom kongressens beslut samt 

attityder, intressegrupper och en allmän hållning inom partiet. Utöver dessa krav är ledaren fri 

att välja och utveckla en politisk inriktning inom ramen för och i samklang med partiets 

politiska linje.  

5. DISKUSSION  

Här har jag för avsikt att återföra diskussionen till uppsatsen syfte och frågeställning och på så 

vis framställa uppsatsen slutsatser. Därutöver kommer jag även att i detta avsnitt reflektera 

kring uppsatsens slutsatser.  
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5.1 Slutsatser  

Uppsatsens frågeställning är tredelad och fokuserar på ledarskapsomgivningen. Frågorna 

fokuserar på om det går att utforma en modell för det politiska ledarskapet; om ledaren styr 

eller om ledaren följer och om ledaren tilldelas ett handlingsutrymme eller om ledarskapets 

förutsättningar är helt kontextuellt givet. Analysen resulterade i framställningen av en modell 

för partiledarens omgivning och de faktorer som påverkar detta ledarskap. Denna modell 

utmålar ledarens begränsningar som en ram konstituerad av politisk kultur, kongressens beslut 

och ett historiskt arv. Därutöver framställer analysen en bild av det politiska ledarskapets 

innehåll, vilket syftar till de strukturer som formar ledarens förutsättningar. Det visade sig 

problematiskt att fastställa en struktur för beslutsprocessen och en inre hierarkisk ordning 

eftersom olika frågor behandlas av olika delar av partiet vilket skapar en flerdimensionell 

struktur som verkar parallellt på flera olika nivåer. Detta medförde att fokus föll på ledarens 

position i denna struktur snarare än strukturens form. Partiledaren tilldelas ett mycket starkt 

mandat som är knutet till ett utbrett förtroende vilket föranleder ett ledarskap som kan 

fokusera mer på politiken befästandet av ledarrollen inom partiet. Denna frihet visade sig 

tydligt i de egna frågor och val av fokus som tillföll ledarens handlingsutrymme samtidigt 

som klara begränsningar påvisades genom den yttre ram som omsluter detta 

handlingsutrymme.   

Samma dynamik som styr ledarskapsstrukturens pendlingar mellan handlingskraft och 

begränsningar gör sig påmind i relationen mellan att leda och att följa. Denna dynamik blev 

mycket påtaglig i de intervjuades meningsskildaktigheter kring ledarens roll. Medan 

majoriteten förespråkade det tydliga ledarskapet men med lyhördhet och flexibilitet så yrkade 

de andra på en kombination av följande och ledande som var jämn fördelad eller övervägande 

åt den följande ledaren. Åsiktsskillnaden är i min mening direkt förbunden till 

ledarskapsrollens komplexitet och synen på ledaren som den handlingskraftige eller den 

kontextuellt styrde.   

Därutöver finner jag det lämpligt att även återföra diskussionen om uppsatsens slutsatser till 

teoriavsnittet. De teorier som introduceras tillämpas väl i analysen och även om alla delar 

används för att förklara ledarskapsomgivningens struktur fick Stewarts modell ett större 

inflytande på uppsatsens modellkonstruktion än vad som initialt förväntades.  
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Min slutsats om ledarskapets form kan beskrivas som ett handlingsutrymme som är 

kontextuellt givet. Med detta menar jag att ledaren har möjligheten att utforma och påverka 

sitt handlingsutrymme, men det sker inom en kontextuellt given ram. Ledaren kan utveckla 

politiken och implementera ambitioner inom partiet men det sker inom en väl befäst ram. 

Detta utvecklades av en av de intervjuade som beskrev ledaren som en produkt av partiet; en 

individ som socialiserats och skolats inom paritet och på så vis redan vid tillträde till posten 

som partiordförande är begränsad till den politik och de värderingar som dominerar partiet.   

5.2 Reflektioner   

Beslutsprocessen och maktförhållandena inom partier identifieras som den största luckan 

inom partiforskningen (Teorell 1998, 13) och det visade sig också bli den här uppsatsens 

största lucka. Denna lucka gjorde sig således påmind i en stor brist på litteratur i ämnet. Detta 

medförde att mycket av analysen baseras på de intervjuer som utfördes och även om dessa 

kompletterades med den litteratur som tycktes vara relevant för uppsatsen så är uppsatsens 

validitet i slutändan beroende av intervjuernas legitimitet.   

Emedan jag anser att den modell som framställs väl belyser ledarens situation och 

förutsättningar så misslyckas den med att identifiera alla olika relationers betydelse. Bäck och 

Möller anser att strukturen måste studeras genom partiledningens relationer till partistyrelse 

och riksdagsgruppen liksom förhållandet till lägre nivåer och kongressen (Bäck 2001, 114). 

Relationen mellan partistyrelsen och partiledaren behandlas grundligt i analysen likväl som 

kongressens betydelse men förhållandet till riksdagsgruppen belyses inte nog så omfattande 

som Bäck & Möller anser nödvändigt. Trots denna brist anser jag att analysens slutsatser 

lyckas med att besvara uppsatsens frågeställningar och ger en god bild av det politiska 

ledarskapets förutsättningar. De resultat som presenteras kan generaliseras till det 

socialdemokratiska partiordförandeskapet men inte till andra partiet. Det vore därför 

intressant att studera om denna modell även gäller för andra partiers ledare. Dessutom skulle 

fortsatt forskning om beslutsprocessen inom partierna vara mycket intressant och viktigt för 

att till fullo kunna förstå och redogöra för partiledarens möjligheter att styra partiet.  
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7. BILAGOR  

7.1 Intervjufrågor  

1. Hur ser ni på partiledarens roll? 
2. Vilka är i er mening partiledarens uppgifter? 
3. Vilka är partistyrelsens uppgifter? 
4. Vilket inflytande har partiledaren över partistyrelsen? 
5. Vilket inflytande har partistyrelsen över partiledaren? 
6. Hur påverkar partiledaren och partistyrelsen varandra? 
7. Vilken del av partiet bär ansvar för utvecklandet av partiets ståndpunkter? 
8. Vilken del av partiet anser ni vara ansvarig för att bedriva och befästa politiska 
ståndpunkter? 
9. Hur skulle ni beskriva partiledarens relation till partiets allmänintresse? 
10. Hur skapas opinion inom partiet? 
11. Anser ni att det finns en socialdemokratisk politisk kultur (värderingar och normer som 
kan definieras som klart socialdemokratiska) som är kännbar inom partiet eller är det ett 
felaktigt antagande? 
12. Om det finns en politisk kultur hur påverkar den partistyrelsen respektive partiledaren? 
13. Är partiledaren fri att bedriva egna frågor och i sådana fall i vilken utsträckning? 
14. Vad krävs för att en partiledare ska avsättas? 
15. Leder partiledaren partistyrelsen eller följer hon eller han partistyrelsens viljeyttringar?        
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7.2 Förfrågan till medlemmar av den socialdemokratiska partistyrelsen  

Hej,   

Mitt namn är Dennie Karlsson och jag är student vid Södertörns högskola. För tillfället 
skriver jag mitt examensarbete som inriktar sig på studiet av det politiska ledarskapet och dess 
förutsättningar. Det är av den anledningen jag kontaktar Er i hopp om att Ni har möjligheten 
att bidra med Er kunskap och erfarenhet. Mitt önskemål är att få träffa Er för en intervju 
omfattande cirka 30 min eller om tiden inte finns ställa några frågor till Er över telefon.  

Frågorna är strikt akademiska och det handlar inte om någon grävande journalistik utan Era 
kommentarer kommer fungera som ett komplement till den annars bristfälliga litteraturen. 
Därutöver kommer Era kommentarer att förbli anonyma genom hela arbetet. Mitt främsta 
intresse och flertalet frågor berör partiledarens roll och position inom partiet. Jag förstår om 
Ni är mycket upptagen men jag skulle verkligen uppskatta om Ni kunde hjälpa mig i mitt 
arbete och besvara mina frågor.  

Tack för Er tid,  
Med vänlig hälsning, 
Dennie Karlsson 


