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Abstract  
 

Which qualities are considered important in the selection of candidates to the local assembly? 

 

Author: José Espejo Reveco 

 

The aim of this work is to understand the recruitment of candidates to the local representative 

assembly in the municipality of Täby. The method used is qualitative interviewing, of a total of 

eight local politicians in Täby. The theory in which this work rest upon is based on a new-

institutionalist perspective. Of great importance is the thoughts of the politicians involved in the 

recrution process, what do they think were the reasons that controlled the order of priority in the 

party list among the pool of candidates? Were there any obstacles for minorities in the politics like 

for example foreigners, women or young people?  The study is taking it’s departure from the 

politicians who candidated in the election of 2002-2006 and the ones which are candidating to the 

election this coming autumn. 

In conclusion the aim is to understand the reasons that gives some of the candidates electable places 

to the assembly, and what the actors themselves think are the conclusive qualities that matters the 

most. Both the Social democrats and the right party (Moderaterna) in Täby thought that the main 

qualities a candidate needed was to be active in the party activities, and that being active would lead 

to a broad network and support from the members of the party. The Social democratic party had a 

formal ambition to have representative lists and used affirmative action to bolster female 

representation in their lists. Moderaterna didn’t use the same system but in reality they had an 

informal method of assuring a good representation of people in their lists. In general the persons 

involved in this study didn't perceived any discrimination against any individual because of external 

attributes, and the main issue was to increase the representation within their parties. 
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Förord 
 
Först och främst vill jag tacka alla som deltog i min uppsats, utan deras medverkan skulle inte 

uppsatsen kunnat genomföras. De personer som jag vill tacka är följande politiker i Täby:  Conny 

Fogelström, Johan Mattson, Kerstin Persson, Magnus Hedberg, Irene Svenonius, Karin Cederlöf, 

Clas Gilberg och sist men inte minst Malin Löfsjögård. Ett speciellt tack vill jag även rikta till 

följande politiker i Danderyds kommun som ställde upp för intervjuer, vid ett tillfälle då jag hade 

lite svårigheter att få intervjuer med Moderaterna i Täby. Dessa politiker är följande; Gunnar Oom, 

Isabella Jernbeck och Carina Erlandsson. Även om jag inte använde mig av intervjumaterialet från 

dem, så fick jag en inblick i hur det funkar i den kommunen. Alla  som deltagit har varit oerhört 

hjälpsamma vid intervjutillfällena, och deras engagemang har gjort det möjligt att avsluta arbetet i 

tid. Även min handledare Yonhyok vill jag ge en eloge för att han väglett mig de gånger jag känt 

mig vilsen, samt att jag fick ställa frågor vid sidan av handledartillfällena. Slutligen har denna resa 

varit väldigt erfarenhetsrik och jag har fått en närmare inblick i den kommunala  kontexten. 
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1. Inledning   
     
 Det inledande kapitlet ska behandla  problematiken inom det ämne som diskuteras i denna uppsats. 

Inledningen  är en  presentation av den plats som temat i uppsatsen är en del av, samt ett betonande 

av fenomenets betydelse i dess specifika kontext. Valen av kandidater till beslutsfattande poster   

sker inom kommunen, och den s.k. kommunorganisationen som är en förgrening av de nationella 

partierna på lokal nivå innehar det yttersta ansvaret. Bakgrunden åtföljs av  en del som tar upp det 

väsentliga i att studera om fenomenet rekrytering inom partier, tidigare forskning, syfte samt 

problemformulering. Betydelsen av hur rekryteringen går till, ligger bl.a. i den aspekten att det är 

dessa individer som vi i de allmänna valen kommer ge vårt förtroende till. Det är intressant hur 

aktörerna i processen själva betraktar förfarelsesättet. Kapitlet förklarar även skäl till avgränsningen 

och avslutas med en kort beskrivning av de två partiernas rekryteringsprocess samt den kommunala 

politiska strukturen som ger både möjligheter och begränsningar för kandidaterna. Dessa två är 

analysnivåer och ingår i den teori som uppsatsen vilar på.  Eftersom dessa inte ska analyseras i 

arbetet, presenteras de kort i detta kapitel. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Alla människor i Sverige bor i mindre eller större kommuner, och alla beslut som där fattas 

påverkar dess invånare på diverse sätt. Kommunen är en av grundpelarna i vårt lands offentliga 

sektor, och den svenska parlamentariska demokratin innebär att den kommunala självstyrelsen 

balanserar statsmakten. Utmärkande för kommunerna är att de är territoriellt avgränsade områden 

för självstyre, offentligrättsliga juridiska personer som kan sluta avtal samt att de har 

offentligrättsliga befogenheter som till exempel beskattningsrätt, avgiftningsmakt samt en viss 

förordningmakt(Gustafsson, 1999:12). 

 

 I detta sammanhang är det även viktigt att nämna att det i regeringsformen (RF 1:7) uttryckligt står 

att beslutanderätten i kommuner och landsting ska utövas av valda församlingar s.k. fullmäktige. 

Trots att många frågor under åren delegerats till nämnder och förvaltningar, står det i 

kommunallagen (KL) att fullmäktige fortfarande är den ”beslutande församlingen”. De 

verksamhetsområden som fullmäktige har hand om berör mål och riktlinjer för verksamheten, 

budget och skatt, nämndernas verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare  i nämnder och 

beredningar(utredningsgrupper), grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 
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årsredovisning, folkomröstning i kommunen eller landsting och även valet av revisorer samt 

revisorersättare( ett av fullmäktiges viktigaste kontrollinstrument)(Montin, 2002:65-66). 

 Kommunfullmäktige är det enda kommunala organ vars ledamöter väljs direkt utav medborgarna, 

men dessa ledamöter är samtidigt beroende av ett parti eftersom de väljs in på partilistor. Detta 

innebär att partierna i kommunerna den s.k. kommunorganisationen har det största ansvaret för 

rekryteringen och nomineringen av de kandidater som får stå på partiets rangordnade partilista. Hur 

valen går till brukar variera, men i alla fallen är det partimedlemmarna som har den avgörande 

beslutanderätten vad gäller den aspirant som slutligen står på partiets valsedel( Gustafsson, 

1999:144). 

  

Precis som kommunerna, bär de politiska partierna upp den svenska representativa demokratin på 

nationell, lokal och regional nivå. Partiernas roll har uttrycks på följande sätt ” De politiska 

partierna är utan tvekan centrala för det svenska civila samhället. Partierna skiljer sig från andra 

frivilligsammanslutningar genom att de formar basen för vår representativa demokrati”(Montin, 

2002:70). 

Trots detta har varje utredning om kommunal demokrati sedan 70-talet framhållit att det finns ett 

stort problem med den s.k. sociala snedrekryteringen. Olika sociala grupper har varit 

underrepresenterade i stort sett konstant sedan 1979; dessa återfinns vanligast i åldersgrupperna 18-

29 år, över 67 år och personer med utländsk bakgrund. Även om kvinnorepresentationen ökat i 

landets kommunfullmäktige, har inte deras inflytande i kommunalpolitiken ökat i samma 

utsträckning. De överrepresenterade är fortfarande till största delen män från medelklassen i åldern 

55-66 år samt jordbrukare(ibid:85). I kommundemokratikommittèns betänkande från 2001, står det 

att ”politiska partier bör beakta behovet av god social representativitet vid nomineringar inför val 

till fullmäktige, nämnder, styrelse och beredningar”(SOU, 2001:85). 

Eftersom det är ur partierna kandidaterna som ska aspirera till fullmäktige posten kommer ifrån 

(samtidigt som val till landsting, riksdag och EU-parlament), är det en väsentlig fråga att veta vilka 

egenskaper dessa  beslutsfattare har, eftersom det är dessa som kommer att forma politiken och ta 

beslut som alla kommuninvånare kommer beröras av.  

  

För att knyta an selektionen av kandidater till det beslutsfattande organet fullmäktige, måste man 

också belysa detta utifrån en förändring av politikerrollen i och med en ökad proffesionalisering av 

ämbetet, partiernas minskade beroende av medlemmar p.g.a. statligt stöd (infört 1969) samt ökad 

centralisering där politiken formuleras (Montin, 2002:73). Samtidigt har det blivit allt svårare att 

rekrytera kvinnor, ungdomar, invandrare och glesbygdsbor. I takt med att medlemsantalet i partier 
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sjunker(under 1990-talet tappade partierna mer än en tredjedel av sina medlemmar) engagerar sig 

färre i lokal partiarbete, och partiidentifikationen bli allt lägre. Fler uppger att de ej vill binda sig till 

ett parti som skäl för att inte åta sig ett kommunalt uppdrag (SOU, 2001:122). 

 Därför är det av största intresse att se om de människor som sitter i  kommunfullmäktige verkligen 

representerar sina medlemmar med tanke på kön, utbildning, etnicitet, åsikter etc. Och se om det 

finns skillnader mellan de styrande Moderaterna och oppositionen Socialdemokraterna. Vad tror de 

själva är faktorerna som ligger bakom deras nominerande och deras chanser att nå en god plats på 

vallistan? Vad anser dem själva spelade störst roll deras egna egenskaper, eller omkringliggande 

faktorer? Uppfattades det några hinder för kvinnliga kandidater eller andra minoriteter? Hur viktigt 

är det politiska kapitalet i form av nätverk? Detta är frågor som kommer att behandlas i uppsatsen 

och förhoppningsvis få svar på. 

 

1.2 Varför studera partirekrytering samt tidigare forskning 

 

Kompetetiva demokratiska valsystem erbjuder medborgarna att välja mellan alternativa partier, 

regeringar och policyn. Desto viktigare förser dessa kampanjer väljarna med alternativa kandidater 

som söker legislativa ämbeten. Naturen av valen kan variera, men i alla fallen väljer väljarna 

politiska ledare som kan påverka deras kommun, region eller lands framtid. Vilka kandidater som 

kommer in i legislativa ämbeten, beror på den föregående rekryteringsprocessen. Kandidat 

selektionen har ofta blivit identifierad som en väsentlig del av den politiska processen, enligt 

forskarna Michael Gallagher och Michael Marsh är selektionen viktigt av två orsaker 1) för att det 

är ett viktigt steg i den politiska rekryteringsprocessen och för det andra 2) det är en viktig arena för 

internparti konflikt. I deras studie skriver man att det finns få länder där man funnit detaljerade 

studier av selektionen i praktiken, samt att det finns brist på systematisk forskning byggt på 

kvantitativ data då det finns en tendens för fallstudier som rör enskilda länder( Gallagher & Marsh, 

1988:1-2).  

Gallagher och Marsh har precis som många andra forskare som ex James W. Davis samt Pippa 

Norris dock försökt att  forska kring detta genom att göra komparativa jämförelser av processen i ett 

antal länder samt mellan partier. Samtidigt lyfter Norris fram den viktiga poängen att genom 

rekryteringen så väljer människor sina ledare, och vissa av dem som når legislativa organ kan 

komma att bli ministrar i kabinetten, party ledare och även statsministrar. Effektiviteten i styrelsen 

av ett samhälle beror i allra högsta grad på kvalitén av dess ledare, de personliga erfarenheter som 

politiker för med sig till det offentliga kan variera bland olika politiska system beroende på de 

kvalifikationer som anses nödvändiga för att bli vald(Norris, 1997:3). 
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 En av de fokus som Norris i sin studie belyser är hur  långt rekryteringsprocessen är internt 

demokratisk inom partierna, detta är viktigt då det rör maktdelningen mellan partiledare och 

gräsrotsmedlemmar. Till skillnad mot institutionalister som fokuserat på den formella rekryteringen 

i form av lagar, konstitutionella konventioner samt officiella partiregler, har den nya 

institutionalismen(new-institutionalism) som bl.a. Pippa Norris arbetar med fokuserat på attityder 

och beteenden hos individuella aktörer  i en större institutionell kontext. Fokus på enbart 

partistrukturer ignorerar attityder, prioriteringar och bekymmer från dem som väljer. Detta oavsett 

om det är partiledare, medlemmar, väljare, intressegrupper etc. Dessutom ignorerar den även 

kandidaters motivation och erfarenhet(ibid:9).  

 

Inte minst har Norris teori även belyst representationsdilemmat, som är en av de huvudsakliga 

frågorna rörande rekryteringsprocessen den s.k. ” sociala representationen” . Det vill säga hur långt 

legislaturen reflekterar samhället vad gäller kön, utbildning, etnicitet etc. Idealet vore att alla 

legislativa organ representerade samhället som ett mikrokosmos, detta är dock inte alltid självklart 

och verkligheten är att vissa delar av samhället är odisproportionerligt underrepresenterade. Vissa 

samhällsgrupper är mer representerade som exempelvis välutbildade, medelålders samt förmögna 

män. I sin studie om Europarlamentet kommer hon fram till att den institutionen, gemensamt med 

andra legislativa organ är långt ifrån representerande för alla samhällsgrupper (Ibid:209). 

 

Kommunerna är i behov av goda ledare som leder och styr verksamheten. Detta är av största 

betydelse för att skapa välfärd och framtidstro, därför anser jag att det är viktigt att försöka förstå de 

egenskaper aktörerna besitter samt vilka meriter som krävs för att nå en god plats på partilistan. 

Eftersom en god placering på listan kan leda till att nå  beslutsfattande positioner, som i sin tur 

påverkar en mängd olika människors vardag. 

 

1.3  Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att se vilka egenskaper eller faktorer som uppfattas spela mest roll vid 

selektionen av kandidater till fullmäktige i Täby kommun, under nuvarande mandatperioden 2002-

2006 samt de som kandiderar till valet i höst?  Vad tror de själva är faktorerna som ligger bakom 

deras nominerande och deras framgång att få en valbarplats i partiets vallista till fullmäktige? Vad 

anser dem själva spelade störst roll, dem själva eller omkringliggande faktorer? Uppfattades det 

några hinder för kvinnliga kandidater eller andra minoriteter? Viktigt att se om de människor som 

sitter i  kommunfullmäktige verkligen representerar sina medlemmar med tanke på kön, utbildning, 
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etnicitet etc. , och se om det finns skillnader mellan Moderaterna(styrande) och oppositionen som i 

detta fall är Socialdemokraterna.  

 

Tre skäl har i den statsvetenskapliga forskningen betonats vad gäller god representativitet;   

● Olika grupper bidrar med olika kunskaper och erfarenheter, som är viktiga att ta tillvara. 

 

● Olika grupper kan ha olika politiska intressen, som inte blir tillgodosedda om de inte deltar i 

beslutsfattandet. 

 

● Demokratins likhetsideal är oförenligt med systematisk underrepresentation av vissa 

samhällsgrupper( SOU 2001:95). 

 

Uppsatsen kommer även att undersöka om det finns likheter eller skillnader vid valet av kandidater 

och deras egenskaper hos Moderaterna och Socialdemokraterna inom Täby kommun. Detta är av 

stort intresse för både en djupare förståelse av rekryteringsprocessen av beslutsfattare på lokal nivå 

som på nationell nivå, eftersom höga poster inom kommunen kan vara en väg till den nationella 

makten. Samtidigt är de som blir kandidater och slutligen nominerade också en maktfaktor i 

samhället  till följd av sin position som beslutsfattare. Därför är det viktigt att se vad aktörerna i 

processen själva tror är de avgörande egenskaperna som styr kandidat selektionen, och vad de själva 

anser är viktigt i sammanhanget. 

 

Undersökningen kommer även att se om dagens rekrytering verkligen återspeglar kravet på god 

representativitet, samt vilka faktorer som spelar störst roll i processen med hjälp utav två av Pippa 

Norris 4-analysnivåer. Utifrån ovan nämnt syfte som uppsatsen ska belysa formuleras följande 

frågeställning: 

 

 

● Vilka egenskaper ansåg aktörerna spela störst roll vid rekryteringen av kandidater till   

kommunfullmäktige?  

 

Utifrån denna preciserade fråga förväntas jag även få svar på följande följdfrågor: 

 

● Finns det  skillnader eller likheter mellan och inom  partierna, vad gäller de egenskaper 

som kandidaterna  som aspirerar till  en plats i fullmäktige förväntas ha? 
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●  Anser aktörerna att deras partiorganisation uppfyller kravet på god representativitet 

under nuvarande rekryteringsprocess? 

 
Egenskaper förstås i denna uppsats som antingen den personliga motivationen och viljan att nå ett 

legislativt organ. Eller det politiska kapitalet d.v.s. de resurser kandidater för med sig till processen 

som exempelvis politiska kontakter och erfarenhet etc. Men också ”grindväktarnas” preferenser vid 

deras val av kandidater och vilka egenskaper dessa ska ha. En utförligare beskrivning ges i teori 

avsnittet. 

 
1.4 Avgränsning 

 
I min undersökning kommer jag att fokusera på vad vissa av fullmäktigeledamöterna i sin egenskap 

som medlemmar(tidigare kandidater) samt styrelsemedlemmarna(även kandidater), ansåg var 

viktiga egenskaper vid valet av kandidater till fullmäktige. Det innebär inte att jag kommer att 

intervjua samtliga ledamöter för bägge partierna, och inte heller gå in och undersöka alla som 

kandiderade mandatperioden 2002-2006 samt de som  kandiderar till höstens val. Avgränsningen 

innebär att jag bara kommer att behandla två av Norris analysnivåer djupare d.v.s. tillgång och 

efterfrågan. Dessa två analysnivåer är dem jag kommer att behandla i min empiriska del och det är 

utifrån fokus på de invididuella aspekterna hos aktörerna som min uppsats vilar på. 

 De andra två analysnivåerna vad gäller rekryteringsprocessen inom partierna samt det politiska 

systemets utformning i kommunerna(formella regler) d.v.s. strukturerna vad gäller möjligheter och 

begränsningar för individer som kandiderar, kommer jag enbart att förklara deskriptivt i detta 

inledande kapitel. Jag kommer i denna studie enbart  lägga fokus på aktörernas egna perceptioner 

av vad som utmärker en bra och framgångsrik kandidat till fullmäktige på kommunal nivå. 

Betoningen i uppsatsen kommer att cirkulera kring några av de inblandade aktörernas egna 

uppfattningar och tankar kring problematiken. 

 

1.5  Presentation av det politiska systemet samt rekryteringsprocessen inom partierna 

 

De två analysnivåer som presenteras nedan ingår i Pippa Norris Teori, men kommer bara att 

förklaras i allmänhet hur det ser ut och funkar.  
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1.5.1  Olika lagar styr de kommunala politiska organisationerna 
 
 
De Svenska kommunerna styrs av flera olika lagar som ger möjligheter samt begränsningar till vad 

kommunen, dess förtroendevalda och dess institutioner får göra. Precis som det är reglerat i 

vallagen att alla valen i riket ska ske på en söndag omfattar denna reglering även att det ska finnas 

en valnämnd i varje kommun. Valnämnden ansvarar för valens genomförande och genomför den 

preliminära rösträkningen i vallokalen. Det slutliga sammanräkningen genomförs dock av 

länsstyrelsen och kan överklagas hos Valprövningsnämnden. Proportionella val med partilistor 

förekommer till alla val, men utformningen varierar för de olika valen. På kommunal nivå finns 

ingen spärr för småpartier i likhet med 4% spärren till riksdagen samt 3% spärren till landstinget. 

Däremot används den jämkade uddatalsmetoden med 1,4 som första divisor vid fördelningen av det 

första mandatet samt reglerna för valkretsindelning av kommuner över en viss storlek, som i 

praktiken fungerar som spärr mot småpartier. Valsedeln som för kommunvalen är vit och måste 

innehålla partibeteckning, namn på en eller flera kandidater, valkretsbeteckning och 

valbeteckning(Gustafsson,1999:157-159). Förutom att den kommunala organisationen styrs av 

vallagen, konstaterar även kommunallagen att den som kan kandidera till val av fullmäktigeledamot 

uppfyller följande kriterier; vara folkbokförd i kommunen , ha uppnått 18 års ålder senast valdagen, 

folk med utländskt bakgrund måste ha bott och varit folkbokförda i landet i minst tre år i följd före 

valdagen, och sedan 1997 även övriga EU-medborgare, normänn och islänningar samt  medlemskap 

i ett parti. Enligt kommunallagen är dem som kallas förtroendevalda enbart dem som är innehavare 

av uppdrag inom den kommunalrättsliga sektorn. Ingen åtskillnad görs dock mellan , fritids, heltids 

och deltidsengagerade politiker( Montin, 2002:82).  

 

Regeringsformens portal paragraf(1:1) innehåller tre viktiga komponenter som belyser det 

kommunala självstyrets och den lokala demokratins konstitutionella villkor. En är dock väsentlig i 

sammanhanget d.v.s. att kommunerna är underordnade riksdagens lagstiftningsmakt och därmed 

inordnade i rättstaten(ibid:22-23). Eftersom Sverige är en enhetsstat ingår kommunerna i statens 

politiska organisation, vilket betyder att det inte är suveräna utan att deras villkor kan förändras 

genom beslut i riksdagen. Kommunerna kan sägas styras av den demokratiska rättstatens princip, 

då staten med rättsliga regler och lagar mer eller mindre formar de offentliga organisationernas 

verksamhet och arbetssätt. Exempel på detta är allas likhet inför lagen samt iakttagandet av 

saklighet, vilket innebär att diskriminering samt särbehandling inte får förekomma i offentlig eller 

privat verksamhet i kommunen. Kravet är absolut och gäller både förtroendevalda samt anställda 

tjänstemän. Ett sätt att överklaga beslut i fullmäktige är att en kommunmedlem anför ett klagomål 
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s.k. kommunalbesvär/förvaltningsbesvär, i detta fall omprövas beslutet av statliga myndigheter där 

man ser till dess laglighet. Trots detta anses det viktigt att belysa att det råder delade meningar om 

det kommunala självstyrets omfattning och betydelse(ibid:23mfl). En förenklad illustration på hur 

det ser ut ser du nedan; 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1 (ibid:31) 

 

 

1.5.2  Vem väljer kandidater? 

 
Partierna är den s.k. basen för de förtroendevaldas arbete i kommunerna och landstingen på samma 

sätt som för riksdagen. Partiernas uppgifter i partierna är; sammansluta människor med samma 

politiska grundinställning, nominera kandidater till fullmäktige och kommunala nämnder, 

kontrollera representanterna och deras verksamhet, tjänstgöra som valorganisation och organisera 

de allmänna valen i kommuner och landsting, vara ett forum för kontakt och diskussion mellan de 

förtroendevalda inom samma parti och mellan partierna, samt utgöra forum för kontakten med 

                      Statsmakten 
(riksdag, regering och statliga 
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medborgarna i samband med valen och mellan valen(Gustafsson, 1996:142). 

Partiernas organisation och verksamhet är inte lagreglerad, men rikspartierna har ofta ett särskilt 

kommunalt avsnitt där målen för den kommunala verksamheten är uttryckt. De flesta partier har en 

särskild kommunorganisation som är gemensam för hela storkommunen. Kommunorganisationen 

kan antingen bestå av en enda stor lokal huvudorganisation som exempelvis Socialdemokraternas 

arbetarekommun eller vara krets- eller samorganisation för flera lokalavdelningar som hos 

Moderaterna. Kommunorganisationens viktigaste uppgifter är att behandla frågor om nominering av 

kandidater till fullmäktige, landsting, representanter i de kommunala nämnderna, besluta om 

kommunens handlingsprogram, bevaka det långsiktiga planerings och budgetarbetet inom 

kommunen, förvalta och fördela partistöd(ibid:144). Med anknytning till kommunorganisationen 

har partierna olika former av basorganisationer, vars karaktär, storlek, förgrening, uppgifter varierar 

från parti till parti. Vad gäller Moderaterna och Socialdemokraterna i Täby så är det 

kommunorganisationen där samtliga medlemmar är involverade, som bestämmer hur vallistans 

utformning kommer se ut. Det finns vissa mindre skillnader i hur valen går till, men båda partiernas 

system är öppen och alla som är medlemmar kan delta och kandidera till kommunfullmäktige. 

Generellt så får den som kandiderar först och främst vara medlem i partierna. Sen är det så att man 

har chansen att både nominera sig själv, eller bli nominerad av någon annan/andra i partiet som 

anser att man är duktig etc. Alla som kandiderar har samma chans att berätta något kort om sig 

själva och vilka frågor man driver. Hos Socialdemokraterna sammanställs alla förslag på 

nomineringar av en valberedning(som väljs av medlemmarna) som gör upp ett förslag, som sedan 

beslutas i ett medlemsmöte där alla medlemmarna är välkomna. På detta medlemsmöte har man 

chans att ändra om listan om medlemmarna kräver det. Ungefär samma sak gäller hos Moderaterna 

efter att en katalog med alla kandidater får cirkulera bland samtliga medlemmar, så sammanställer 

en s.k. nomineringskommitté en lista. I katalogen kan man rangordna kandidaterna, och sen sker 

beslutet i årsstämman där alla medlemmar är välkomna. Nomineringskommittén är precis som 

Socialdemokraternas valberedning rådgivande, och det är medlemmarna i båda partierna som är 

allenarådande. 

 

1.5.3 Teoretisk illustration av  rekryteringsprocessen ur ett svenskt  kommunalt perspektiv 

 

Vägen till ett förtroendeuppdrag är en process som består av flera steg, Norris identifierar dessa steg 

som 4 analysnivåer. Under processen minskar andelen aspiranter som är aktuella för ett uppdrag 

successivt, och i ett partibaserat system som det svenska kan vägen bestå av fem steg som 

presenteras nedan; 1) Valbarhet. Det första steget är att man måste vara valbar, 2) 
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Uppdragsvillighet. Villighet att åta sig ett kommunalt förtroende uppdrag, 3) Partimedlemskap. 

Medlemskap i ett politisk parti som ställt upp och fått plats i kommunfullmäktige. Samt som även 

skall utse ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser, 4) Nominering. Nominerad eller 

tillfrågad om man vill ha ett förtroende uppdrag, varpå man blir nominerad av partiet till att 

antingen stå med på valsedeln i kommunvalet eller uppdrag i en nämnd eller styrelse, 5) Vald. Sista 

steget är att bli vald, i kommunalvalet är det väljarna som på valdagen avgör vilka som blir 

invalda(SOU:114) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid varje steg i processen försvinner det ett antal aspiranter, och processen har liknats vid ett 

”läckande rör”. Se bild Fig. 5.3 (SOU:116)-rekryteringsläckage 

 
 
 
 
 
 

10 000 valbara invånare 

1602  villiga 

          295  partimedlemmar 

129  tillfrågade 

105   valda 

8 398  ovilliga

1 307  ej  partimedlemmar

166  ej  tillfrågade

24  ej  valda
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2  Metod och material 
 
I detta kapitel förklaras det vetenskapliga synsätt som uppsatsen präglas av, och en beskrivning av 

metodvalet som används för att ta itu med empirin samt analysen. Även en kritisk granskning av 

metoden som används belyses och diskuteras. Dessutom förs det en allmän diskussion om metod , 

samtidigt som det egna förhållningssättet till de valda metoderna behandlas. Valet av de aktörer 

som intervjuats behandlas och förklaras. Och i slutet på detta kapitel skildras själva processen från 

och med datainsamlingen till databearbetandet. 

 

2.1  Vetenskaplig syn 

 

Uppsatsen vilar på ett präglat hermeneutisk förhållningssätt d.v.s. att vetenskapen är mer tolkande 

till sin form(Thurèn, 2004: 45). Detta synsätt anser jag vara den mest lämpligaste i mitt fall, då jag i 

min undersökning är mer intresserad av aktörernas egna uppfattningar och perceptioner om de 

egenskaper som de själva anser spela mest roll för att nå en beslutsfattande post. Samtidigt är min 

roll som undersökare också viktigt, då min egen förförståelse också har betydelse för 

undersökningen i sig(ibid:53). Förförståelsen påverkas ofta i hög grad av värderingar som kan 

revideras, och det pågår ett ständigt växelspel mellan å ena sidan förförståelsen och å andra sidan 

erfarenheten den s.k. ”hermeneutiska cirkeln”( ibid:59-60). Ett sådant tillvägagångssätt är vanligt 

förekommande i kvalitativa tolknings- och förståelseundersökningar.  

 

 
2.1.1 kort om induktion samt deduktion 

 
I mitt fall är utgångspunkten för undersökningen en teori som jag både använder och vill testa. 

Denna teori är Pippa Norris rekryterings teori som består av fyra analysnivåer. Jag vill undersöka 

om några av de empiriska konsekvenser som kan härledas ur teorin motsvarar faktiska förhållanden, 

undersökningen har således en deduktiv prägel. Det innebär att jag utgår från teorin för att sedan dra 

en slutsats. Detta till skillnad mot ett induktivt tillvägagångssätt som innebär att forskaren med 

utgångspunkt i enstaka iakttagelser, försöker att arbeta sig fram till mer generella föreställningar om 

ett fenomen. I många av fallen resulterar sådana undersökningar till att det utvecklas teorier, dessa 

görs sedan till föremål för nya undersökningar d.v.s. att man får en induktiv fas som efterföljs av en 

deduktiv fas( Hellevik, 1996: 65-67). 
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2.2  Motiv och val av metod 

 

För att få svar på de egenskaper som partimedlemmar letar efter vid val av kandidater, kommer jag i 

uppsatsen att använda mig av djupintervjuer med både dem som sitter i fullmäktige samt  andra 

medlemmar i andra viktiga positioner. Kommunfullmäktigeledamöter samt styrelsemedlemmar har 

både en roll som politiker samt som medlemmar i partiet, därför är det intressant att få vetskap om 

deras tankar kring vad som utmärker vägen från en kandidatur till en god plats på partilistan.  

Genom att intervjua beslutsfattare på kommunfullmäktige och  styrelse hoppas jag försöka förstå 

den karakteristik som fick mest kandidater att lyckas i nominering och valet till kommunfullmäktige 

d.v.s. få en valbar plats på vallistan. Jag kommer att strukturera mina frågor efter undersökningar 

gjorda av Pippa Norris, samtidigt kommer jag att använda mig av hennes fyra analysnivåer som 

teori. Infallsvinkeln är nyinstitutionalistisk d.v.s. att man fokuserar på aktörernas attityder och 

beteenden, samt deras plats i en större institutionell kontext. Skälet att även ta med aktörerna är att 

bara fokus på de formella reglerna och strukturerna ignorerar attityder, intressen och prioriteringar 

hos dem som väljer. Samtidigt ignorerar ett sådant fokus även kandidaternas egna motivation och 

erfarenhet. Pippa Norris har i sin  forskning kombinerat den makroinstitutionella strukturen av 

rekryteringen; det politiska systemet och rekryteringsprocessen inom partiet, med mikronivå 

analysen av kandidaterna och dem som bär huvudansvaret för deras rekrytering.  

 

I mitt fall kommer jag att fokusera på mikronivån; djupintervjuer med aktörer från både 

Socialdemokraterna och Moderaterna. Vad gäller makroanalysen kommer jag enbart att göra en 

kort och allmän beskrivning hur det ser ut och fungerar. Den nya institutionalismen anser att 

rekryteringspolitik är en process av interaktion; regler och procedurer inom politiska systemet 

strukturerar attityderna, beteenden och åsikterna på ett ordnat sätt(Norris,1997:9). Karaktären av 

min studie kommer att vara övervägande kvalitativ och detta passar utmärkt i min fallstudie, 

eftersom jag är ute efter aktörernas egna upplevelser om framgång till att nå en beslutsfattande 

position på lokal nivå. Aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun är att den är inriktad på den 

intervjuades livsvärld, en registrering och tolkning av meningen i det som sägs, det kvalitativa och 

specifika som mål, nyanserade beskrivningar av olika aspekter av den intervjuades livsvärld, 

öppenhet för nya oväntade fenomen istället för att använda färdiga tolkningsscheman, fokus på 

bestämda teman d.v.s. varken strukturerad med standardiserade frågor eller helt ”icke-styrande”, 

mångtydighet till följd av den intervjuades motsägelser i den värld hon lever i, förändring av 

förutfattade meningar under intervjuns lopp, lyhördhet samt känslighet och ett kritisk 

förhållningssätt mot sina egna antaganden, mellanmänsklig situation och en berikande upplevelse 
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för den intervjuade som under en väl genomförd intervju kan vinna ny insikt om sin 

livssituation(Kvale, 1997:35). Hela intervjuprocessen är tolkande, från ögonblicket intervjun 

genomförs, transkriberingen samt analysen. Sammanfattningsvis består min metod av själva 

intervjun, som sedan sammanställs från tal till skrift och sedan analyseras med hjälp av metoden 

meningskoncentrering. 

 
2.2.1    Intervju 

 
Intervjun kommer att genomföras som ovan nämnt med Norris teori som referenspunkt; avsikten är 

att intervjua både fyra kandidater hos Socialdemokraterna samt Moderaterna. Merparten av de som 

intervjuas har kandiderat under förra mandatperioden och kandiderar även till höstens val. 

Jag kommer dock inte att använda mig av exakt samma metod som Norris använt sig av, då hon 

kombinerat mer omfattande surveyundersökningar med djupintervjuer. Intervjufrågorna kommer att 

ske i direkt kontakt med respondenterna, och frågorna kommer vara av öppen karaktär eller s.k. 

direkt och ostrukturerad uppläggning d.v.s. att jag kommer att ställa direkta frågor som 

respondenterna själv får formulera svaret på ( Hellevik, 1997: 118). Den stora fördelen med 

kvalitativa intervjuer är deras öppenhet, däremot är det viktigt att välja metod i varje stadie av 

intervjun. Frånvaron av i förväg bestämda regler skapar rika möjligheter för intervjuaren att 

utveckla sin kunskap, insikt och intuition(Kvale, 1997:82). Hela intervjun registreras med hjälp utav 

en bandspelare. 

 

 

2.2.2    Reliabilitet och Validitet  

 
I mitt fall skulle man kunna testa reliabiliteten av min studie genom att genomföra samma 

tillvägagångssätt som jag gjort, både under samma period av en annan student för att testa 

ekvivalensen, eller under en senare period för att mäta stabiliteten över tid. För att försöka öka 

reliabiliteten kommer jag att standardisera intervjuerna genom att använda samma procedur för 

samtliga intervjuade, samt vara medveten om att intervjumomentet kan påverkas av hur motiverad 

eller trött informanten i fråga är vilket kan leda till att han/hon vid olika tillfällen ger olika svar på 

samma frågor (Hellevik, 1996:141mfl). Som hjälpmedel kommer jag att använda mig av en 

bandspelare för att underlätta analysen av respondentens svar i efterhand, samt för att försöka 

förebygga missförstånd i tolkningen. Det är idag vanligt förekommande att man skriver ut den 

bandade intervjun till en skriftlig text, som sedan är det ena pålitliga empiriska datamaterialet i 
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arbetet. Olika problem kan uppstå till följd av slumpmässiga eller systematiska fel som kan ge en 

inkorrekt bild av de egenskaper man vill mäta. Reliabiliteten är beroende av hur korrekt utförda 

mätningarna i studien är, vad som är avgörande är tillförlitligheten och noggrannheten i 

mätproceduren. Hög reliabilitet eller s.k. intersubjektivitet uppstår om andra mätningar av samma 

politiska fenomen ger likartade resultat, för att detta ska vara möjligt måste alla leden i 

undersökningen stämma till fullo. En tillfredsställande reliabilitet är en viktig förutsättning för att 

den insamlade datan skall kunna användas till att testa hypoteserna eller teorin man utgår ifrån( 

ibid, 137). För att ytterligare öka reliabiliteten gjordes en genomlyssning av de inspelade 

intervjuerna 3 gånger om för varje person, även utskrifterna lästes gång på gång. Vilket ledde till att 

mönster i deras svar kunde urskiljas.  

Validitetsproblem kan bl.a. uppstå när de teoretiska variablerna inte kan mätas direkt, såsom 

attityder och åsikter. Då jag i min studie är intresserad av aktörernas attityder och upplevelser kan 

detta komma att bli ett problem, jag försöker dock så långt det är möjligt återge en så korrekt bild 

från det teoretiska till empirin genom att  identifiera de variabler som valts. Detta har jag gjort 

genom att ställa frågor till respondenterna som säger något om deras upplevelser kring bl.a. om det 

finns ”osynliga barriärer” i processen, samt vad de själva anser är bra kandidategenskaper etc. Både 

begreppen som formuleras på den empiriska nivån samt den teoretiska måste överensstämma till en 

viss grad. När man genomför en intervju kan responsen som registreras och uppfattas kallas den 

manifesta egenskapen som man vill undersöka. I allmänhet brukar inte denna observerbara 

egenskapen vara den man är intresserad efter, utan man söker den s.k. latenta underliggande 

egenskap som inte kan studeras direkt. Validiteten kan därför sammanfattningsvis förklaras genom 

hur mycket den manifesta egenskapen egentligen berättar om den latenta(ibid:139). Under hela 

arbetet har jag varit medveten om att det kan finnas en risk att de som intervjuas inte ger ett så 

konkret och ärligt svar som möjligt, och att jag som intervjuar inte ställer de korrekta frågorna. I 

huvudsak uppfattade jag dock att alla deras svar varit ärliga och uppriktiga kring deras upplevelser 

av temat. Då jag i nästan alla fallen varit en okänd person för dem, kan det möjligen vara så att de 

kunnat känna sig friare i sin formulering av det tema som diskuterades. Mitt urval kan inte heller 

sägas vara representativt för alla kandidater till fullmäktige, detta är en svaghet om syftet är att 

generalisera. Detta är ändock inte detta arbetes avsikt, utan syftet är att öka förståelsen kring några 

kandidaters upplevelser kring ämnet som diskuteras. Men efter att intervjuerna gjorts framgick det 

mer eller mindre tydliga mönster som presenteras i analys och diskuteras i slutsats kapitlet. 

 

2.2.3  En kritisk granskning av det kvalitativa metodvalet 
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 Kritiken som skulle kunna riktas mot den  kvalitativa intervju metoden är att den kan betraktas som 

subjektiv, att den inte går att replikeras eller jämföras och att den är sluten mot extern validitet. Det 

finns dem som säger att kvalitativ forskning producerar mjuka och ”ovetenskapliga” resultat till 

följd av ”partiskhet” och vad man kallar för brist på objektivitet. Till metodens försvar skulle man 

kunna säga att vad som är ett korrekt metodval i de flesta fallen beror på de mål och syften som 

undersökningen vill ta itu med. Det finns olika kvalitativa metoder som kan användas vid 

intervjuer, och valet beror på det man är ute efter, vilket skiljer sig från situation till situation. 

Samtidigt ställs det samma krav på kvalitativa som kvantitativa metoder vad gäller systematisering 

och noggrannhet vid genomförandet av undersökningarna( Marsh & Stoker, 2002:204 m.fl.).  

Vad gäller kritiken riktad mot metoden där den framställs som  en ”partisk” sådan, gäller bl.a. 

insamlingen av det empiriska materialet som ex kan illustreras av förhållandet mellan intervjuaren 

och den som blir intervjuad. Ett förhållande som av kritikerna anses bli svårt att bedöma objektivt  

till följd av att intervjuaren finns med i en så direkt anslutning. En kvalitativ undersökare håller 

dock inte med den synen, nämligen att forskaren kan vara helt objektiv, inte heller anser de att 

fullständig objektivitet kan uppnås i fältstudier. Detta betyder dock ej att det inte är ett problem i 

fältstudier, och att dess påverkan på datainsamlandet kan ignoreras( ibid:206).  

 

En annan aspekt som kan tilläggas är att tolkningen och analysen av materialet naturligtvis 

genomförs på olika sätt i en kvalitativ än en kvantitativ undersökning där fokus ligger förhållandet 

mellan variabler. All empirisk material vare sig det är kvalitativt eller kvantitativt är underordnad 

olika tolkningar och det finns ingen definitiv tolkning som återger ”sanningen”. I varje fall måste 

den kvalitativa undersökaren demonstrera rimligheten i sin tolkning, precis som sin kvantitativa 

motpart. Och i de fall man jämfört väl konstruerade slutna  frågor( med fixerade svarsalternativ) 

och öppna frågor, har de visat sig att det i många fall var den  förra som var mer valid d.v.s. ett 

korrekt klassificerande av respondenter och ett korrekt beskrivande av förhållanden. Och slutligen 

att den slutna typen av frågor eliminerar en omfattande öppen kategori som i en tillbakablick verkar 

uppstå till följd av vaghet i svaren snarare än en viktig sällsynthet, samt att det är lättare att koda 

och analysera redan färdiga svarsalternativ som respondenterna får ta ställning till. Trots en livlig 

debatt och forskning kring kontroversen mellan slutna och öppna frågor, brukar forskare mena att 

det är viktigt att använda sig av bägge formerna(Schuman, 1981: 108mfl). I mitt arbete använder 

jag ”öppna” frågor där respondenterna  fritt formulerar sina svar, frågorna är av den art att fånga de 

variabler som hämtats från teorin. 

Jag är även medveten om att jag har en förförståelse kring  problemet och att det kan påverka 

tolkningen och analysen av de genomförda intervjuerna. Genom att vara medveten om detta 
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försöker jag till den grad det är möjligt att bara återge och försöka förklara vad aktörerna som 

medverkar själva anser är viktiga egenskaper och förhållanden för att nå fullmäktigeposten. 

Givetvis är  min analys en tolkning, men jag försöker i allra högsta grad utgå från aktörernas egna 

perceptioner. 

 

2.3   Valet av de aktörer som ska intervjuas 

 

Intervjuerna kommer att genomföras med 4 representanter för varje parti, i denna uppsats handlar 

det om ett Moderat parti och ett Socialdemokratiskt parti i Täby kommun. Valet att både intervjua 

politiker som sitter i kommunfullmäktige och i styrelsen är att de bägge är involverade i processen 

där kandidater väljs för att nå fullmäktige på olika sätt. De som sitter i fullmäktige är av största 

intresse för att de i en urvalsprocess/rekryteringsprocess lyckades nå en plats i partiets interna 

vallista, och styrelsemedlemmarna är av relevans för att de bland samtliga medlemmar röstade fram 

vissa kandidater framför andra. Samtidigt så kandiderar de flesta av de intervjuade även till höstens 

val. Frågorna som ställs kommer att försöka fånga aktörernas uppfattningar kring uppsatsens tema 

d.v.s. vilka egenskaper som är viktiga i processen från kandidatur till en valbar plats på partiets 

vallista. Det är med hjälp av frågornas utformning som jag kommer att identifiera variablerna 

tillgång och efterfrågan som jag hämtat från Norris teori, i analysdelen. 

Vad generaliserbarheten gör gällande blir det svårt att undersöka samtliga ledamöter och ersättare i 

processen hos Socialdemokraterna samt Moderaterna i Täby. Jag anser dock att det i min studie gott 

och väl räcker med att försöka intervjua lika många aktörer från de två blocken, samtidigt som jag 

valt att intervjua folk från olika ålderskategorier och kön.  Den yngsta intervjuade politikern är i 20 

årsåldern och den äldsta i 70 årsåldern. 

 

2.4   Analys av data 

   
Analysmetoden kan sägas bero på ”vad” som ska analyseras, ämnet för intervjun, och ”varför” 

d.v.s. syftet med intervjuerna. För det mesta brukar den teoretiska utgångspunkten om vad som 

undersöks, ligga till grund för valet av den metod som ska användas vid analysen av innehållet. 

Viktigt att ha i åtanke är att det inte finns några standardmetoder för textanalys på samma sätt som 

det finns för statistiska analyser, men då uppsatsen bygger på en koncentrering av 

intervjupersonernas uttalanden till särskilda frågor är det önskvärt med en hög intersubjektivitet 

d.v.s. att resultatet av jämförelsen inte påverkas av vem som utfört de kategoriserade svaren från de 

intervjuade(Kvale, 1997:164f). Då jag i min undersökning avser att förstå de egenskaper och 
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omkringliggande faktorer aktörerna själva anser spela roll, kommer jag att systematisk analysera 

dessa uttalanden på likartat sett hos varje intervjuperson. Intervjuerna ska inte betraktas som 

utskrifter, utan intervjun är ett levande samtal och transkriberingen ska därför enbart uppfattas som 

redskapet för tolkningen av det som sades i intervjuerna(ibid:166). Efter sammanställningen av de 

frågor som ställdes till samtliga åtta respondenter, ska jag analysera uttalandena genom att koppla 

det som sägs till min valda teori i det avsnitt jag kallar för analysdelen. Tre delar kan i allmänhet 

urskiljas i denna del av uppsatsen: 

1) strukturering av det vanligen komplexa intervjumaterialet genom utskrift, 

2) klarläggning av materialet så att det blir tillgängligt för analys, genom att till exempel eliminera  

överflödigt material samt avvikelser och upprepningar  

3) och slutligen tolkningen av det som sagts, vad som anses väsentligt eller oväsentligt beror på 

undersökningens syfte och teoretiska antaganden(ibid:171).  

 

I mitt fall innebär analysen,  att se om de variabler jag utgått från i Pippa Norris teori kan 

identifieras i de intervjuades svar d.v.s. tillgång och efterfrågan från aktörerna och vad som 

verkade spela mest roll vid rekryteringsprocessen. Mitt konkreta tillvägagångssätt kommer vara att 

tillämpa den  fenomenologiska metoden meningskoncentrering där långa uttalanden pressas 

samman i kortare uttalanden, där den väsentligaste innebörden av det som sagts omformuleras. 

Kortfattat innebär fenomenologin att försöka förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna 

perspektiv, och sedan ta fram det mest väsentliga explicit. Jag kommer att använda mig av fem steg 

som metoden består av; läsa igenom intervjun för att få en känsla av helheten, faställa 

meningsenheterna som de uttrycks av intervjupersonen, tolka intervjupersonens svar utan fördomar 

och tematisera uttalanden utifrån hennes synvinkel sådan den uppfattas av mig som forskare, ställa 

frågor till meningsenheterna utifrån undersökningens specifika syfte exempelvis ”vad spelar mest 

roll, egen vilja eller nätverk”? Och slutligen knyts hela intervjuns centrala teman samman i en 

deskriptiv uttolkad utsaga(ibid:175-177).  

Alla frågor och svar kommer att koncentreras för att kunna komma åt deras attityder samt 

identifiera de variabler som härletts ur teorin. Själva analysarbetet började i och med den första 

intervjun, till transkriberingen av samtliga intervjuer som ledde till att mönster började framträda. 

Hela intervjuforskningen är en tolkande och analyserande process. 
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3   Teori 
 

I Teorikapitlet kommer jag att  presentera nyinstitutionalismen som teori. Förklara och behandla 

Pippa Norris rekryteringsprocess teori  samt hur jag kommer att använda den.  Studien anknyts även 

till dess plats i en större kontext av existerande litteratur kring subjektet.  Den teori som ligger till 

fokus i uppsatsen är Pippa Norris rekryteringsteori som behandlar 4 viktiga analysnivåer. Två av 

dessa analysnivåer kommer att försöka identifieras i den empiriska delen av studien. Som jag 

tidigare nämnt i denna uppsats kommer jag att fokusera kring aktörernas attityder d.v.s. vad Norris 

kallar den individuella aspekten av rekryteringsprocessen. Vilket innebär att jag i det empiriska 

kapitlet  kommer att sammanställa intervjuerna, för att sedan analysera aktörernas tillgång samt 

efterfrågan. Detta för att se om dessa aspekter anses spela roll vid framgången att nå fullmäktige 

samt hur det skiljer sig åt mellan helt ideologiskt skilda partier. 

 

3.1  Nyinstitutionalismen 

 
Termen nyinstitutionalism myntades för första gången av forskarna March och Olsen på 80-talet. 

Dessa forskare kritiserade mainstream statsvetenskapen för att vara alltför reduktionistisk, man 

menade tvärtemot andra inriktningar att politiska institutioner spelade en mer självständigare roll i  

skapandet av politiska resultat. ”Den byråkratiska agenturen, den legislativa kommittén och 

domstolen är arenor för stridande sociala krafter, och även en samling av standardiserade operativa 

procedurer samt strukturer som definierar och försvarar intressen”. Även individens kapacitet att 

påverka funktionerna av relativa ”självständiga” politiska institutioner sattes i fokus, tillsammans 

med frågor om hur institutioner sköter sitt jobb och på vilket sätt de definierar och försvarar 

intressena( Marsh & Stoker, 2002: 94). Den ”nya institutionalismen” är i motsättning till ”den 

gamla” institutionalismen mer inriktad på att arbeta deduktivt d.v.s. att utgå från teoretiska 

påståenden om hur institutioner fungerar. Institutionalismen den s.k. äldre versionen arbetade mer 

på ett induktivt sätt där man utgick från empiriska observationer och tillvägagångssättet var mer av 

deskriptiv karaktär. Det finns många inriktningar inom nyinstitutionalismen, och i litteraturen anses 

”klyftan” mellan den normativa skolan och den ”ny inspirerade” rational-choice skolan, vara den 

huvudsakliga splittringen. Där den förra fokuserar på hur politiska institutioner påverkar aktörerna 

genom att forma deras värderingar, normer, intressen, identitet samt övertygelser(inspirerad av 

sociologiska institutionalismen, där normer samt värderingar är förklarande variabler), och där det 

andra tillvägagångssättet helt bestrider att institutionella faktorer producerar beteende eller formar 

individers preferenser, då dessa anses  relativt stabiliserade. Tvärtemot menar rational-choice 
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teoretiker att  politiska institutioner utövar inflytande på beteendet genom att påverka strukturen av 

en viss situation, vilket leder till att individer väljer strategier för att få igenom sina 

preferenser(ibid:95).  

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att nyinstitutionalismen trots sin diversitet utgår från 

sex aspekter; Från fokus på organisationer till fokus på regler, Från en formell till en informell 

föreställning om institutioner, Från en statisk till en dynamisk föreställning om institutioner, Från 

undertryckta värderingar till en värderings kritisk inställning, Man har gått från forskning av stora 

komplexa system till att mer djupgående forska om komponenterna i systemen.   Institutioner ses 

inte längre som självständiga enheter utan någon relation till tid och rum, utan man utforskar på 

vilket sätt politiska institutioner är inbäddade i en speciell kontext 

 

 
 
3.2   Norris rekryteringsteori 
 
3.2.1 Fyra analysnivåer i rekryteringsprocessen 

 

Pippa Norris menar att det finns fyra analysnivåer som interagerar vid selektionen av kandidater till 

legislativa säten. Det två första punkterna ligger på makronivå och handlar om de mer formella 

strukturerna samt reglerna i systemet, medan de två sista punkterna rör de individuella aspekterna 

d.v.s. de aktörerna själva anser vara viktiga förutsättningar att nå ett legislativt organ(mer informell 

karaktär). Enligt Norris ska dessa nivåer ses som delar av samma process där tillgång och 

efterfrågan rör sig inom partiets rekryteringsprocess, som i sin tur formas av det mer omfattande 

politiska systemet( Norris, 1997:1). Huvudfrågan som Norris är intresserad av, är hur de 

individuella aktörer interagerar inom olika institutionella kontexter. Hennes tanke är att få en 

djupare förståelse om processen genom att jämföra hur rekryteringsprocessen fungerar i olika 

industrialiserade demokratier. Norris gör detta genom att fokusera på hur graden av variationer i 

institutionella uppsättningar påverkar resultatet av dem som blir valda till legislativa organ. 

De fyra analysnivåer som Norris identifierar, presenteras nedanför; 

 

 

A)Det politiska systemet hur ser strukturerna som ger kandidaterna både möjligheter och 

begränsningar ut? på denna nivå inräknas partisystemet, valsystemet och de juridiska 

regleringarna. 
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B)Rekryteringsprocessen speciellt viktigt på denna nivå är den interna demokratin inom 

partiorganisationen, och reglerna som styr kandidat selektionen. 

 

 

C)Tillgång här tas individuella aspekter med och fokus ligger på  kandidaternas motivation 

och politiska kapital. 

 

 

D)Efterfrågan även denna nivå är individuell men här belyses nyckelaktörerna s.k. 

grindvakter(gate-keepers)  som har hand om selektionen. Oavsett om det är väljare, party 

medlemmar, finansiella stödjare eller politiska ledare, som väljer vissa kandidater från en 

mängd andra aspiranter.  

 

Som tidigare nämnts ses de fyra nivåerna som sammankopplade med varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figur 1.1 rekryteringsmodell(svensk översättning)) (ibid:2) 

 

3.2.2 Den strukturella kontexten 

 

Det politiska systemet inom varje land sätter upp de strukturer som tillhandahåller möjligheterna 

samt begränsningar för politikerna. De legislativa säten som finns att vinna varierar precis som den 

status, makt och förmånerna som dessa positioner frambringar. För att illustrera detta kan man 

exempelvis nämna att det spelar roll  vilken och hur mycket partier som deltar, typen av valsystem 

som brukas för olika tjänster, funktionerna samt befogenheterna det legislativa organet har etc. 

Rekryteringsprocess 
(regler och procedurer)

Valsystem 

Lagsystem 

Partisystem

Tillgång från 
kandidater

Efterfrågan från   
”grindvakter”

Resultat
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(ibid:11). Norris anser att det som först och främst determinerar ”spelets regler” är de legala krav 

som bestämmer vem som får delta i ett val. De lagar som kontrollerar kandidaturer varierar mellan 

partier och i olika länder. Valsystemet spelar också en väsentlig roll och kan i vissa fall utgöra en 

barriär för vissa kandidater och en möjlighet för andra. Tre viktiga faktorer har hävdats påverka 

kvinnors representation; valsedelns struktur(d.v.s. om det är partilista, semiproportionella eller 

singelkandidat valsystem), distriktets omfång(antalet säten per distrikt) och graden av 

proportionalitet( fördelningen av röster till säten). Litteraturen förblir oense om vilket som spelar 

mest respektive minst roll, Norris har dock i sina studier där hon jämför 47 demokratier kommit 

fram till att distriktets magnitud/omfång är den viktigaste komponenten i valsystemet(ibid:215). 

Även den politiska kulturen i partiet eller i ett land d.v.s. de normer samt värderingar som 

dominerar kan påverka möjligheterna att kunna kandidera samt lyckas nå det legislativa organet. I 

undersökningar gjorda av den Europeiska opinionsbarometern(Eurobarometers) har visat att det 

finns skilda attityder mot kvinnligt deltagande(ibid:217). 

 

3.2.3  samspelet mellan tillgång och efterfrågan 

 

Rekryteringen av kandidater till politiska ämbeten sker oftast inom partier, påverkad av 

partiorganisation, interna regler och kultur. De politiska partierna är fortfarande de huvudsakliga 

”grindväktarna” (gate-keepers) till de legislativa sätena i Europa, även om andra faktorer inverkar  

och kan spela en avgörande roll som exempelvis intressegrupper, media och finansiella donatorer. 

Inom partierna kan nyckelaktörerna i selektionen av kandidater vara gräsrotsmedlemmar, delegater 

i lokala konventioner, olika fraktioner inom partiet, anslutna intressegrupper, nationella ledare etc. 

allt beroende på centraliseringen av systemet. Dessa gruppers beslut tar plats inom kontexten av 

formella regler och informella praktiker(ibid:218). Med tanke på vem som väljer kandidater som 

också har med den interna partidemokratin att göra, har även enligt tidigare studier relevans då det 

anses påverka kvinnorepresentationen. Ett mer centraliserat rekryteringsprocess anses gynna 

kvinnor mer än ett decentraliserat, eftersom partiledarskapet anses var mer välutbildad och relativt 

liberal i sina attityder gentemot jämlikhet bland könen. Det måste dock  tilläggas att detta aldrig 

prövats empiriskt. Viktigt är att olika grupper i rekryteringsprocessen påverkar de olika momenten i 

processen och att  det inte bara är ett beslut utan flera som slutligen leder till det eventuella 

resultatet. Formella regler ger bara en begränsad inblick till hur procedurerna går till(ibid:220).  
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Väljarnas efterfrågan 

Inom denna kontext är det attityderna av de som väljer(gate-keepers) kandidater till eventuella 

beslutsfattande säten avgörande, eftersom de innehar kontrollen över efterfrågan av kandidaterna  

och de kriterier dessa måste uppfylla. Rekryteringsprocessen varierar beroende på vilket parti det 

handlar om, samt de egenskaper som de inblandade kandidaterna samt nyckelaktörerna har och 

söker efter. I vissa länder måste exempelvis aspiranterna arbeta hårt inom partiet i många år för att 

bli ”belönade” med en eventuell kandidatur, medan det i andra länder som USA inte behövs 

mångårig party service utan räcker med att aspiranter vänder sig till media, intressegrupper eller 

finansiella donatorer för att nå maktens korridorer(Ibid:12). Norris menar att det i tidigare studier 

varit svårt att hitta de avgörande aktörerna i selektionsprocessen, men att det ändå kunnat analyseras 

till följd av försöka förstå kandidaternas egna perceptioner av den relativa betydelsen olika grupper 

har i processen  samt vilka av dessa de kände att de erhöll mer eller mindre stöd av(ibid:222). 

 

Tillgången av kandidater 

Även tillgångs faktorerna är viktiga, här inkluderas de politiska kapitalet och kandidaternas 

motivation. Politisk kapital kan definieras som resurserna som aspiranter tar med till processen. 

Detta inkluderar inte enbart finansiella tillgångar utan även politiska kontakter, parti- erfarenhet, 

karriär flexibilitet, utbildning och legislativ förmåga(varierar beroende av parti). Motivationen kan 

förstås som drivkraften som får aspiranter att delta. Denna movitation kan variera, vissa kan söka 

ämbeten p.g.a. av familjetraditioner, politiska ambitioner, en vilja att vara partiets standarbärare, 

eller uppmuntran från olika samhällsgrupper etc. Norris anser att kandidaternas motivation är 

formad, ordnad och strukturerad från dess institutionella kontext. Vi måste därför analysera den 

individuella motivationen, perceptionen av spelets regler, för att se hur detta påverkar strategisk 

beteende i sökandet efter politiska karriärer. Den politiska kontexten sätter den generella kontexten, 

rekryteringsprocessen sätter stegen från aspiration till nominering, medan efterfrågan från 

nyckelaktörerna(gate-keepers) och kandidat tillgången determinerar utfallet(ibid:13). 

Med sina två analysnivåer tillgång och efterfrågan försöker hon  förklara hur utfallen uppstår och 

menar att tillgångs- faktorn reflekterar dem som väljer att söka en politisk karriär. Om det finns få 

kvinnor, unga människor eller arbetarklass aspiranter, skulle det då kunna bero på lite ambition och 

politisk erfarenhet, då skulle vi ana att dessa grupper var få. Men om dessa grupper söker (elected 

office) ämbeten, men utan att viktiga (gatekeepers) stödjer dem, då ligger förklaringen på 

efterfrågan-faktorn (demand-side). Supply och demand interagerar som på marknaden.  

Introduceringen av kvotering kan förändra grindväktarnas attityder, och kan uppmuntra fler kvinnor 

att komma fram. Kandidater och nyckelaktörerna(gate-keepers) kan väntas bli påverkade av de 
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strukturmöjligheter som finns. Men som tidigare nämnt konstaterar Norris att de flesta studier 

tyvärr är begränsade till en av dessa fyra rekryteringskomponenter som hon utmyntat. Det Norris 

gör är att se hur det står till med ovanstående sociala representation, och tittar efter vilken av de fyra 

komponenter som kan förklara detta(applicering). Detta möjliggörs i den komparativa skala hon 

använt p.g.a. av att valet till Europaparlamentet sker samtidigt i alla EU länder, och oberoende av 

land så söker de en position i ett gemensamt organ. Problemet med att jämföra proportionen av 

olika sociala grupper i olika parlament i världen, är att det inte är helt klart att vi jämför samma med 

samma(Ibid:210).  

I sina studier om hur jämlik rekryteringsprocessen är; analyserar Norris bl.a. om skillnader i 

ambitioner skiljde sig bland könen, och hur mycket den faktorns roll var för att nå det Europeiska 

parlamentet. Studien visade sig att kvinnor var något mer ambitiösare än männen var. Det visade sig 

att kvinnor inte var mindre seriösa att stå som kandidater till Europaparlamentet, men att dessa 

slutsatser inte säger något om partiaktivister som står som kandidater till lokala organ på ”lägre” 

nivåer i partiet. Mer kvinnor än män visade sig dock behöva mer uppmuntran att stå som kandidater 

, och de flesta kvinnor som deltagit i studien visade sig ha stått eftersom de blivit 

tillfrågade(ibid:224-225). Även det politiska kapitalet kan skilja sig åt vad gäller olika grupper som 

exempelvis kvinnor och män. Folk kan vara lika ambitiösa men det kan skilja sig åt vad gäller tid 

för att föra en kampanj, politisk erfarenhet, sysselsättningar etc. som kan vara avgörande faktorer 

för att vinna tillgång till legislativa karriärer. Politiskt kapital som kan vara avgörande för att 

kandidater lyckas nå legislativa organ kan inkludera fördelarna med ämbetstid, tidigare politisk 

erfarenhet, tillgänglighet, ålder, nätverk ålder etc.(ibid:226). 

 

3.3 Diskussion om hur teorin kommer att användas 

 

Valet att använda Pippa Norris teori om rekrytering av beslutsfattare, berodde på att jag var 

intresserad av de faktorer som inverkar vid valet av kandidater till legislativa organ. Metoden som 

Norris använder sig av är en kontextuell-analys av de större partierna i några industrialiserade 

länder, kombinerat med elitnivå survey-undersökning av individuella parlaments kandidater under 

tidigt 90-tal. Frågorna som ställdes i varje survey, tillät jämförelse av faktorer som social bakgrund 

och politisk erfarenhet av kandidaterna. Min studie har hämtat lite inspiration från hennes arbete, 

men till följd av bl.a. få resurser har jag valt att begränsa mig i motsats till Norris studier på lokal 

nivå. Dessutom finns det lite material skrivet i Sverige om vilka kriterier som är avgörande vid valet 

av de politiker på lokalnivå som i en representativ demokrati ska företräda oss. Det fanns mycket 

beskrivande litteratur om svenska kommuner, och hur politiker teoretisk väljs. Men det fanns inget 
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material om vilka egenskaper som är avgörande, eller om det finns några externa hinder för vissa 

individer samt jämförelser mellan partier. Med denna bakgrund i åtanke ansåg jag att det var 

intressant att skriva om detta, dels för att ge ett bidrag till en fortsatt akademisk studie kring våra 

kommunala politiska företrädare samt i ett medborgerligt syfte d.v.s. att själv förstå vad som är 

viktiga kriterier vid åtagandet av ett kommunalt uppdrag. 

De frågor som ställdes till de deltagande politikerna, var av den art att försöka fånga deras attityder 

kring processen från kandidatur till en valbar plats på partiets vallista. Eftersom de själva är 

medlemmar samtidigt som de har erfarenheten av att antigen ha kandiderat eller kandiderar, så 

innehar de både tillgång samt efterfrågan. Målet var att försöka förstå hur de själva tänkte när de 

valde vissa kandidater framför andra, och vad de själva uppfattade var viktiga egenskaper hos dem 

själva samt i allmänhet för att kunna uppnå en god placering på listan. Norris teori har i denna 

studie både konsumerats och prövats d.v.s. att jag i min jämförelse använt mig av teorin för att se 

om jag kunnat identifiera de valda variablerna tillgång samt efterfrågan , och på samma gång sett 

om den passar in i mina två valda partier i Täby kommun. 

 

 

 

4  Empiri 
 
I empirikapitlet ges en beskrivning av totalt 8 intervjuer med kommunfullmäktigeledamöter samt 

med vissa ledamöter  som sitter i andra viktiga politiska organ bl.a. kommunstyrelsen. Samtliga har 

de gemensamt att de har eller kandiderar till fullmäktigeposten. De frågor som ställdes har 

mestadels sin bas i teorin, men har även uppkommit  i direkt anknytning till författarens egna 

frågeställningar. Samtliga medverkande i intervjuerna är direkt inblandade i rekryteringsprocessen, 

antingen som sittande fullmäktigeledamöter eller som medlemmar i partierna med viktiga positioner 

i andra viktiga kommunala organ. Samtliga respondenter har fått ge ett fritt svar utifrån sina egna 

perceptioner och tankar kring processen att nå partiets gemensamma partilista.  Det empiriska 

materialet som jag använder är de sammanställda intervjuerna, de är dessa som analyseras i 

analysdelen. Här ges en skildring av hur empirimaterialet använts och förberetts innan analysen. 

 

4.1   Beskrivning av de intervjuade 

 

För att skydda samtliga respondenter kommer jag att beteckna samtliga personer i partierna med 

bokstäverna a, b, c och d.  Detta  har jag gjort av eget val, respondenterna bad inte om att vara 
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anonyma. Jag ansåg dock att det skulle bli lättare för mig i analysen, att ordna upp alla de 

intervjuade med bokstäver istället för alla de deltagandes namn. Vissa av de intervjuade bad dock 

om att vissa saker som sades skulle tas bort, istället för att ta bort valde jag att alla skulle vara 

anonyma. Dessa bokstäver har inget samband med den ordning jag valt att presentera namnen för 

samtliga medverkande i referenserna. Under intervjuernas lopp uppkom andra frågor som jag 

dessvärre inte han ställa till alla intervjuade, vilket ledde till beslutet att inte analysera dem alls. 

Problemet var att dessa uppstod till följd av nya infallsvinklar i fenomenet som jag tyvärr kom på i 

efterhand. Varje intervju tog ungefär 35-50 minuter, och ibland så hände det att respondenten gav 

väldigt långa svar på de ställda frågorna. Detta ledde i sin tur till en tidskrävande sammanställning 

av intervjuerna, genom att lyssna på banden flera gånger om. Alla dem som deltog i studien 

kontaktades via e-post, och alla som tillfrågades ställde inte upp. Viktigt i detta sammanhang är att 

de flesta kommunal politiker är deltidspolitiker, vilket innebär att de vid sidan av att jobba inom den 

kommunala verksamheten även har andra jobb. Däremot blev det lättare att efter den första 

intervjun gjorts, be den personen kontakta övriga partimedlemmar och ordna intervju tillfällen det 

uppstod ett s.k. snöbollsurval(Esaiasson, Peter m.fl., 2005:286). På så sätt kunde fler intervjuer 

göras på en mer tätare tidsperiod, med tanke på att de redan intervjuade redan visste om min 

deadline samt syfte och bad därför viktiga personer i partiet ställa upp så fort som möjligt. 

Stämningen under intervjuerna var för det mesta bra och ibland så  hände det att jag fick förklara 

vad jag menade med vissa av frågorna. Och många gånger  bad jag även dem specificera sina svar, 

speciellt om jag inte  kunde erhålla ett tydligt svar. Olika frågor som ställdes kunde även uppfattas 

på olika sätt beroende på vilket parti de intervjuade hörde till. Samma  frågor som behövdes 

förklaras för vissa av de intervjuade, uppfattades omedelbart av deras politiska 

meningsmotståndare. Men generellt var alla väldigt hjälpsamma och intervjuerna genomfördes både 

i kommunalhuset i Täby samt i vissa av de deltagandes arbetsplatser. Många gånger hände det att 

när intervjun väl kommit igång, så blev det svårt att avsluta den till följd av en ömsesidig stigande 

entusiasm hos både intervjuare och respondenten. 

 

 
4.1.2  De sammanställda intervjuerna  

 

 De väsentligaste frågorna och svaren i intervjumomentet sammanställdes för att kunna analyseras. 

Dessa frågor och svar registrerades med en bandspelare, som sedan skrivits ut till en skriftlig text 

s.k. transkribering. Utskriften är en fråga om tolkning, då dessa utskrifter kan göras på olika sätt. 

Jag har valt att förkorta samt ta bort tvekande och otydliga svar i de fall de förekommit, vilket 
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innebär att jag redigerat svaren. Detta har jag naturligtvis gjort på ett sådant sätt som inte leder till 

att de ursprungliga svaren förändras, utan detta har jag gjort dels för att ge en mer rättvis bild av de 

intervjuades svar, dels av avgränsningskäl. Viktigt att ha i åtanke är att en utskrift innebär att 

översätta från ett talspråk med sin egen uppsättning regler, till ett skriftspråk med en annan 

uppsättning regler. Utskrifterna är inte representationer av någon ursprunglig verklighet utan är 

tolkande konstruktioner s.k. abstraktioner som fungerar som redskap för vidare analys, detta 

innebär också att  vissa aspekter framhävs och andra utesluts. Det finns ingen sann objektiv 

omvandling från muntlig till skriftlig form(Kvale, 1997:152). I Bilagorna presenteras den utskrift 

och sammanställning som jag ansåg lämpade sig mest i min studie med utgångspunkt i Pippa Norris 

teori. Det är utifrån dessa sammanställda intervjuer(empiriska materialet) som nästa kapitel d.v.s. 

analysen behandlar och tolkar. Som jag nämnt i metodavsnittet använder jag mig av 

meningskoncentrering som metod för att analysera det empiriska materialet. För varje 

intervjuperson, så koncentrerar jag det jag ansåg viktigaste i deras uttalande med hänvisning till de 

valda variablerna som jag utgått från i teorin.  

 
 

5  Analys 
 
I denna del analyseras det empiriska materialet i form av utskrifterna, syftet med den kvalitativa 

forskningsintervjun är att beskriva och tolka de teman som förekommer i intervjupersonens 

livsvärld. Variablerna som ska undersökas och tolkas är tillgången  d.v.s. motivation samt politisk 

kapital, och efterfrågan från aktörerna i deras egenskap som både medlemmar samt kandidater.   

Det är medlemmarna i partierna som har den avgörande makten vid valet av kandidater, vilket 

innebär att det är dessa som väljer vissa typer av aspiranter framför andra. Vad uttolkningen gör 

gällande tillåter hermeneutiska synsätt en mångfald av legitima tolkningar, uttolkaren gör vissa 

antaganden som präglar de frågor som ställts till texten. Som det  framgår i metodavsnittet 

genomförs analysen av de sammanställda intervjuerna, med hjälp utav analysmetoden 

meningskoncentrering.  

 

5.1 Analys av socialdemokraterna 

 

Här försöker jag identifiera och tolka de centrala teman i respondenternas svar, och kopplar det 

samman med variablerna jag nämnt ovan. Vad uppfattade respondenterna spela mest roll tillgången 

eller efterfrågan från medlemmarna? För att bringa ordning gör jag en separat analys av de båda 
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partierna som jag avslutar med en kort resultatdel efter varje analys. I den delen som jag kallar 

slutsats och diskussion jämför jag bägge partierna med varandra och sinsemellan. Även frågan som 

uppsatsen vilar på besvaras där. 

 

a) Vad jag kunnat utläsa och tolka från svaren från intervjuperson a, är att hon verkar ha valt att 

söka ett legislativt ämbete p.g.a. en egen vilja att se hur de olika organen fungerade och på så sätt 

kunna påverka sin situation. Men denna vilja räckte inte enbart för att nå ett legislativt organ utan, 

andra faktorer inverkade också som exempelvis att man måste ha kontaktytor, erfarenhet och vara 

aktiv i partiarbetet. Hon uppfattade inte att det förekom några större hinder för henne som kvinna, 

däremot att det förekom en slags äldremobbning vid rekryteringen av kandidater till fullmäktige. 

Vad gäller den interna rekryteringsprocessen ansåg hon att det var svårt att få med yngre personer 

och att det berodde på yttre omständigheter, däremot var hon emot kvotering och att det viktigaste 

sättet att få med nya grupper var att ge dem uppgifter i partiet så att dem blir aktiva. Den största 

anledningen till att folk inte kandiderat trodde hon berodde på tidsbrist. Hon trodde dock att en 

persons bakgrund påverkade, med anledning att nya i partiet kanske inte hade dem kontakterna 

bland medlemmarna som behövdes för att få tillräckligt med stöd. 

 

b) Ur persons b:s intervju kan man uttyda att han sökt det legislativa ämbetet för att kunna göra en 

samhällsförändring, en vilja att göra samhällsnytta. Detta anser han vara det viktigaste d.v.s. att man 

ska vara drivande och ”tala om att man finns”, samtidigt som han medger att ett stöd även behövs 

från partiet. Han uppfattade inte att några hinder förekom för personer av annat kön, ålder eller 

etnicitet, och framhävde att partiet strävade efter att ha en bra mix av kandidater. Vad gäller 

rekryteringsprocessen anser han att den funkar bra, men att det skulle kunna var mer yngre 

personer.  Kvotering är något som person b inte är främmande för, men som han betraktar inte 

behövs då partiet målmedvetet söker en blandning av folk. 

 

c) Person c uttryckte att han sökt ämbetet till följd av politiska ambitioner, för att kunna driva den 

politik han eftersträvade och kunna ta beslut i den riktningen. Han ansåg dock inte att det var det 

enda som krävdes för att lyckas stå på partiets vallista, utan att man också behövde ett nätverk av 

politiska kontakter som gav en stöd. Rekryteringsprocessen ansåg han var den enda som kunde 

funka då den är demokratisk d.v.s. varje medlem i partiet bestämmer vem han placerar på vallistan. 

Och han ansåg att det fanns för lite utomlandsfödda, men att det inte berodde på rekryteringen i sig 

utan att det inte fanns så många i medlemsbasen överhuvudtaget, kvotering var han starkt emot och 

ansåg att man skulle utgå ifrån andra personliga meriter. En tvetydighet hos person c gällde hans 
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syn att de fanns möjligheter för unga med tanke på partiets policy med avväga listor, men att det 

samtidigt kunna vara svårt för unga att ta sig fram beroende på att de ”äldre” partimedlemmarna 

hade bättre nätverk och erfarenhet. Som skäl till att alla inte kandiderade trodde han berodde på 

tidsbrist samt intresse. 

 

d) Informant d uttryckte att han valt att aspirera till ett legislativt ämbete till följd av att ett politiskt 

intresse samt en vilja av att vara partiets ”standarbärare” d.v.s. driva partiets ideologi. Det viktigaste 

hos en som kandiderar till fullmäktige, var enligt honom en person man ska kunna sätta sitt 

förtroende till och som är engagerad. Men att detta inte var det enda som behövdes utan det krävdes 

en blandning av kunskap, engagemang och även att knyta kontakter. Han tror inte att en persons 

bakgrund påverkar vid placeringen på listan och att det är svårt att säga hur viktigt det är med 

kontakter. Han säger själv att han inte kände någon innan han gick med i partiet och att han blivit 

väl omhändertagen, i alla fall ansåg han inte att man behövde ha kontakterna i förväg. 

Rekryteringsprocessen ansåg han var ganska bra, och att det fanns problem med att få in vissa 

grupper till följd av att partiets medlemskår inte hade tillräckligt av alla kategorier. De kategorier 

som det fanns minst  av var bl.a. unga, folk i medelåldern och invandrare. Han är inte direkt emot 

kvotering men anser att partiet gör sitt bästa med att ha en bra blandning, bl.a. nämner han den 

outtalade regeln partiet har om att det ska vara varranan damernas. Generellt anser han att alla 

medlemmar oberoende bakgrund har samma chans att stå på partiets vallista, men att det kan bli ett 

problem ju högre upp på listan man kommer. Att medlemmar inte valde kandidera trodde han 

kunde bero på bl.a. tidsbrist, partikultur som omfattar vissa och utestänger andra  och 

föreningsvana. 

 

 

5.1.2  Resultat av Socialdemokraternas analys 

 
Efter att ha analyserat och tolkat de fyra socialdemokratiska respondenternas svar, kan man finna 

vissa gemensamma drag och även lite mindre skillnader mellan dem. I samtliga fall verkar den s.k. 

tillgången från kandidaterna till det legislativa organet som i denna studie är fullmäktige, ha spelat 

mest roll vid att kunna nå en god placering i partiets vallista samt att nå fullmäktige. Bägge inslagen 

av tillgångs faktorer kunde urskiljas d.v.s. både den egna motivationen samt det politiska kapitalet. 

Däremot verkar det som om båda spelade roll i ett växelspel mellan varandra. Respondenterna 

ansåg att drivkraften som i dessa fall var bl.a. viljan att påverka sin närhet samt politiska 

ambitioner, inte enbart räckte till utan att det krävdes andra egenskaper som jag identifierar som 
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politisk kapital. Det politiska kapitalet ansågs vara en förutsättning att komma på en god plats i 

partiets internt gjorda partilista. Detta kapital förklaras av respondenterna som kontakter, erfarenhet 

samt legislativ förmåga d.v.s. en person som man vet kommer att göra bra beslut. Så båda 

egenskaperna ansågs behövas och jag tror att det inte enbart skulle räcka med att enbart ha en av 

dessa faktorer för att lyckas utifrån den information jag fått under intervjuerna. 

Skillnaderna respondenterna emellan uppstod i samband med de frågor som gällde ”grindväktarnas” 

efterfrågan och deras roll och makt. I detta fall de Socialdemokratiska partimedlemmarna i Täby 

kommun. En av respondenterna uppfattade inga hinder alls, medan de tre övriga ansåg att det kunde 

förekomma vissa hinder tillföljd av bakgrund. Hinder för unga, gamla och nya medlemmar ansågs 

finnas i partiet, men samtidigt ansåg man att alla hade samma möjligheter att delta på samma 

villkor. Detta kan förklaras och tolkas utifrån respondenternas egna perceptioner, att det i slutändan 

genom att ”vilja” och visa att man är tillräckligt ”motiverad” kan anskaffa sig det politiska 

kapitalet som krävs för att få en god plats på partiets vallista. Därmed kan efterfrågan från 

medlemmarna inte betraktas som ett hinder för olika grupper då det enligt respondenterna finns en 

medvetenhet om att öka mångfalden, problemet tycks vara  att det inte finns folk från alla kategorier 

att välja från. Samtidigt har partiet en regel om att listorna till fullmäktige måste vara avvägda och 

innehålla en god mix av människor. Anledningen respondenterna trodde folk inte kandidera var 

tidsbrist som också är en form av politiskt kapital. Men funkar tillgångs -faktorerna så verkar det 

inte finnas större hinder att nå goda resultat i listans placering. 

 

 

5.2  Analys av Moderaterna 

 
a) Skälet till att a valde att kandidera till ett legislativt ämbete var till följd av egen vilja att förändra 

och driva sina politiska åsikter, hon anser att åsikterna är en viktigt komponent för att kunna nå en 

valbar plats på listan. Trots att de kan avvika från den generella partilinjen Men även om åsikterna 

är det viktigaste , anser hon att man måste kunna våga ta plats och att viss erfarenhet krävs. Hon tror 

att en persons bakgrund inverkar i hur den personen kommer på vallistan, hon anser att det är 

viktigt att rösta på en person man kan identifiera sig med. Men att den identifieringen inte behöver 

ha något med bakgrund att göra, utan att det mer har med personen i frågas åsikt att göra. Vad gäller 

stöd från partiet, ansåg hon inte att hon stött på större hinder men att det förekom att äldre 

medlemmar inom partiet till en början varit skeptiska till nytt folk. Dessutom uttryckte hon att hon 

fått stöd av en högt uppsatt politiker vid sin kandidatur. Kontakter anser hon är viktigt i det 

hänseendet att det är viktigt att folk vet vem du är och vilka frågor du driver. Vad gäller 
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rekryteringsprocessen var hon emot partilistor av det skäl att de stänger ute folk lika mycket som de 

håller inne, samt att förbättringar kunde ske att få in invandrare och småbarnsföräldrar. Samtidigt 

uttryckte hon att problemet egentligen inte ligger i rekryteringsprocessen utan att dessa ovan 

nämnda människor inte kandiderar. Kvinnorepresentationen ansågs vara högt på partiets vallista 

denna år, och när det gäller invandrare så fanns inte den mångfalden i partiet eller Täby 

överhuvudtaget enligt henne. Hon erkände att diskriminering kunde inträffa men att hon var stark 

emot kvotering, då partiet trots allt hade en hyfsad mångfald. Skälet till att folk inte valde kandidera 

trodde hon bero på tidsbrist då de flesta är fritidspolitiker och har ett annat jobb vid sidan av. 

 

b) b:s anledning att kandidera till fullmäktige var främst ett engagemang i samhällsfrågor, samt att 

hon tyckte att det fattades folk med hennes bakgrund i politiken. Hon anser att det viktigaste för en 

kandidat som aspirerar till ett legislativt organ, är att man ska företräda väljarnas åsikter. Men för 

att lyckas bra, anser hon att man måste vara engagerad i nämnder, styrelse och partiarbetet 

överhuvudtaget, man ska visa ”att man finns och ställer upp”. På så sätt vet folk vem du är. Själv 

anser hon att hon fått jättebra stöd och att hon inte tror att det finns hinder för någon oavsett 

bakgrund att nå en god plats i vallistan, utan att det hänger på personen själv. Vad gäller kontakter 

tror hon inte att det är så viktigt, hon säger att alla har samma chans att engagera sig och att hon 

själv var ny och kom på en god plats till detta års vallista. Rekryteringsprocessen anser hon var det 

bästa alternativet, då alla medlemmar har chans att påverka vallistan. Hon var dock inte helt emot 

kvotering eller vad hon själv kallade det ”styrning” av en vallista som inte var tillräckligt 

representativ, men att det inte behövdes med tanke på att det fanns en bra könsfördelning i partiet. 

Dessutom uttryckte hon att hon själv och andra som hon känner kryssade in folk på ett sådant sätt 

som gav bra blandning av olika kategorier. Skälet till att vissa inte kandidera berodde enligt henne 

på tidsbrist. 

 

c) Vad gäller person c så var hennes skäl att kandidera att kunna göra samhällsnytta, och anser 

dessutom att en lämplig kandidat ska ha åsikter och våga stå för dem. Hon tror dock inte bara att det 

räcker med åsikter utan att ett bra ledarskap kännetecknas av självkännedom, ödmjukhet att bygga 

en laganda etc. Men att det är partiets värderingar och grundsyn man företräder, och att det är det 

viktigaste bland en rad andra faktorer. Människors bakgrund anser hon inte påverka den placeringen 

de får på partiets vallista, utan att det handlar om personen själv. Hon betonar även det viktiga att 

personen är engagerad och deltar aktivt i partiarbetet. Detta för att folk lär känna en och vet vart 

man står, dessutom ska man vara lyhörd. Att hon är kvinna anser hon inte har varit något problem, 

utan det viktigaste har varit att hon har visat sig på möten och varit engagerad vilket lett till att folk 
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fått förtroende för henne. Kvotering är hon starkt emot av det skäl att det kan leda till att politiker 

ska vara förtroendevalda, och hon anser att nuvarande rekryteringsprocess är bra då alla är 

välkomna att delta på lika villkor. Hon anser att partiet trots att det är medlemmarna som röstat, lett 

till en bra könsfördelning även om  det bland medlemmar finns en hög genomsnittlig ålder och fler 

män. Ett område som  hon dock tyckte var ett problem handlade om att det var för få invandrare 

som kandiderade, men att hon anser att den främsta orsaken är tidsbrist då de som finns är ”mitt i 

livet” med barn och dylikt. Men i helhet anser hon att situationen håller på att förändras, och att nya 

grupper kommer in. 

 

d) Informanten kallad d kandiderade första gången till fullmäktige för tjugo år sedan, och skälet var 

ett intresse för politiken och partiet. Han anser också att engagemang är det viktigaste och att man 

är ”påläst” eftersom man faktiskt är med och fattar beslut för en massa människor. Men förutom att 

vara ”påläst” måste man vara duglig i ordets alla aspekter, och det är viktigt med den personens 

åsikter. Han tror inte att en persons bakgrund påverkar platsen på vallistan direkt, men erkänner att 

han tillföljd av att ha suttit i fullmäktige tidigare är lite mer känd bland folk, och det darför kan vara 

lättare kryssa in honom. Men konstaterar att ingen plast är säker trots detta. Sen kan folk känna 

andra folk och på så sätt nominera och stödja varandra, men  han själv säger sig rösta efter andra 

kvalitéer eftersom han varit med länge och vet vilka dem flesta är. Rekryteringsprocessen anser han 

är bra då det är medlemmarna som har makten, och att kvotering inte är nödvändigt då partiet har 

medlemmar från alla kategorier som röstar på diverse sätt. Och att vallistan detta år och tidigare år 

talar sitt eget språk med mycket mångfald. Dessutom toppas årets lista av kvinnor vilket han anser 

bra, då det är medlemmarnas vilja. Att vissa inte valde att kandidera trodde han berodde på andra 

val och prioriteringar. 

 

5.2.1  Resultat av Moderaternas analys 

 
Även vid analysen av Moderaternas svar ser det ut som om tillgången och efterfrågan är i samspel 

med varandra. En av de intervjuade uttryckte att hon varit ny och trots detta kommit på en valbar 

plats till detta års vallista, och detta trodde hon berodde på vilja och en drivkraft att delta i 

partiarbetet. Ingen av respondenterna uttryckte att det fanns några hinder p.g.a. en persons bakgrund 

tvärtom uppfattades att alla hade samma chanser, bara man visade att man ville och ställde upp när 

man blev tillfrågad. Även här var den största drivkraften att söka ett legislativt ämbete en vilja att 

förändra, politiska ambitioner och även att driva partiets grundläggande ideologi. Ambitionen 

verkade vara början i processen och när medlemmarna märker detta, så kunde man gå med i 
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partiarbetet på diverse sätt som exempelvis en ersättare i någon nämnd eller styrelse etc. På så sätt 

kunde man erhålla det politiska kapitalet i form av erfarenhet och kontakter inom partiet. I alla 

fallen utom i en hade de intervjuade varit med ett längre tag i partiarbetet på olika nivåer och 

hävdade att målet från början  inte hade varit att specifikt nå fullmäktige. 

Precis som jag nämnt tidigare uppfattades det inga tydliga osynliga barriärer för kvinnor, unga samt 

andra grupper. Grindväktarnas efterfrågan d.v.s. de Moderata medlemmarna i Täby kommun, 

tycktes välkomna folk från alla kategorier oavsett yrke och yttre attribut. En person uttryckte att det 

fanns en minoritet äldre män som samarbetade och som var skeptiska till unga. Men att det inte var 

en barriär i sig eftersom detta var en minoritet, vilket också  medlemmarnas provval med många 

kvinnor i toppen av listan detta år visat Det verkade finna en vilja från de s.k. grindväktarna att föra 

in olika kategorier, vilket bekräftades av en av de intervjuade som sa att hon och vissa andra 

provvalsröstade så att det blev en god blandning. Även här fanns det problem med att det inte alltid 

fanns medlemmar av alla kategorier, som man som medlem kunde kryssa för. 

 

 

 

6  Slutsats och diskussion 
Detta avslutande kapitel  återkopplar till uppsatsens syfte samt besvarar frågeställningen som detta 

arbete vilar på; Vilka egenskaper ansåg aktörerna spela störst roll vid rekryteringen av kandidater 

till   kommunfullmäktige? . Här reflekterar jag även om det finns skillnader och likheter mellan 

partierna samt inom partierna. Sedan avslutas kapitlet med en kritisk granskning av mitt arbete samt 

förslag till vidare forskning. 

 

6.1  Tillbakablick och besvarande av frågan 

 

Kommunal politiken påverkar alla invånare i Sverige, alla bor vi i någon kommun. Det är därför 

viktigt att bra och vettiga beslut tas av våra valda beslutsfattare, eftersom dessa människors beslut 

påverkar vårt liv idag och imorgon. Partier får allt svårare att rekrytera nya medlemmar och detta är 

en fara för demokratin i ett längre perspektiv, då alla människor för med sig olika synvinklar och 

erfarenheter till politiken. Om det blir för många av en viss kategori kan det värsta scenariot bli att 

politiken blir en ”privat klubb” där enbart vissa människor och åsikter är välkomna. Detta fick mig 

att undersöka vilka egenskaper som spelar roll utifrån aktörernas egna uppfattningar i min egen 

hemkommun Täby. 

 Jag kom i min uppsats fram till att det inte fanns några större skillnader mellan partierna i de 
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egenskaper man valde hos kandidaterna. En intressant aspekt var att man hos Socialdemokraterna  

öppet uttryckte att man ville ha listor med mycket mångfald, medan de inom Moderaterna verkade 

finnas en outtalad regel om att man röstade på olika sorters grupper för att även där nå en bättre 

mångfald. Trots att man inom Moderaterna varken tillämpade varannan damernas eller uttryckte en 

formell vilja av att ha mångfald som hos det Socialdemokratiska partiet, visade det sig att 

efterfrågan från medlemmarna ledde till en jämn könsfördelning. Dessutom toppas nuvarande 

Moderata partilista av kvinnor, varav två i de högsta positionerna. I båda partierna eftersträvade 

man att kandidaterna var ”driftiga”, ”engagerade”, ”att de visade att de fanns”, ”att de ville 

förändra” och att detta i sin tur skulle leda till det politiska kapitalet i form av ett nätverk inom 

partiet och erfarenhet. I bägge fallen ansåg de intervjuade att så länge man visade intresse och 

engagemang, så fick man det stöd och förtroende som krävdes för att nå en god plats på partiernas 

internt avgjorda partilista. Detta kunde ske tack vare att kandidaterna på så sätt kunde bli igenkända 

och knyta kontakter för att senare kunna erhålla stöd. 

Vad jag kunde uppfatta från intervjuerna är att tillgången i form av kandidatens motivation, var i 

samspel med det politiska kapitalet, som i sin tur ledde till en öppenhet från ”grindväktarna” d.v.s. 

medlemmarna som efterfrågar. På så sätt bekräftades Pippa Norris teori där hon säger att båda 

dessa faktorer tillgång och efterfrågan interagerar i rekryteringsprocessen, precis som i marknaden. 

I båda partierna ansåg man att skälet till att folk inte kandiderade berodde på tidsbrist, man uttryckte 

också från bägge parter att det var ett problem att rekrytera invandrare, samt människor i 

medelåldern. Kvoteringen var i princip ingen av de intervjuade som var positiv till, utan man ansåg 

att förbättringar kunde göras i medlemsbasen där alla kategorier tyvärr inte var så bra 

representerade. Som jag nämnt tidigare uppfattade de intervjuade från båda lägren inga större 

hinder från ”grindväktarna” och ansåg att tillgången d.v.s. motivation tillsammans med det 

efterföljande politiska kapitalet var en god indikator för att få en god plats i listan samt slutligen nå 

fullmäktige. 

 

 

6.2  Kritik till uppsatsen samt förslag till vidare forskning 

 
En kritik man kan rikta mot mitt arbete är det urval av personer jag gjort, med tanke på att vissa av 

dessa redan sitter i fullmäktige, medan andra aldrig suttit. Däremot kandiderar de flesta även till 

höstens val, så jag ansåg att de var relevanta i undersökningen. Det blir dock svårt att generalisera 

med tanke på att jag bara intervjuat fyra personer från varje parti, varav det ena har cirka 900 

medlemmar och den andra ungefär 400.  Ett annat problem som även Norris reflekterat över, är att 
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svaren kan ha blivit annorlunda om man intervjuat dem som kandiderat men inte nått listan eller en 

beslutsfattande position. Dessa uppfattade kanske att andra egenskaper spelade roll, och kanske 

även upplevde viss motstånd etc. Detta är en fara med det ”öppna” förhållningssättet d.v.s. att 

slutsatserna blir alltför beroende av vad som återfinns i materialet, och säger föga om de andra 

personer och infallsvinklar man kunnat analysera istället( Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wägnerud, 2005:240-241). 

Jag hade även ingen tidigare erfarenhet från denna metod d.v.s. intervjumetoden, så ibland hände de 

att när jag väl blivit lite ”vanare” kom på andra frågor som jag kunde ha ställt. Vissa gånger kunde 

respondenterna ge långa svar och inte svara på det jag var ute efter, jag är naturligtvis medveten om 

att det kan ha varit jag som varit otydlig i frågeformuleringen. Dessutom är det alltid ett problem 

med intervjuer och även andra undersökningar som rör människor, vilket är att  intervjupersonen  

kan svara mer eller mindre ärligt. Även andra grupper skulle varit intressanta att intervjua som 

exempelvis invandrare och se vad de tyckte om ”vilka egenskaper” som styrde. Även jag som 

författare samt intervjuare kan vara en felkälla, då jag innan hade en viss uppfattning i temat vilket 

också motiverar valet av partier som jämförs. Tyvärr var det inte lätt att kunna få en intervju med 

alla som deltog i studien. Mail skickades till en rad olika fullmäktigeledamöter, men bara vissa 

valde att delta. 

 Förslag till vidare forskning är att genomföra en liknande studie i någon annan kommun, eller 

mellan samma partier i skilda kommuner för att se om det finns skillnader eller likheter där. Jag 

rekommenderar en liknande intervjumetod som i denna uppsats, då man åtminstone i bästa fall 

kommer  ”närmare” den intervjuade och undertecknades beskrivning av sin tillvaro. Däremot är det 

lite problematiskt att använda sig av ”öppna” frågor då det blir ett tidskrävande att analysera den 

stora mängd empirisk material som uppkommer till följd av detta, tid som kan användas till att 

intervjua fler. Kanske även göra om studien och genomföra en kvantitativ jämförelse bland alla 

partier i Täby fullmäktige och se om mina resultat var en tillfällighet eller om mönstret är 

densamma överallt. Och helst använda sig av ett större urval av respondenter, gärna genom en enkät 

undersökning då intervjuer med ett stort urval är tidskrävande och svårare att analysera. Nu har jag 

enbart föreslagit studier som kan göras lokalt på kommunnivå, men man skulle kunna göra liknande 

studier på regional samt nationell nivå d.v.s. de som kandiderar till landstinget och riksdagen. En 

annan aspekt som jag nämnde tidigare är att intervjua dem som kandiderat och inte fått valbarplats 

och analysera deras uppfattning kring ämnet. Intressant vore att testa teorins tillämpning i dessa 

andra förslag och se dess relevans för den fortsatta studien kring ämnet. 
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Bilagor 
 
Sammanställda intervjuer med Socialdemokraterna 
 
Socialdemokraterna i Täby- Frågor och svar 

 

1.Vad fick dig att kandidera till fullmäktige? 

a) När jag hade gett mig in i politiken, då ville jag se hur olika organ fungerade samt skaffa mig en bild av 

hur jag kunde agera. Viktigt att se hur systemet funkade och hur min lilla roll  kunde vara. Hade jag gett mig 

in i dansen ville jag fullfölja och var väldigt glad att jag kom med. 

b) Jag kandiderade till fullmäktige för att jag har vuxit upp i den här kommunen och har därigenom upplevt 

att det finns en del orättvisor som jag vill ändra på. Täby är en bra kommun på många sätt och vis, men det 

finns fortfarande saker som jag tycker man kan förbättra inom barn och äldreomsorgen framförallt 

c) Jag gick med i SSU och började arbeta där, och kände att jag dels ville utveckla mig politiskt. Komma 

längre fram, få nya utmaningar och även att ta de idéer man har och förverkligar dem i verkligheten. Inte 

enbart att sitta att diskutera och driva opinion, utan också ta och fatta beslut i den riktningen. 

d) Det var nog att jag alltid varit intresserad av politik, jag gick med i SSU redan när jag var femton år 

gammal. För att jag tyckte att det var viktigt i en kommun som Täby att visa att inte alla här var moderater, 

utan att det även fanns socialdemokrater. Jag har alltid känt mig att jag tillhört Socialdemokratin, jag har trott 

på deras ideologi med allas människors lika värde, att alla ska ha samma chans och rättigheter etc. så det var 

väldigt naturligt för mig att engagera mig politiskt.  

2.Fick du det stöd du ansåg var nödvändigt i din kandidatur? Om inte vilken typ av stöd kände du att 

du inte fick? 

a) Svårt att svara på den frågan, jag kom inte in omedelbart och var inte placerad så högt på listan. Men sen 

var det flera som flyttade och en som dog så att det snabbt blev en omsättning och det var så jag kom in. Då 

blev det ingen diskussion om stöd eller inte stöd när jag sattes på listan, så jag kan inte svara på den frågan. 

Men i allmänhet kände jag stöd. Förr var det mer motstånd mot kvinnor som präglade hela synen på 

samhällslivet. Det har blivit mindre och nu är det inte inne att ha den åsikten, så att dem som har den 

försöker dölja den. Men nog finns det kvar rester av den attityden, det finns undermedvetet  att kvinnor inte 

kan lika som män och avslöjas ibland. Det förekommer en slags äldre mobbning som jag personligen inte 

stött på, men det pratas mycket om att nämndemännen i tingsrätten är för gamla och det talas även här i 

partiet när folk ska utses.  

b) Jag kandiderade egentligen i förra valet 2002 och satt även en period på 80-talet men gjorde en lång paus 

då jag blev förälder. Men det tycker jag, vi har en ganska bra partiförening Socialdemokraterna här i Täby så 

det tycker jag att jag fått. 

c) Ja men det tycker jag att jag fick, även om det är klart att det är svårare för unga och att initialt så är det 

klart att man ville ha positioner som man inte fick. De äldre medlemmarna har ett nätverk som stödjer dem 

och väljer dem till olika positioner, medan dem unga ofta får slåss själva. De kanske inte har samma stöd, 
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erfarenhet i föreningen och får stå tillbaka. Det är oftast så att man tar hand om sina egna och dem äldre 

medlemmarna har kamrater som dem står upp för, och de unga får stå tillbaka. Dessutom har man alltid det 

här argumentet emot sig att man inte är lika erfaren, lika kompetent som dem äldre. 

d) Ja det tycker jag, i Täby så är SSU som är jättestort det var inte så många som var med i SSU. Så dem som 

va med var väldigt angelägna om att alla som va unga skulle få chansen att kunna komma in i politiken om 

man ville, så att jag kände ett väldigt starkt stöd från olika personer i partiet som var äldre då. Jag tyckte att 

det var väldigt bra och enkelt att komma in. Det fanns ju kanske vissa som tyckte att SSU:are är lite 

opålitliga du vet ungdomar dem flyttar ju plötsligt och sen kan man verkligen lita på dem. Sådana saker kan 

ju finnas mellan raderna, men det var ingen som sa det till mig sådär direkt. I allmänhet var det många som 

ville lyfta fram unga. 

3.Av vilka personer eller grupper ansåg du att du fick mest stöd? Är det viktigt med kontakter? 

a) Ja man kan ju inte komma in som ny och okänd även om det finns personer som rekommenderar in en och 

dem som ber om att få bli medlemmar. Vi har en regel som jag tycker är bra som innebär att man ska ha varit 

med litegrann. Man brukar börja med att sitta som suppleant i en nämnd, men innan det så önskar vi också 

att man är med i referensgruppen, för att sätta sig in i frågorna och arbetssätt och såvidare. Sen har vi också 

arbetarkommunens styrelse där man sätter in många nya på ersättar platser, som ett sätt för många som 

möjligt att lära känna personerna för att skaffa oss en bild. Självklart är kontakter väldigt viktiga, SSU:arna 

brukar ha vänner som de drar med.  

b) Personer eller grupper. Självklart så är familjen oerhört viktig, speciellt i en valrörelse när man i praktiken 

jobbar dygnet runt. Förra valet så kandiderade jag också till  riksdagen och fick mycket stöd från kansliet i 

partidistriktet givetvis, vi har ju ingen bemannad expedition i Täby men vi är ett sammansvetsat gäng så det 

känns ganska bra. 

c) Jag tror att kontakter och nätverk är viktigt vad man än sysslar med. Och även i politiken är det viktigt 

med kontakter för att kunna bli vald helt enkelt. Det är ju partiets medlemmar som väljer vilka som ska stå på 

fullmäktigelistorna, det är klart att man måste ha ett stöd i dem leden och det är kontakter samt nätverk som 

ger en det stödet. 

d) Det var mer personer än grupper t.ex. våran dåvarande ordförande för socialdemokraterna i Täby som 

hette XX, hon var väldigt pådrivande och tyckte att det var viktigt med SSU:are. Även vårat förra 

oppositionsråd XX var också väldigt drivande och tyckte att det var viktigt med ungdomar. Så dem två 

personerna tror jag betydde mest, de va dem som stöttade mig mest. Sen var det faktiskt så också lite konstigt 

men kvinnoklubben i Täby var lite stöttande tyckte jag också, trots att jag då inte är kvinna så fick jag stöd 

därifrån. Svårt att säga generellt om det är viktigt med kontakter, i Täby så är det ett ganska litet parti, vi har 

ungefär 20% av rösterna mellan 15 och 20%. Och där tycker jag inte att det är så jätteviktigt med kontakter, 

därför om man är t.ex. ung som jag var när jag kom in så blir man väldigt väl omhändertagen. Det var inte så 

att jag kände någon innan, jag kände ingen som var aktiv i politiken. Jag har ingen släkt eller familj som har 

varit de, så jag var helt ny och det var inte tack vare att jag odlade upp en massa kontakter utan det var att jag 

gick på mötena samt fick förtroende av folk som lärde känna mig. Så att det var nog inte särskilt viktigt med 
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kontakter tycker jag, det var ganska enkelt för vem som helst att kunna komma in och vara med på möten 

och sånt där. Man fick lite mer kontakter då, men jag tror inte man behöver ha dem iförväg. 

4.Varför tror du att vissa av era medlemmar valde att kandidera och andra inte? 

a) Tidsbrist för det mesta. 

b) Ja, vi har ungefär 400 medlemmar i Socialdemokraterna i Täby och en valsedel som består av 61 namn. 

Detta beror på att det finns 61 mandat i fullmäktige, och vi från partiet har varit väldigt måna om att dessa 

kandidater ska spegla samhället i stort. Jag tycker att vi lyckas ganska bra med det, sen finns det säkert andra 

som skulle vilja kandidera också, men vi har bara plats för 61. 

c) Dels tror jag det handlar om tid, det handlar också om intresse. Det är lite annorlunda arbete om man till 

exempel arbetar i arbetarekommunen i föreningen med den verksamheten, och att anordna möten och 

liknande än att driva politik i fullmäktige. Och det är klart att det är ett extra tidskrävande ansvar att dra på 

sig ett förtroendeuppdrag under fyra år, vilket betyder att man måste leva upp till de förväntningarna. 

d) Jag tror att det kan bero på att man är lite ovan med föreningsvana, man kan tycka att det är jobbigt att gå 

på möten eller att man inte kan hur det funkar med arbetskulturen, man kan känna sig lite osäker på hur och 

om man verkligen smälter in och om det skulle funka, sen tror jag väldigt många har tidsbrist inte minst 

barnfamiljer dem har så mycket annat, och det kräver mycket på kvällstid och man ska läsa in handlingar och 

sånt där det kräver ganska mycket engagemang och en del tycker inte att det är värt det.  Det kan tyvärr vara 

att vissa stängs ute  och det är ingenting som är medvetet tror jag, men det blir en viss partikultur man 

belönar vissa beteenden som t.ex. lojala människor som har kokat mycket kaffe genom tiderna, delat ut 

flygblad, kanske på bekostnad av någon som kommer in och är ny och vill komma fram fortare.  Jag tror att 

det är enklare att komma in som ungdom faktiskt, för att då är det uppenbart att man måste ha ungdomar på 

listan.  

5.Tror du att en kandidats bakgrund inverkade i placeringen på eran partilista?  

a) Jo, av det enkla skälet att det är flera medlemmar som känner dem personerna som varit med mycket och 

då är det fler personer som säger att den är bra. Men om det är en ny så kanske den inte får samma stöd, det 

gäller att sälja in sig själv. Förr var det mer motstånd mot kvinnor och synen på kvinnan och samhällslivet. 

Äldremobbning förekommer. 

b) Nej det tror ja inte, inte bakgrund så. Vi är väldigt måna om att det ska finnas en bra mix på kandidaterna, 

det som har varit svårt är att hitta kandidater som är yngre och medlemmar med annan etnisk bakgrund som 

vill engagera sig i kommunalpolitiken. Men nu tycker jag att vi har lyckats med det, vi har några stycken 

som känns jättespännande så det är kombinationen som är det viktiga. 

c) Framför allt inom socialdemokratin så försöker man hitta en väl avvägd lista. Här kanske ungdomar har en 

bättre situation inom socialdemokratin då man ser till olika erfarenheter, att man försöker och har en varvad 

lista med män och kvinnor. Man ser till att det finns erfarenheter personer som är födda utomlands, och även 

att det finns unga som kan företräda deras idéer samt deras verklighet och även äldres. På så sätt så finns det 

möjligheter. 

d) Nej det tror jag inte. 
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6. Anser du att den nuvarande rekryteringsprocessen är till gagn för den sociala representationen 

inom ert parti? 

a) Ja med tanke på det medlemsantal vi har, för det är bland dem vi har att välja. Kritiken mot 

socialdemokraterna för närvarande är att de är för mycket akademiker. Sen är det svårt att få med unga det 

har varit ett problem, för att ungdomar som du kanske vet flyttar härifrån det finns inga lägenheter. Dem e 

med ett tag och sen måste dem bege sig iväg, och på det viset har vi svårt att hålla kvar ungdomar. Men det 

är ambitionen så att säga, även ambitionen att ha med kvinnor vi har ju regeln varannan damernas.  

b)Absolut i vårat parti så tycker jag att det är så. Vi har ju jobbat medvetet under väldigt många år för att få 

en spridning på kandidaterna. Det kunde förstås vara något yngre medelålder generellt sätt men man får utgå 

ifrån de medlemmarna man har, medelåldern är  ganska ålderstigen i partiet så är det tyvärr men det ser 

likadant ut i alla partier enligt min bedömning. 

c) Det hänger ganska mycket på de medlemmar som redan är aktiva vilka som kan sägas hamna i 

fullmäktige. Om de medlemmarna i sin tur har en vilja att släppa in olika sociala grupper i fullmäktige så 

fungerar det väldigt bra. I och med att det finns ett medvetande bland medlemmarna och att det söks aktivt 

för att få en representation som är vettig, så tror jag det fungerar väl. Samtidigt så finns de problem som jag 

tidigare nämnt att man måste ha ett nätverk. Om det exempelvis ska komma in fler utomlandsfödda i 

fullmäktige så är det ju också någon som måste stå tillbaka i och med att platserna är begränsade, och så kan 

det finns problem. Å andra sidan så finns det inget annat sätt att lösa det än att ha demokratiska val, man 

måste ha ett starkt stöd för att kunna bli vald. 

d) Jag tycker att vi kan bli bättre för att det är ett problem att vi inte har tillräckligt många medlemmar ur 

vissa kategorier, vi har få unga, få med invandrarbakgrund, vi har för få i medelåldern faktiskt, vi har en del 

unga som är SSU:are, och en del som är pensionärer, men rätt så få i medelåldern med barnfamiljer och det 

kanske är så att vi har en överrepresentation av människor som har tjänstemannajobb eller vad man ska säga. 

Vi har LO, TCO och Saco medlemmar så att jag tycker att vi har en hyfsad representation men inte 

tillräckligt bra. Och det beror på att vår medlemskår inte har tillräckligt många av vissa kategorier som man 

skulle kunna välja till fullmäktige tyvärr är det så. 

7.Är du för eller emot kvotering av underrepresenterade grupper till fullmäktige?( balanserad 

fråga)motivera 

a) Jag är helt emot kvotering, men man ska verka på att det ska finnas en så bred representation som möjligt. 

Detta kan man göra på annat sätt än kvotering, jag skulle själv känna mig degraderad om jag var den som 

invoterats. Man kan istället kontakta och fråga vilka frågor som är störst för er och ordna möten och försöka 

få med folk. 

b) Kvotering om det är nödvändigt vill jag säga, inte kvotering för kvoteringens egen skull. Men för mig är 

det en självklarhet att det ska vara varannan man och varannan kvinna på listorna jag tycker också att det är 

ett egenvärde i att det är olika åldrar samt att det är olika nationaliteter och bakgrund på listorna för att 

återspegla medborgarna i stort.  

c) Jag är emot kvotering, jag tycker som sagt man ska dels titta på kompetens och i kompetensbegreppet 
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ligger även då andra faktorer inte bara ålder, utbildning eller liknande. Det handlar om att man ska ha 

kompetens inom gruppen från utomlandsfödda, från kvinnor, från unga från äldre, på så sätt tycker jag att 

man ska sikta in sig på kompetensen och hitta fram bra kandidater.  

d)  Jag tror att man måste vara öppen för att kanske inte kvotera rakt ut, men åtminstone som vi har i 

Socialdemokraterna att vi har som outtalade principer som t.ex. att vi varvar våra listor. Vi skulle aldrig 

lägga en lista där det inte var hälften kvinnor och hälften män, vi skulle hellre aldrig lägga en lista där det var 

bara  äldre, ej heller en lista med bara etnisk svenska personer det skulle inte funka, vi skulle inte heller lägga 

en lista bara personer som tex är högutbildade utan vi måste ha en bra mix. Vi har hela tiden outtalade regler 

om att listan måste vara balanserad, och min princip är att den socialdemokratiska listan som har 61 personer 

som kandiderar till fullmäktige, ska spegla ungefär hur befolkningen i Täby ska se ut.  

8.Hur kan man få in nya grupper? Tips till medlemmar som vill kandidera och inte är så förankrade? 

a)Först gå med och va med i referensgrupperna, gå på gruppmöten, skriva insändare, ge förslag till 

interpellationer och motioner. Vara ödmjuk och inte komma och stövla in. Att vara aktiv är ett bra råd. Ja 

hela tiden se till att de nya får uppgifter, få med dem och dessa blir oftast handplockade genom kontakter.  

b)Det är klart att komma in som ung och engagerad medborgare som vill förändra världen, så kanske inte 

dagens partimöten är dom allra roligaste. Men vi försöker och bredda oss,  vi har exempelvis haft olika 

öppna möten med olika teman för att locka till oss nya medlemmar, och jag tycker att till viss mån att vi 

lyckats med det också. 

c) Det viktiga är att man helt enkelt måste öka antalet, de underrepresenterade grupperna måste finnas med i 

partiarbetet och då måste man nog förändra kanske som det ser ut, för att det är ganska traditionellt. Det ser 

ut som det gjort väldigt länge med möten där man diskuterar ganska formella politiska saker, det kan vara en 

barriär att ta sig in i den här gruppen och dessutom kan jargongen vara hård. Man måste ha en öppen 

förening där man välkomnar nya medlemmar och där man har ett arbetssätt som passar alla.  Den 

fullmäktigegrupp man har är en slags avspegling av dem som är aktiva i partiet, då om man ska börja med att 

förbättra representationen i fullmäktige måste man förbättra medlemsrasen i partiet och då måste man också 

hitta ett partiarbete som passar fler grupper. Så jag tror att grunden är att få en bättre medlemsras, sen också 

att kanske att det finns en större genomströmning i fullmäktige att man inte sitter i hundra år. 

d)  Det enda råd man kan ge, jag tror inte det finns några genvägar. Men det enda råd man kan ge är att gå 

med i partiet, visa dig väldigt intresserad redan från början, kom på mycket möten. Om det är ett möte kom 

dit och lyssna ställ frågor lär dig så att säga hur det funkar. Och sen försöka att skapa kontakter inom partiet 

eller vad man nu ska säga och sen att man ställer upp om man blir tillfrågad det blir man ju ofta. Eller att 

man själv anmäler intresse för nu för tiden är det inte alltid så att jag ska bli nominerad av den här personen, 

utan att man ska kunna  anmäla själv att man är intresserad av att jobba med politik på fritiden. Jag hoppas 

det funkar så  att man kan bli väl mottagen på det sättet också, inte bara genom att ha suttit i en partiförening 

och blivit framförslagen av andra utan att man även kan komma in själv. Jag tror nästan att alla aktiva 

medlemmar får en fråga av att stå på valsedeln där vi har 61 namn, sen är det klart att det första tjugo 

namnen är valbara platser och där kan det vara svårare att ta sig in.   
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9. Vad kännetecknar en lämplig kandidat till fullmäktige? 

a)Man ska kunna lyssna på folk, driva väsentliga frågor ha kontakt ytor och nätverk om möjligt. Redigt 

kunna framföra sina tankar både skriftlig och muntligt framförallt för att framträda inför fullmäktige. Helst 

ska man var aktiv, uppmärksam, läsa tidningar, skriva frågor, motioner och interpellationer och vara aktiv. 

Vad gäller identifikationen så har vi respekt för alla och eftersträvar en blandning, väldigt erfarenhetsrika för 

att bekräfta en gammal bild.   

b)Ärlig och uppriktig, givetvis en som bryr sig om andra människor och som vill kämpa mot orättvisor i 

vardagen det är väl det bästa. Jag tror att alla människor skulle må bra av att under någon period i livet få 

tjänstgöra som förtroendevald samhällspolitiker. Det är en oerhört intressant och bra skola som jag vill 

rekommendera alla. 

c) Att man kan se komplexa frågor och hitta lösningar som är logiska, tänka abstrakt och att man har ett 

särskilt engagemang och att man kan se en helhetsbild. Samt att man är duktig på att driva politik och få 

igenom sina åsikter bra på att övertyga och övertala i viss mån. 

d)  Det där är inte så enkelt, men jag tycker att det viktigaste nyckelordet för mig är att man är 

förtroendevald man ska ha någons förtroende. Och när man är politiskt engagerad och kandiderar till ett 

uppdrag, tycker jag att det är viktigt att man är en person som andra kan sätta sitt förtroende till. Då är det 

olika egenskaper som man känner att den här personen  får jag förtroende för, för mig själv är det viktigt att 

man kan sin sak att man är påläst och engagerad. Dessa är nyckelorden, de måste dels kunna saker och ting, 

men det räcker inte bara för att då kan man bli en torr byråkrat om man kan bara kan allting, utan även var 

engagerad. Men det räcker inte bara med att vara engagerad för att då kommer man aldrig att lyckas och 

kunna genomdriva någonting, utan det är kombinationen engagemang och kunskap om hur man påverkar. 

Det tycker jag att det är det viktigaste och sen ett gott omdöme ren allmänt jag vill välja en person jag kan 

lita på ex när det kommer frågor man inte räknat med. 

10.anser du att dessa egenskaper som nyss nämnts vara de enda som krävs för att lyckas, eller finns 

det andra faktorer som spelar roll? motivera 

a)Som jag sa så finns det andra kvalifikationer, vi har ju gruppmöten och vi behöver folk som kan 

sammanfatta och jämföra. Säga stopp nu, nu går vi för fort och dessa måste finnas med i processen.   Dessa 

eftertänksamma personer är viktiga. 

b) För att nå fullmäktige handlar framför allt om att vissa ett stort intresse och att vara drivande och tala om 

att man finns. Det gäller att inte vara blyg om man vill komma med på valsedeln. Men då är det ännu 

viktigare att partiet ser till att dem som väl kommer in känner sig trygga i det nya uppdraget, att man får det 

stöd och service som man faktiskt behöver. Och vi har ett system med mentorskap, att en ny kandidat alltid 

får en mer rutinerad mentor som man kan ställa alla frågor som man annars inte törs göra.  

c) Asså det är verkligen inte så att bara den personliga lämpligheten som är avgörande som jag nämnt 

tidigare, utan det är även tillförlitligheten att man är rätt man på rätt plats och att man har ett nätverk för att 

bli framröstad. Det är en demokratisk process där det gäller att slå sig fram. Man ska försöka ha olika 

grupper i fullmäktige. 
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d) Nej det tror jag inte, det är nog väldigt viktigt med en massa andra saker också men det är dem sakerna 

jag tycker är viktigast för mig när jag röstar så att säga. Men det finns ju massor av egenskaper som är 

viktiga, jag tror att man bör vara ganska så social för att lyckas och knyta kontakter med andra, i samma parti 

och andra partier, man måste tycka att det är kul att träffa folk och medborgare, man måste kunna lägga ner 

lite tid på sitt uppdrag också, så att man verkligen är seriös etc. 

 

Sammanställda intervjuer med Moderaterna 
 
Moderaterna i Täby- frågor och svar 
1.Vad fick dig att kandidera till fullmäktige? 

a) Jag tycker att det är kul, jag vill förändra och anser det viktigt. Man måste vara en revolutionär längst 

inne, du måste ju vilja göra någonting, driftig ska du vara. 

b) Jag hade inte varit medlem i Moderaterna så jättelänge i ungefär ett och halvt år. Och jag blev medlem för 

att jag tycker det saknas folk med min bakgrund i politiken. Jag har teknisk bakgrund  plus att jag är väldigt 

engagerad i samhällsfrågor, jag hade alltid varit Moderat, men inte varit medlem. Jag kände att jag kunde 

tillföra något samt påverka min egen vardag i Täby och sådär.  

c)  Att göra samhällsnytta, och jag kandiderar inte för min egen skull. 

d) Oj, jag har suttit här i tjugo år ungefär så att det är inte lätt att komma ihåg. Man var väl intresserad av 

politik och så var jag intresserad av det här partiet och så anmälde jag mig till partiet. Och som jag skulle 

vilja värdera det, visa att jag var intresserad och visa att jag kom när jag hade sagt att jag skulle göra det och 

lite annat. Så sögs man upp i det hela, men det började med att det fanns en möjlighet att någon ersättarplats 

eller vikarierande i en referensgrupp så kom man in, den vägen ungefär tjugo-tjugotvå år sedan. 

2.Fick du det stöd du ansåg var nödvändigt i din kandidatur? Om inte vilket typ av stöd kände du att 

du inte fick? 

a) Ja absolut, alla kan inte tycka om varandra vi har ett stort parti och vi är den största Moderatföreningen i 

landet. Så att alla tycker inte om alla och det är alltid lite svårt för framförallt gubbarna som har suttit där i 35 

år, vet allt om kommunen och så kommer det in nytt blod som kan anses ställa så dumma frågor. Och det 

finns två kategorier dem som bara tycker att det är helt bra att unga kommer samt en liten krets som tänker 

”här kommer ni och trampar på våran mark”. Men det finns i alla partier och det är så i arbetslivet också om 

det kommer in någon ny. Men från dem ledande personer så var det XX som var kommunalråd, som gav mig 

allt önskvärd stöd jag fick ringa honom när som helst. Han stöttade verkligen. Jag kände mig inte 

diskriminerad för att vara tjej och säger vad jag tycker, och jag tar mig utrymme. 

b) Jo jag anser att jag fått jätte bra stöd. Jag kontaktade Täby Moderaterna och så har dem välkomnat mig 

med öppna armar och kom direkt in i styrelsen. Fått jätte mycket hjälp och uppbackning, och råd och tips om 

hur man kan engagera sig och vilken nivå man bör vara som vanlig medlem. Vad som gäller för att kunna 

kandidera och hur det går till processen och såvidare. Nej har inte känt att jag stött på hinder, föreningen i 

Täby  är vi väldigt öppna, och det finns inte hinder för någon  varken som tjej, etnisk bakgrund, eller ålder 
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eller sådär. Vi har en ganska bra blandning, nu i våran styrelse tror jag att vi kvinnor är i majoritet, det har 

vara blivit så. Jag tycker att det har varit ganska lätt att komma in, och det är många som i våran förening 

dem som sitter i styrelsen är väldigt engagerade och det är klart att man snappar upp nya medlemmar. 

Situationer med grupperingar kan ju säkert finnas, men det behöver inte bara gälla äldre män, utan tror att det 

kan finnas grupperingar inom alla åldrar. Det är klart att jag förstå att det finns folk som hjälper varandra att 

man pratar ihop varandra med det finns det nog i alla partier. Om det är någon jag kan peka ut så tror jag att 

Muffarna håller ihop väldigt bra.   Men det är klart att om man slår ihop medelåldern i fullmäktige så är den 

rätt hög, men det kan alla tycka att det är bra om det sker en föryngring. Men tittar man på våran Moderat 

lista så har vi en bra fördelning och en hyfsad medelålder med många kvinnor i toppen.  

c) Ja valbarplats på listan kan man bara få på ett sätt i Moderaterna i Täby, och det är ju genom, vi har ju 

omröstningar bland våra medlemmar så att det är dem som bestämmer vilken ordning man ska stå på listan. 

Stöd, ja jag har fått stöd enda sen jag blev aktiv i Täby och jag har bara varit aktiv i Täby Moderaterna sen år 

2000. Och då blev jag tillfrågad att gå med i styrelsen och det var ett stöd i sig då att man ville ha med mig i 

föreningsstyrelsen. Nej jag har inte känt mig diskriminerad för att vara kvinna utan, jag känner att jag blivit 

sedd för den jag är. 

d) Jag vill nog påstå att jag inte började med den förutsättningen, att nödvändigtvis hamna i fullmäktige utan 

jag är idag snart 60 år. Så att jag var väl då någonstans mellan 35 och 40 när jag på allvar började intressera 

mig och jag hade varit intresserad tidigare men man var yngre och hade en massa för sig, fick en skock ungar 

och såvidare. Det var mycket annat som stal tid, men i det här läget när jag började närma mig här i Täby i 

början på 80-talet så då tyckte jag mest att det var kul och se vad som hände. Vad för frågor man pratade om, 

hur man man pratade, hur man hanterade och såvidare. Sen blev det också som jag beskrev nyss, att man 

hade sett ett tag att jag dök upp på aktiviteterna och att man prövade mig i en lägre befattning. Så att det är så 

det egentligen går till, man får jobba för det helt enkelt.  

3.Av vilka personer eller grupper ansåg du att du fick mest stöd? Är det viktigt med kontakter? 

a) Ja, politiker är ju inget eget släkte, det är ju att någon bestämmer sig för att kandidera och ju fler som 

känner till en desto lättare är det att bli ikryssad. Det är viktigt att visa dig i Täby centrum att prata med 

människor som du annars inte skulle ha pratat med kanske. Alltifrån kampanjer till att du delar ut 

information om dig i brevlådor, hjälper till på olika arrangemang och syns. Av  dem ledande personer så var 

det XX som var kommunalråd, som gav mig allt önskvärd stöd jag fick ringa honom när som helst. 

b) Jag har inte suttit i fullmäktige och kan inte säga hur det funkar så, men det är klart att vi har en blandning 

av både dem som har suttit väldigt länge. Sen har vi en grupp som är ganska unga också, och samtidigt är jag 

ganska van från min utbildning och från mitt jobb en mansdominerad värld. Och jag ser det mer som 

möjligheter än problem, sen är jag en sån där person som inte bryr mig så mycket om såna saker jag tar 

mycket plats i alla fall. Jag kan inte direkt påstå att det finns något hinder sådär. Jag tycker att det är bra att 

det sitter en del som suttit ganska länge för att dem kan systemet, hur det funkar till skillnad mot någon som 

är helt ny. Jag tycker att vi har en ganska bra blandning, sen kanske det finns någon som är lite väl 

konservativ och det beror lite på vad man har för inriktning själv på politiken och vad man har för frågor. Jag 
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har inte ens varit med i MUF,  och det är väldigt ovanligt att man mitt i livet med barn och karriär eller strax 

över trettio och kvinna engagerar sig. Jag tycker inte att det funnits något motstånd alls faktiskt. Jag tror att 

även om det är medlemmarna som bestämmer och ingen elit så är det klart att ju mer du syns och jobbar 

aktivt desto fler medlemmar träffar du och så funkar man ju själv. Att om man får en lista så är det 70 

kandidater och du ska göra en lista och det är trettio som ska till fullmäktige är det klart att det är lättare att 

kryssa för någon namn du känner igen. Så är det ju, att man jobbar bra och hårt, att man är seriös och dem 

tror på en.  Nästa gång det är väl är det inte alls garanterat att jag kommer så högt upp på listan, det kan ju ha 

kommit in några nya som är bättre än mig och gör jag ett dåligt jobb så har ju våra medlemmar inte sitt 

förtroende för mig. Så jag tycker att det är bra att medlemmarna har det inflytandet. 

c) Ja det är viktigt att folk vet vem du är, och att du visar att du är intresserad och seriös. 

d) Vi har inget socialt nätverk för att jobba för att fånga upp människor, men naturligtvis är vi sånna att vi är 

en grupp som känner varandra och skulle vi upptäcka att någon mår dåligt och far illa så skulle vi nog 

engagera oss i det. Men inte på ett sånt stadium i infartsprocessen till att kandidera till politisk verksamhet, 

det kan ju bli det av det själv för att flera personer som tillhör det här sociala nätverket var för sig kommer 

till en person som de tycker skulle vara trevligt att ha med. Och på så sätt  blir lättare att få med den 

personen, det är tillräckligt många som tjatar så kan det vara. 

4.Varför tror du att vissa av era medlemmar valde att kandidera och andra inte?  

a) Tid framför allt. Till skillnad med andra partier har vi många i 30-35 års åldern också och har man två-tre 

småbarn och har ett heltidsjobb så finns det inte tid och rum. Angående frågan om det är svårare för kvinnor 

att kandidera är det lika svårt för män. Både män och kvinnor kan ha ett krävande jobb och inte hinner med, 

jag tycker att någonstans måste man kunna se det som en hobby. Jag är deltidspolitiker och jag gör det på 

min fritid och det största delen av arbetet är inte arvoderat, så det är verkligen min fritid. 

b) Tidsbrist och andra prioriteringar. 

c) Det skäl som jag oftast hör när folk inte väljer att kandidera är familjeskäl och det handlar om personer 

som är, man kan kalla dem mitt i livet, asså mellan 30-45 kanske. Dem har ett jätte häktiskt jobb, dem har 

två-tre ungar och dessutom hinna med politiken tycker väldigt många är väldigt jobbigt.  

d) Nej asså jag har inte varit med om det, asså jag känner ju inte alla och vet hur dem har reagerat. Men jag 

tror mer att dem gör andra val om dem får frågan, om jag skulle gå på någon som jag har upptäckt som jag 

tycker är jätteduktig och känner för tusan du ska ju kandidera för oss. Då gör ju han eller hon ett val utifrån 

andra skäl. Det var ju samma för mig när jag gick in i provvalet detta år, jag vet ju inte var jag hamnar och 

det spelar ingen roll att jag sitter i fullmäktige. Det är iförsig den där lilla knorren av att mitt namn kan var 

lite mera känt än någon annan, men nej. 

5.Tror du att en kandidats bakgrund inverkade i placeringen på eran partilista? 

a) Absolut att man väljer någon man identifierar sig med. Men jag identifierar mig inte med en kvinna bara 

för att jag är kvinna, utan jag identifierar mig med någon som har liknande åsikter, som kanske är på samma 

plats i livet som jag är, som har samma mål som jag etc. det är såna saker som styr vad jag identifierar mig 

med. Det är viktiga med åsiktsrepresentation och jag röstar hellre på en gubbe i 65-årsåldern som står för 



 
45 
 
 
 

mina åsikter än en 23-årig tjej. 

b)Nej, trots att jag är ny, har jag fått ett bra provvalsresultat. Men det beror också på att jag ganska tidigt 

valde att engagera mig väldig hårt, asså jag gick inte bara med som medlem för vem som helst får ju ställa 

upp i det här provvalet. Det är klart om man är en vanlig medlem och inte jobbat lika mycket då är man inte 

riktigt lika känd. Men det är inte så att man inte har några möjligheter, men jag tror att jag gick in och tog 

mycket plats från början och har synts.  

c) Nej det tror jag faktiskt inte. Jag har väldigt svårt att tro det, utan jag tror att det handlar om den personen 

och om den personen. För man kan ju komma högt eller lågt i provvalet av olika anledningar, den största 

anledningen att man kommer lågt ner är att medlemmarna inte har någon aning vem den här personen är och 

det andra skälet kan vara att någon har visat upp sig men har gjort ett dåligt intryck. Intryck är ju inte bara 

hur du ser ut och klär dig, utan vad du säger och hur du uppträder. Man ska visa att man är lyssnande och har 

respekt för andra människors uppfattningar, jag tror absolut inte att folks yrkesbakgrund eller 

utbildningsbakgrund spelar roll för hur det går i provvalet. 

d) Det är ingen som är självskriven, naturligtvis är det kanske lättare för en som har varit med förut att det 

finns fler. Basen för vårt val i Täby, hur det kommer se ut vilka som representerar Moderaterna i fullmäktige 

är våra medlemmar i föreningen. Och har jag funnits med tidigare så finns en möjlighet att dem  lättare vet 

vem jag är, det är lättare att skriva upp mitt namn på ett provval då. Om inte jag har gjort bort mig alldeles 

grymt i ett sammanhang När jag själv väljer, tittar jag på personens politiska kvalitéer. 

6.anser du att den nuvarande rekryteringsprocessen är till gagn för den sociala representationen inom 

ert parti? 

a) Det här är min personliga åsikt, jag är inte för listor överhuvudtaget. Partier i all ära, men samtidigt så 

stänger du ute lika många som du håller inne. Jag skulle ju helst se att det skulle vara mer småbarnsföräldrar, 

gärna folk med olika utbildning, erfarenheter från ett annat land skulle absolut berika. Men jag vill inte gå in 

och motverka, om medlemmarna inte vill ha med vissa människor så tänker inte jag gå in och styra det men 

det är oftast inte där det brister. Det brister att dem människorna inte kandiderar överhuvudtaget, så att 

medlemmarna har inte den möjligheten att kryssa in dem. 

b)  Jag tycker systemet är bra eftersom varje enskild liten medlem kan vara med och påverka 

provvalsresultatet. Sen är det klart att ju mer känd du är bland medlemmarna i föreningen, då är det ju  större 

chans att du hamnar högre på deras prioriteringslista.  Jag tror att detta är det bästa sättet, för att det är inte en 

elitgrupp som bestämmer listan, utan det är alla medlemmar.  

c) Ja, vi har inte en rekryteringsprocess så att vi går ut och frågar ”vill du kandidera för Moderaterna” vi är 

ett öppet parti där man väljer om man vill gå med eller inte, och vi försöker fråga folk som vi känner själva 

”vill du va med i Moderaterna” och det kan i sig kanske bli snett. Beroende på vilka jag känner och andra 

känner, men vi är ett öppet, alla som vill kan bli medlemmar och alla som vill kan kandidera. 

d).  Det är ju inte ett medvetet syfte just att spegla hela befolkning isig, vi har en medlemskår och dem är 

allenarådande och vårt årsmöte faställer valsedeln. Och det gör dem efter att vi haft provval, då är det dem 

här medlemmar som väljer dem här människorna att representera dem i politiken i Täby. Alla chateringar 
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finns, vi har ju en jättestor förening så att alla chateringar och funderingar några vill absolut ha kvinnor, 

några vill ha män, några vill ha invandrare etc. Och dem röstar ju så i provvalet, men sen bestämmer det 

gemensamma utslaget. Det är medlemmarnas vilja, och det finns inget annat kriterium.  

7.Är du för eller emot kvotering av underrepresenterade grupper till fullmäktige?( balanserad fråga) 

a) Nej. Vi speglar väl ganska tydligt Täby vi har inte den mångfalden här. Vi har lika många kvinnor på 

vallistan och ser till individen. Diskriminering finns överallt och jag tror inte vi bekämpar detta genom att 

provocera dessa män genom att vi flytta ner dem tio steg i förmån för en kvinna bara för att. Utan då är det 

väl bättre att dem är med, under mina fyra år så har deras attityder mjuknat enormt mycket.  

b) Eftersom vi hade väldigt bra könsfördelning, åldersfördelning och utifrån listan så var det representativt 

utifrån dem som kandiderat. Man kan ju inte trolla och få precis alla kategorier det går ju inte,  men om det 

skulle blivit att det bara skulle ha blivit tio karlar, tio män då,  som toppade listan. Då tror jag att 

nomineringskommittén hade lagt fram ett förslag att förändra den listan litegrann, och då kan jag tycka att 

det kan vara vettigt att göra det. Samtidigt så vill ju jag bli vald för mina meriter, inte för att jag är tjej d.v.s. 

bli vald på helheten. Samtidigt tycker jag att det är bra att den möjligheten finns att man kan styra listan. Jag 

tycker att det är ett väldigt bra system då medlemmarna säger sitt, för att det var kanske en fördom innan jag 

kom in.” Å gud, hur ska jag kunna kandidera, jag har ju ingen chans att komma högt”. Men sen när jag fick 

höra att det var ett sånt här system, förstod jag att det hängde mer på mig att jag måste gå på mötena, att  tala 

om vad jag står för, att det är upp till mig att kunna lyckas på den här listan.  

c) Jag är alltid emot kvotering. För jag vill inte vara den invoterade personen som folk inte har förtroende 

för, det har kommit upp sådana diskussioner när man tidigare ansåg att man inte hade tillräckligt många 

kvinnor på Moderaterna lista i Täby längre tillbaka i tiden. Och jag tror inte att det är en bra bas för att skapa 

ett förtroendeuppdrag, för att vara politiker innebär att vara förtroendevald och då måste både medlemmar 

och väljare känna förtroende för en.  Och hos oss har det visat sig att det funkar, i år kom som sagt tre 

kvinnor på de tre första positionerna i provvalet. Det behövs inte kvotering det räcker bara att vi får in 

medlemmar som kandiderar och vill visa att de vill jobba.  

d) Jo vi brukar vara det i den här kretsen. Vi har ju en väldig speciell valsedel på gång, de tre ledande första 

positionerna är kvinnor och det har vi inga problem med. Och det har blivit så av provvalet, och de är 

duktiga allihopa. 

8.Hur kan man få med nya grupper? Tips till de medlemmar som inte är så förankrade? 

a) Det kan förbättras genom att fler människor tar sin plats eller vet om möjligheten om hur det funkar. Det 

är inte så att du behöver gå en lång väg för att kandidera, ett gå med i ett parti och ställa upp och säga här 

finns jag. Många går in i ett parti, och det första man gör är ju inte att kandidera utan du är med i t.ex. med i 

Muf-styrelsen, eller med och hjälper till med våra utbildningar.  

b) Då skulle jag säga att du blev medlem. Sen se till att få träffa ordförande i föreningen att man talar om att 

”hej, här finns jag” och det här är min bakgrund och det här är mina frågor. Och jag vill gärna liksom vara 

med och förändra och arbeta, att man talar om att det här vill jag och att man är seriös. Att man vill ha vissa 

uppgifter och den nivå vilket jag tror kan vara ganska bra, så att man inte säger att här ska jag engagera mig 
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och vill ställa upp till 100% sen visar det sig att du inte kan.   Att man jobbar, går på möten, hjälper till, vi 

har mycket öppna öppen där Täby bor kan komma. Vi har en bra könsfördelning i våran styrelse utan att ha 

behövt kvotera. Det finns ju olika sätt hur man provvalsröstar jag vet en som brukar ta varannan kille och tjej 

och såvidare.  

c)  Det är två saker det ena är ju vilka väljarna vill rösta på och det andra är vilka våra medlemmar vill rösta 

på och både väljarna och medlemmarna är i sig väldigt olika. Dem är väldigt splittrade och det är ingen 

homogen grupp på det sättet, så det gör ju att man ändå kan få representativitet. Iförsig när det gäller Täby 

Moderaterna  vi har en medlemskår som nog har lite högre ålder, och jag skulle tro har inte tittat på listan, 

skulle gissa bara rakt av att det är lite fler män än kvinnor som är medlemmar. Men det har inte hindrat unga 

tjejer från att komma väldigt bra i vårt provval, faktiskt är det så att vi är tre kvinnor som vann provvalet i 

Täby kommun för Moderaterna. Och jag tror att bland dem tio första namnen så är det sex kvinnor eller 

någonting sådant, så att det tyder på att folk ändå kan rösta på något annat för att dem tror att ”det här är vad 

vi behöver”. Så det motsäger det här att gamla bara skulle rösta på gamla eller så. Det finns ett område där ja 

tycker att man kan göra förbättringar och det är bland invandrare, och det är att vi har för få invandrare i vår 

grupp. Man säga att vi har låg representativitet i Täby överhuvudtaget med invandrare och det är en ganska 

låg andel. Men där tycker vi att det är problem, och där har vi haft personer som vi tycker verkar vara 

jätteduktiga, som vi har kollat som är medlemmar. Vi har medlemmar som är invandrare, men som inte har 

valt att kandidera och ”frågat om de ska kandidera, för att de verkar stå för bra saker” och då har det varit 

just det här med barnen och familjen och sånt som har gjort att nej om några år är jag beredd men inte just 

nu. Tips till nya medlemmar är att de ska vara med i föreningens aktiviteter, man ska gå på föreningsmöten, 

man ska anmäla sig och ställa upp och jobba i de kampanjer vi bedriver, vi behöver många frivilliga som 

hjälper till med olika arbetsinsatser för att vi har inte så mycket pengar, utan mycket arbete görs ideellt, det 

finns inga anställda utan allt sådant sköts ideellt, ställer man upp och jobbar för partiet så vet folk vem man 

är, folk får en bild av vem man är och får en chans att sälja sig själv litegrann, så det är det absolut viktigaste. 

Det näst viktigaste är skriv lite insändare, det uppmärksammar folk om man skriver lite insändare i 

lokaltidningen och sådär. Dessutom kan medlemmar i Moderaterna  gå på  referensgrupper och ha 

uppfattningar om politiska frågor samt där lära känna folk så att det finns på det sättet olika vägar. Sen kan 

det finnas en annan tredje väg och det kanske inte är så vanlig i Täby, men har sett det hända i en stor 

kommun som Stockholm, det är att man är ganska känd redan från början. Och en person  som har en tung 

position i någon annan förening, i näringslivet eller så väljer att plötsligt att engagera sig politiskt. Och då är 

man känd redan från början därför att man har en annan trovärdighet med sig, och då kan man också komma 

fram ganska snabbt. Viktigaste att folk vet vem man är, för man vill ju inte provvalsrösta på någon som man 

bara ser, vi har ju provvalskataloger med alla kandidater med bild och kort presentation av personen, hur 

gammal, familj, vad den sysslar med, och sen får man själv skriva varför ska du välja just mig etc. Och det 

säger inte så mycket att man bara tittar på en katalog, utan att när man sen ska rösta så vill man ju gärna veta 

lite mer om de här personerna. Och enda sättet att veta mer är att man har träffat dem på olika sätt. Inom 

Täby Moderaterna uppmuntrar vi våra fullmäktigekandidater att driva personvalskampanj. Om varje 
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kandidat på listan vill bedriva en personvalskampanj, går ut och delar information till sina grannar, knackar 

på dörr och såna här saker så tror jag att det ät jättebra. För att då engagera sig de här kandidaterna sig i valet 

på ett annat sätt, och då kommer kommuninvånarna få en annan bild,” vilka är det som egentligen kandiderar 

för mig”. Så normalt få man betala sina egna persovalskampanjer, och föreningspengar till kandidaterna ska 

vara lika för alla och då har vi sagt att vi hjälper alla dem som vill genomföra personvalskampanj det 

kommer vi att stötta.  

d)  Jag tycker att systemet är bra eftersom valen representerar vad medlemmarna ville och alla va nöjda och 

glada. Dem får nominera vem dom vill, dem behöver inte nominera en person som är medlem, utan en 

person dem anser är duktig. Och sen om den personen blir nominerad och kommer med i provvalet, sen så 

har den personen begränsningen att om den skulle komma ifråga att få så mycket röster så att den skulle 

komma att representerade oss, då kräver vi att den blir medlem. 

9.Vad kännetecknar en lämplig kandidat till fullmäktige? 

a) Åsikterna, att du har åsikter att du vet varför du gör det? Det värsta jag vet är folk som är ute efter en titel 

och sen så sitter dem där och lyfter ett arvode. Och sen har mamma eller pappa sagt att Moderaterna är bra 

och därför sitter jag här, det respekterar inte jag. Sen om det inte överensstämmer helt med partilinjen är jag 

inte intresserad av, det viktigaste är att du har idéer, tankar  att du vill tillföra och vill vara med och förändra. 

Någonstans ska du ju självkart skriva under för en marknadsekonomi och fri rörlighet och såvidare.  

b) Som kandidat på Moderaternas lista till fullmäktige, så ska jag representera mina medlemmar jag ska inte 

bara. Det är inte jag som sitter där i egen person och nu vill ”jag ha en busshållplats närmare mig”. Utan jag 

ska företräda mina medlemmar likväl som en som sitter i riksdagen ska företräda Sveriges befolkning mer. 

c) Dem ska ha åsikter, det ska inte vara personer som sitter på rumpan och bara är tysta. Utan man ska ha 

åsikter, man ska ha en egen uppfattning som man talar om att man vågar stå för dem, så att medlemmarna ser 

att det här är en person som vågar stå upp för någonting inte bara åker med. Dem ska vilja synas mer på ett 

trevligt sätt, och det ska vara fokus utifrån sakfrågorna. och vad som också är viktigt för dem som kommer 

högt upp på listan, tittar man då på våra två toppkandidater är det våra kommunalråd. Att de även är ledare i 

den kommunala organisationen, så ledarskapet blir väldigt tydligt att det är  personer som är tydliga chefer 

och ledare som står för någonting, och som också följer upp det på ett bra sätt. Så på det sättet ska dessa 

personer ha samma egenskaper som en Vd i en organisation kan jag tycka. Det är ointressant vad folk gör i 

det civila på det sättet, men att det är bra att folk som är förtroendevalda jobbar med olika saker i det civila 

för att det bidrar till att våran fullmäktigegrupp får olika erfarenheter som tillsammans gör att helheten kan 

bli bra. 

d)Men jag tycker att det är viktigt att man verkligen engagerar sig och är påläst man sitter ju och fattar beslut 

för en massa människor. 

10.Anser du att dessa egenskaper som nyss nämnts vara de enda som krävs för att lyckas, eller finns 

det andra faktorer som spelar roll? 

a) Våga stå för vad du tycker, att ha åsikter är inte bara det viktigaste du kan ju inte sitta tyst som en mus. Då 

spelar det ingen roll hur mycket du har tänkt, utan du måste våga ta plats. Sen kunskap till exempel om hur 
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en kommun styrs, jag hade mycket åsikter i början och sen så kom vi till beslut om hur avloppssystemen ska 

se ut.  Vi har dock tjänstemän som förser oss med information i nämnderna, men i fullmäktige får jag 

exempelvis förslag från  miljö och byggnämnden som jag inte är så uppdaterad i. Antingen följer du 

partilinjen eller så bildar du dig en uppfattning om vad det gäller, så det är mycket där hur mycket du 

anstränger dig efter att du väl har blivit vald.  

b)Asså det där hänger nog mycket på vem man är som person. I Täby Moderaterna så tycker jag att alla har 

samma möjligheter men för att lyckas kan du inte bara kandidera och finnas med i provvalskatalogen. Det 

gör inte dig till ett topp tio kandidat, om man aldrig vart synlig på möten och ingen vet vem du är. Men jag 

menar jag vet att den här listan så finns det dem som är nya och dem får ju också röster. Det hänger på sin 

person själv, hade jag inte suttit i styrelse, kommit på möten och engagerat mig då hade jag nog inte kommit 

riktigt lika högt.  

c) Nej det tror jag inte, jag tror att åsikter enbart är en komponent. Men jag tror ju att politisk ledarskap på 

många sätt inte skiljer sig åt från vanligt ledarskap. Att det handlar om att det måste vara personer som har 

självkännedom, ödmjukhet, man måste förstå att man måste vara med och bygga en laganda, att man 

kandiderar inte för sin egen skull utan man kandiderar för lagets skull, man tillhör ett parti som har 

gemensamma värderingar och grundsyn, och att det är det man företräder snarare än sig bara själv. Det tror 

jag också är viktigt, men också de har personliga egenskaperna att man kan vara en god representant, att man 

bemöter andra med respekt och sånt tror jag är jätteviktigt. 

d)  Jag använder inte detta begrepp så ofta, men jag tror att jag skulle vilja kalla det duglighet men jag skulle 

vilja lägga flera aspekter på det. Duglig person som är jätteduktig i debatten och gnistrande duktig, ideellt 

resonerande, ideologi, och någon annan kan vara otroligt duktig på ett område som är väsentligt. Man 

värderar en massa sånna saker, nu tror jag inte att jag är orättvis mot någon enskild medlem om jag kan säga 

att dem kan ha andra preferenser. De kanske inte känner dessa människor lika väl, så att dem kan ha andra 

skäl det inte osannolikt att det kan vara närliggande, dels kan de känna någon personligen och tycka att det 

vore kul. Sen kan det vara områdesfrågor, vi skyltar ju på våra valsedlar från vilken stadsdel av kommunen 

vi hör till.  
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