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ABSTRACT 

The aim of this thesis was to study Swedish intra-party nomination processes 

for political appointments at the municipal, regional and national levels. This 

was accomplished by studying whether, and if so how, nomination processes 

are affected by identification and the existence of personal contacts and 

networks, based in part on homosociality and network capital. Homosociality 

proceeds from the assumption that people who are perceived as being similar 

are preferred at the expense of those perceived as different. Network capital 

is based on the premise that personal contacts and networks are a form of 

capital that can be accumulated and spent to achieve set goals, such as being 

nominated for a political appointment. The empirical material comprises 32 

semi-structured in-depth interviews with members of nomination 

committees (selectors) in the Västernorrland region of Sweden that 

participated in nomination processes in connection with local, regional and 

national elections in 2010 and 2014. The respondents were selected through 

snowball sampling and were asked during the interviews how they believe 

their personal views on candidates and personal networks affect the selection 

processes of nomination committees. The analysis shows that nomination 

committees preferred candidates whom they perceived to be similar to them, 

in ways including socioeconomic factors, age, gender, or geographical origins. 

The analysis also shows that access to personal contacts often determined 

whether or not a candidate was nominated. This was partly because personal 

contacts worked as references for new politicians that were used to ameliorate 

the risk of nominating individuals who might be perceived as unsuitable and 

partly because people in the networks of selectors or those of their friends and 

family were often regarded as more credible. Another observation was the 

central role of the local level in the parties’ recruitment and nomination 

activities. The analysis also showed that long-term political experience at the 

local level was usually required of the people who stood as candidates for 

regional or national political appointments. Lacking local experience, the 

opportunity to be nominated for these appointments was virtually nil. As well, 

the analysis showed that homosociality can promote the formation of network 

capital, as people who perceive that they are similar each other are attracted 

to each other and form networks that become part of overall network capital. 

 

Keywords: political parties, nomination processes, election committee, 

homosociality, contact capital. 
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1 INLEDNING  

I de flesta demokratier tävlar politiska partier om väljarnas röster och således 

konkurrerar partierna även om makt och inflytande över politiska beslut.1 En 

stor del av den statsvetenskapliga forskningen ägnar sig åt studier av hur 

partier agerar när de konkurrerar om väljarnas röster. 2  Men även inom 

politiska partier återfinns konkurrens. Det handlar om konkurrens mellan 

potentiella kandidater om: att bli utpekade till att företräda partiet på 

vallistor, att hamna på valbar plats på listor och utses till viktiga 

förtroendeuppdrag efter valet.3  Ett av de centrala uttrycken för konkurrens 

inom politiska partier är kandidatnominering. Det vill säga processerna inom 

partierna när de politiker som ska bli partiernas företrädare vaskas fram.4 En 

process som ofta utmärks av ideologisk kamp mellan olika partifraktioner om 

den politiska inriktningen.5  Konkurrensen mellan fraktioner och kandidater 

medför att nomineringsprocesser kan skapa och spä på konflikter inom 

partierna. 6  Kandidatnomineringens betydelse är central i politiska system 

som möjliggör personval eftersom den påverkar det kandidatutbud väljarna 

kan ta ställning till. Men även om väljare i flexibla listsystem7 kan välja mellan 

olika kandidater har partiinterna nomineringsprocesser ofta större inverkan 

för vilka personer som slutligen väljs än väljarnas röster.8  

 

Utifrån tidigare forskning finns kunskap om vad som utmärker kandidater 

som placeras på partiers valsedlar och vad som särskiljer dem som placeras 

på valbara placeringar respektive icke valbara placeringar.9 Det finns också 

kunskap om vad som utmärker kandidater som blir personvalda i förhållande 

till de bortvalda. 10  Det finns även kunskap om hur nomineringsprocesser 

formellt går till. 11  Dock är kunskapen mer begränsad kring hur centrala 

aktörer i partierna som valberedare motiverar varför vissa kandidater lyfts 

 
1 Sjöblom 1968, von Beyme 1985:334ff.  
2 Downs 1957, Mair 1997:20ff, Leduc M.fl 2004. 
3 Norris 1997:1, se även Hazan & Rahat 2010:6ff, Ashworth 2012. 
4 Norris 1997:1, se även Hazan & Rahat 2010:6ff. 
5 Katz 2001, se även Norris & Lovenduski 1993. 
6 Schattschneider 1942, Sartori 1976, Ranney 1981:103, Katz 2001, Sartori 2005:53, Cross 2008, Narud 2008.  
7 Flexibla listsystem utmärks av att väljarna kan påverka rangordningen genom personkryss givet att en kandidat 

får tillräckligt många röster då listan är fastställd av partiet. De flesta personkryss (till riksdagsval) tillfaller 

personer som redan står på valbar plats och därför har partiet i praktiken ofta större inflytande på utfallet i och 

med att det fastställer rangordningen. (Fransson 2018:14f, Karlsson 2018) 
8 Rahat 2007, Se även Put & Maddens 2013, Smrek 2019:13. 
9 Norris & Lovenduski 1995, Folke M.fl. 2016, Se även Narud 2011, Evans 2012, André M.fl. 2017.  
10 Nielsen 2007, J.fm Campbell & Cowlew 2014, André & Depauw 2013, Shugart M.fl 2005. 
11 Duverger 1964:353ff, Gallagher & Marsh 1988, Hazan & Rahat 2010, Spies & Kaiser 2014, Cross & Gauja 
2014, Fransson 2018. 
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fram istället för andra. 12  Kunskapen är också mer begränsad kring vilka 

faktorer som avgör varför uppdrag fördelas till vissa personer istället för 

andra.13 Denna avhandling tar avstamp i valberedarnas resonemang i svenska 

riksdagspartier på kommunal och regional nivå och undersöker dessa utifrån 

teorier kopplade till identifikation och personliga kontakter.14 

1.1 Kandidatnominering som forskningsfält  
Kandidatnominering som forskningsområde var under lång tid mestadels 

inriktat mot studier av amerikanska förhållanden men har över tid breddats 

till att också innefatta europeiska förhållanden och flerpartisystem i 

proportionella valsystem. 15  Ett uppmärksammat bidrag i den är Michael 

Gallagher och Michael Marsh studie The Secret Garden of Politics om partiers 

nomineringsprocesser till nationella parlament. Titeln är målande för ett 

forskningsområde som utmärks av svårtillgänglighet och beskrevs av 

Gallagher och Marsh som en process med många inblandade aktörer som 

agerar utifrån olika motiv. Samt en process som också utmärks av en hög grad 

av variation i utförandet beroende på länder och partier. Gallagher och Marsh 

studie bottnar i demokratiska värden där partiintern kandidatnominering 

lyfts fram som en vital del av partiintern demokrati.16 Utgångspunkten är då 

vanligen relationen mellan partiledning och medlemmarnas möjlighet att 

påverka vilka personer som kommer nomineras.17   

 

1.1.1 Kandidatnominering på olika nivå 

I system som utmärks av flernivåstyrning som bland annat Sverige och Norge 

nominerar partier kandidater till olika politiska nivåer. Vanligen följer då 

partiernas organisation de politiska nivåerna vilket innebär att partierna 

nominerar kandidater till både lokala, regionala och nationella politiska 

uppdrag.18 En infallsvinkel av kandidatnominering på flera nivåer är hur den 

partiinterna demokratin och relationen mellan de olika nivåernas aktörer 

påverkas. 19  Om partiinterna beslutsprocesser som nomineringsprocesser 

decentraliseras genom att de förs ner i beslutshierarkin så fler medlemmar 

 
12 Narud M.fl. 2002, Lundell 2002, Freidenvall 2006. 
13 Partier fördelar också uppdrag efter valen då de tillsätter uppdrag på nationell, regional och kommunal nivå. 
Dessa uppdrag kan betraktas som indirekt valda då väljarna inte har möjlighet att rösta på dessa personer då 

dessa uppdrag uteslutande tillsätts genom partiinterna processer utifrån partiernas mandattilldelning på 

respektive nivå. (Kommunallag 1991:900)  
14 Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977, Niklasson 2005. 
15 Narud M.fl. 2002. 
16 Gallagher & Marsh 1988. 
17 De Winter 1988, Se även Michels 1983 (1915), Kenig M.fl. 2015. 
18 J.fm Hagevi 2003, Allern & Saglie 2012, Feltenius 2016. 
19 Norris 1997, Se även Saglie & Heidar 2004, Evans 2012. 
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kan delta i besluten antas graden av interndemokrati öka. 20   I 

flernivåperspektivet kan detta förstås bland annat när det gäller 

nomineringsverksamhet till nationella parlament. Om partiers regionala 

och/eller lokala organisationer får betydande del i beslutsprocessen skapas 

bättre förutsättningar till en ökad grad av partiintern demokrati. Detta är dock 

inte uteslutande en fråga om på vilken nivå beslut om nominering tas utan 

också i vilken utsträckning enskilda partimedlemmar kan påverka 

processen.21 Ett centraliserat förfarande kan genom ett brett röstförfarande 

involvera många medlemmar. Medan ett decentraliserat inte automatiskt 

innebär att många medlemmar får vara delaktiga i nomineringsbesluten då 

makten på lokal och regional nivå i vissa fall koncentrerats till en liten grupp 

personer. 22   Följaktligen är det snarast i vilken utsträckning partiernas 

medlemmar inkluderas i beslutsprocesserna som avgör graden av 

interndemokrati i partiers nomineringsprocesser. Detta är kopplat till hur 

många som kan delta i kandidaturvalet där den ena extremen är när partier i 

princip saknar kontroll över kandidatnomineringen och alla väljare kan 

nominera och rösta på vem de vill. Den andra extremen är när partierna har 

total kontroll och små grupperingar av personer inom partierna endera utser 

kandidater på egen hand eller gallrar fram ett litet fåtal kandidater som 

partimedlemmar eller väljare kan välja mellan.23  

 

Även om partiers lokala nomineringsverksamhet uppmärksammats i mindre 

utsträckning av forskningen genomförs ändå merparten av 

nomineringsprocesserna i Sverige lokalt då det är där största andelen 

politiska uppdrag återfinns. 24  Lokal nivå utgör också oftast också 

startpunkten i politiska karriärer vilket medför att lokala 

nomineringsprocesser i ett längre perspektiv också i hög utsträckning 

påverkar vilka kandidater som återfinns på högre nivå. Då lokal erfarenhet 

ofta betraktas som en positiv kandidategenskap under nomineringsprocesser 

till nationella och övernationella institutioner.25 Relationen mellan partiers 

olika nivåer är därför en del i nomineringsprocesser då det i de flesta partier 

finns krav från både grupper och enskilda aktörer på representation.26   

 

 
20 Bille 2001. 
21 J.fm. Pennings & Hazan 2001, Hazan & Rahat 2001. 
22 Hazan & Rahat 2010:55ff, J.fm Hazan & Woerman 2006, Borchert 2011, Aylott & Bolin 2017. 
23 Spies & Kaiser 2014, Hazan & Rahat.2002:111ff. 
24 Trounstine 2009, Statistiska centralbyrån, Demokratistatistisk rapport. 22, 2015. 
25 Hagevi 2003. 
26 Pitkin 1967:209ff, Phillips 1995:170f. 
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1.1.2 Personliga egenskaper och kandidatnominering  

Ett område som också uppmärksammats i forskningen är inslaget av 

personifiering rörande partiers nomineringsprocesser. Grunden för 

diskussionen om personifiering är tanken att enskilda kandidaters personliga 

egenskaper fått större betydelse för väljarnas uppfattning om partier än 

partierna som organisationer. Ofta medför detta att partiers företrädare får 

större betydelse för väljarnas val på bekostnad av hur partiers kollektiva 

identitet som organisationer uppfattas av väljarna. 27 Väjarnas möjlighet att 

välja den mest uppskattade kandidaten kan då förändra väljarbeteendet i den 

riktningen att väljarna i vissa fall väljer på basis av kandidat istället för parti.28 

Därför blir kandidaters förmåga att attrahera väljare också en aspekt för 

partier att förhålla sig till under kandidatnominering.29 Om väljarna föredrar 

vissa kandidater utifrån deras personliga egenskaper ökar sannolikt partiers 

lyhördhet inför väljarnas önskemål om kandidaterna som personer.30  

 

En aspekt inom fältet som kan kopplas till väljares kandidatbedömning är hur 

de kandidategenskaper väljare antas uppskatta påverkar den partiinterna 

konkurrensen mellan potentiella kandidater. En effekt kan bli att kandidater 

i vissa fall i högre utsträckning fokuserar på att profilera sig i den partiinterna 

konkurrensen istället för profileringen mellan partier. En av aspekt av det är 

hur partiintern konkurrens mellan kandidater påverkar relationen mellan 

kandidater och partier.31 Det finns studier som visar på att det är sannolikt att 

personliga egenskaper som antas tilltala fler väljare premieras av partierna 

medan partierna väljer bort kandidater som antas sakna dessa egenskaper.32   

 

Kopplat till hur kandidaters egenskaper uppfattas av väljarna finns också 

tidigare studier som pekat på att partier verkar uppfatta vissa egenskaper 

extra attraktiva. Ett exempel är högre utbildning då politiskt valda överlag 

har högre utbildning än befolkningen i stort.33 En annan egenskap som 

framstår som betydelsefull är lokal förankring eftersom studier pekat på att 

väljare i genomsnitt föredrar kandidater med lokal förankring.34 Också 

partier tar hänsyn till lokal förankring då de på nationella listor vanligen 

fördelar kandidater utifrån geografisk hemvist för att tilltala så många 

 
27 J.fm McAllister 2007, Zittel 2012. 
28 Marsh 2007. 
29 Crisp M.fl. 2013. 
30 André M.fl. 2017. 
31 Selb & Lutz 2012, Se även Karvonen 2010. 
32 Folke M.fl. 2016. 
33 Narud M.fl. 2002, Se även Madestam 2014:330f. 
34 Tavits 2010. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379413000255#!
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väljare som möjligt.35 En annan aspekt som spelar in är om kandidaterna 

kandiderar för nyval eller omval. Detta då det är mer sannolikt att en 

kandidat som redan är vald till den position valet avser blir omvald än att en 

ny kandidat blir vald. Kandidater som söker ett omval har därför ett tydligt 

övertag då det är mer sannolikt att de väljs om.36 Detta speglas även i 

partiernas bedömning av kandidater. Partier har utifrån tidigare forskning 

visat sig föredra att åternominera kandidater då dessa betraktas som mer 

säkra kort då de antas ha större möjlighet att vinna väljarnas röster. En av 

orsakerna till fördelarna att vara föremål för åternominering i förhållande till 

nominering av nya kandidater är att de som åternomineras oftast är kända 

både av väljare och inom det egna partiet.37  

 

Oavsett vilka egenskaper väljare uppskattar har partier i vart fall i 

partidominerade system vanligen kontroll över vilka kandidater som 

nomineras till listor och uppdrag efter val. Vanligen sker detta genom att 

partierna har någon form av bedömningsfunktion som värderar och avgör 

vilka personer som bör premieras eller inte. Denna består ofta av en 

partiintern kommitté som identifierar och bedömer kandidater. Frågan är då 

hur, på vilket sätt, och vad som påverkar dessa kommittéers bedömningar av 

potentiella kandidaters egenskaper.38  

 
1.1.3 Kandidatnominering – en komplex process  

Även om kandidatnomineringsprocesser vid en snabb anblick kan te sig vara 

okomplicerade framstår den vid en närmare betraktelse snarare som en av de 

mer invecklade processerna i politiska partier. 39 I exempelvis de nordiska 

länderna är vanligen regionala partiorganisationer ansvariga för att nominera 

kandidater till parlamentsvalen. De regionala organisationerna består 

vanligen av ett antal lokal partiorganisationer som alla är delaktiga i 

nomineringsprocessen.  Följaktligen genomförs därför ofta partiers 

nomineringsverksamhet till nationella parlament parallellt på både regional 

och lokal nivå. 40  Till det är det inte ovanligt att partiernas nationella 

organisationer på olika sätt försöker påverka sammansättningen av 

kandidater på listorna.41 Samt att vissa kandidater också förefaller ha uppdrag 

 
35 Fransson 2018:35f, J.fm. Put M.fl. 2018, Karvonen 2010. 
36 Dahlgaard 2016, J.fm...Ansolabehere M.fl. 2000, Freidenvall 2006:238. 
37 J.fm. Redmond & Regan 2015. 
38 Back & Berglund 1978: 105, Narud 2008, Rahat 2009, Hazan & Rahat 2011:111ff. 
39 Lundell 2004. 
40 Narud 2008, J.fm. Freidenvall 2006:238, Bergman & Bolin 2011;259. 
41 Allern & Saglie 2012, Narud 2008, Se även Detterbeck 2016. 
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på flera nivåer samtidigt. 42  Nomineringsverksamhet som bedrivs på flera 

politiska nivåer parallellt är därför inte okomplicerad. Detta kan bidra till att 

skapa motsättningar mellan de inblandade aktörerna då dessa kan ha olika 

målsättning avseende listsammansättningen. Lokala organisationers krav på 

lokal förankring kan krocka med nationella krav som exempelvis 

könsfördelning eller etnisk representation. 43  Situationen kompliceras 

ytterligare genom nomineringsprocessens tudelning. Dels den formella där 

partier presenterar ett antal namn på en lista och dels den informella med 

partiinternt urval till listor eller internt tillsatta uppdrag. Det är under dessa 

processer partierna avgör vilka personer som skall erbjudas nominering.44  

 

Överlag är forskningen ofta inriktad mot den formella delen vilket är 

problematiskt då betydande del av processen bedrivs informellt bortom 

formella regler och offentlig insyn. Den formella delen av 

nomineringsprocessen är transparant i den meningen att den styrs av regler 

och procedurer som på ett eller annat sätt är offentliga vilket gör att det går 

att studera partiers tillvägagångssätt. De informella processerna är däremot 

oskrivna och är därigenom inte synliga i samma utsträckning då de istället 

styrs av informell praxis som kan variera både över tid och inom 

organisationer. Detta gör att partiers formella regler kan vara tydliga 

samtidigt som det kan finnas informell praxis som går stick i stäv med 

formella regelverk. Informella regler kan därför i realiteten vara överordnade 

formella regler. 45  När det kommer till partiers beslutsfattande under 

nomineringsprocessers bedömningsfas blir det särskilt uppenbart. 46 

Bedömningsfasen är vanligen inte formellt reglerad och är därför i första hand 

kopplad till partiers informella beslutsfattande.47  

 

En del av de mer informella delarna i samband med partiers urvalsprocesser 

för att betrakta partiers kandidatbedömning är relationen mellan de som 

nominerar och de som potentiellt skulle kunna nomineras. Jean 

Lipman-Blumen lyfte i ett genusperspektiv fram bedömning av egenskaper 

och menade att identifikation och bedömning av personliga egenskaper kan 

härledas till personligt gillande baserat på upplevelser likhet i relationen 

mellan de som väljer och potentiella kandidater. Lipman-Blumen definierade 

 
42 Demokratistatistisk rapport. 22, 2015. 
43 Denver 1988, Pruysers & Cross 2016. 
44 Ranney 1981:75. 
45 Bjarnegård & Kenny 2016, Norris & Lovenduski 1995:2ff. 
46 Cheng & Travits 2011. 
47  Bjarnegård & Kenny 2015, se även Freidenvall & Jansson 2011:136. 
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detta som homosocialitet 48  och förklaring till mäns överordning gentemot 

kvinnor i organisationer. Homosocialitet utmärks av ett sökande efter 

egenskaper som upplevs som lika de egna egenskaperna.49 Ett annat och till 

del närliggande perspektiv inom ramen för informella processer härrör 

utifrån perspektivet att det finns skäl att anta att en betydande del av politisk 

rekrytering sker inom personliga nätverk och att de som rekryterar också 

tenderar att rekrytera personer med liknande personliga egenskaper. 50 

Utifrån att upplevelser av likhet kan påverka urval av kandidater bör detta 

också påverka partiers bedömningsfas då kandidaterna sållas fram.  

 

Maurice Duverger pekade redan på 1960- talet ut bedömningsfasen som del i 

partiers urvalsprocesser till både partiledare, parlamentsledamöter och lokala 

ledare. Dock utan att gå in närmare på funktionen.51 Vilket måste betraktas 

förväntat då variationen mellan både länder och partier är förhållandevis stor 

vilket gör jämförelser svåra.52  Det i kombination med komplexiteten som 

utmärker partiers nomineringsprocesser har bidrag till att utbudet av det 

internationella och jämförande perspektivet dels är begränsat men också 

delvis förenklat. En betydande orsak är att nomineringsprocesser rymmer en 

rad aktörer inom ramen för såväl formella som informella processer vilket gör 

det svårt att bestämma var makten över processerna återfinns.53 Och i den 

forskningsluckan återfinns bedömningsfasen som vanligen genomförs av en 

liten grupp personer inom partierna vars inflytande över vilka som slutligen 

väljs är större än väljarnas.54 I svensk kontext är behovet av mer kunskap om 

bedömningsfasen extra påtaglig då svenska partier genomför två 

nomineringsprocesser. Efter allmänna val till regional- och 

kommunfullmäktige skall partierna också utse kandidater till indirekt valda 

uppdrag i styrelser/nämnder och bolag på regional och kommunal nivå.55 De 

svenska partierna genomför således både en för- och eftervalsprocess. Dessa 

processers flöde kan illustreras enligt figur 1 

 

 

 

 

 
48 Begreppet homosocialitet beskrivs närmare i kapitel 2.1, 2.1.1.  
49 Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977. 
50 Verba M.fl.1995:133ff, Se även Niklasson 2005, Folke & Rickne 2016a. 
51 Duverger 1964:33ff, Se även Ranney 1981:75ff. 
52 J.fm. Narud M.fl. 2002, Lundell 2002. 
53 Norris & Lovenduski 1995:198ff. 
54 J.fm. Putnam 1976:56, Rahat 2007. 
55 Kommunallag 1991:900. 
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Figur 1. Nomineringsprocessers flöde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

   

   

  

 

 

  

 

 

 

 
 

Källa: Bearbetad utifrån Narud 2008, Rahat 2009, Back & Berglund 1978: 105, kommunallag 1991:900 

och samtliga svenska riksdagspartiers partistadgar. 
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Som framgår av figur 1. finns under förvalsprocessens initiala skede ett antal 

potentiella kandidater som endera accepterar eller avstår från att kandidera. 

I nästa steg får de som vill kandidera sina egenskaper bedömda av en 

valberedning som väljer respektive väljer bort ett antal kandidater. Sedan 

inträder det mer formella förfarandet när partierna beslutar om vilka 

kandidater som slutligen skall nomineras. 56  Beslut om vilka som skall 

nomineras tas vanligen av medlemmarna i partierna som på ett eller annat 

sätt beslutar vilka som skall nomineras.57  Men även om partimedlemmarna i 

formell mening beslutar om vilka som skall nomineras är valberedningarnas 

bedömning central då den vanligen avgör vilka kandidatalternativ som finns 

att tillgå när beslut tas. Betydande del av förutsättningarna för det slutliga 

valet av kandidater bestäms under bedömningsfasen då ett antal potentiella 

kandidater sorteras in respektive ut. Kandidaturvalet är därför vanligen 

starkt avgränsat när partierna slutligen fattar beslut om vilka kandidater de 

skall nominera till sina listor riksdag och kommun/regionfullmäktige. 58 När 

valet är genomfört och valresultatet fastställt startar partiernas 

eftervalsprocess när kandidater till kommunala/regionala nämnder/styrelser 

och bolag skall vaskas fram.  

 

Eftervalsprocessen startar som förvalsprocessen med att det finns ett antal 

potentiella kandidater som endera vill eller inte vill kandidera. Därefter tar 

valberedningarnas bedömningsfas vid. Valberedningarna bedömer då vilka 

som anses lämpliga att nominera och ett antal personer blir föreslagna till 

olika uppdrag inom eftervalsprocessen och ett antal sållas bort. Därefter är 

den vanliga proceduren att partiernas medlemmar på ett eller annat sätt får 

möjlighet att ta ställning till de förslag som valberedningarna lagt. I och med 

detta är den partiinterna eftervalsprocessen avslutad och partierna lägger sina 

förslag till fullmäktige som formellt fattar beslut om vilka som skall väljas.59 I 

realiteten är detta vanligen en formalitet då dessa uppdrag tillsätts på förslag 

av partierna, proportionellt utifrån respektive partis månadstilldelning i 

kommun/regionfullmäktige.60   

 

Eftervalsprocessen är lite av en outforskad terräng. Jan Sundberg reste frågan 

om dessa nomineringsprocesser 1988 och hävdade att det krävs mer forskning 

för att bättre förstå vad som sker under nomineringsprocessens gång.61 Dock 

 
56 Narud 2008, Rahat 2009, Back & Berglund 1978: 105. 
57 Rahat 2007, J.fm. även Hazan 2002:111. 
58 Narud 2008, Rahat 2009, Back & Berglund 1978: 105. 
59 Se samtliga svenska riksdagspartiers partistadgar. 
60 Kommunallag (1991:900) Se även Erlingsson & Wänström 2015:113ff. 
61 Sundberg 1988. 
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kvarstår i stora drag bristen på kunskap om nomineringsprocessen. Gissur 

Erlingsson och Johan Wänström lyfte 2015 fram samma fråga och hävdar i 

likhet med Sundberg att det är oklart hur partierna går tillväga under dessa 

nomineringsprocesser.62 Det är därför också oklart vilka bedömningar och 

avvägningar valberedningarna gör under nomineringsprocessen vilket ligger 

till grund för syftet med denna avhandling.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Utgångspunkten är att studera partier går tillväga när de nominerar 

kandidater under för- och eftervalsprocessen. Men det mer specifika syftet är 

att studera hur partiers valberedningar arbetar och vad som avgör vilka 

personer som nomineras. Detta undersöks dels med utgångspunkt i 

homosocialitet och antagandet om att de som upplevs lika på bekostnad av 

de som upplevs olika. Teoribildningen om homosocialitet är i grunden ett 

genusteoretiskt antagande om att män premierar män under urvalsprocesser 

då män känner igen andra mäns egenskaper och upplever attraktion och 

trygghet bland andra män. Homosocialitet måste dock förstås i ett vidare 

sammanhang där premierandet under urvalsprocesser också grundas i 

igenkännande av egenskaper och att egenskaper som upplevs lika egna 

premieras på bekostnad av egenskaper som upplevs olika. Således medför 

antagandet även att egenskaper som utbildning, socioekonomisk bakgrund, 

geografisk tillhörighet eller andra personliga egenskaper kan påverka 

kandidatbedömningen.63 Vilket kan innebära att individer som på ett eller 

annat sätt avviker från gemensamma normer och egenskaper exkluderas 

medan personer som bekräftar rådande normer och egenskaper inkluderas.64 

Den påverkan homosocialitet antas ha under urvalsprocesser ligger också i 

linje med antagandet att en betydande del av partiers rekrytering sker i 

kretsen av personliga nätverk och att de som rekryteras uppvisar påfallande 

likheter gällande personliga egenskaper.65 Detta leder vidare till antagandet 

att partiers urvalsprocesser också påverkas av personliga kontakter och 

nätverk.  

 

Inom teoribildningen om kontaktkapital betonas värdet av personliga 

kontakter och nätverk med utgångspunkt att dessa utgör en form av kapital 

som kan omsättas och ackumuleras för att uppnå uppsatta mål, som att 

 
62 Erlingsson & Wänström 2015:115f, Se även Möller M.fl. 1993:184f, Assarsson 1994:17, Heidar 2000:1, 

Johansson M.fl. 2005. 
63 Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977. 
64 Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977. 
65 Verba M.fl.1995:133ff. 
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nomineras till politiska uppdrag. 66  Avhandlingen tar därför avstamp i 

teoribildningarna om homosocialitet och kontaktkapital i syfte att undersöka 

hur valberedningsledamöters personliga uppfattningar om kandidater och 

personliga kontakter påverkar valberedningars urvalsprocesser. Detta ligger 

till grund för formuleringen av följande två forskningsfrågor.  

 

Vilken betydelse har homosocialitet för det urval valberedningar gör 

under partiers nomineringsprocesser till direkt respektive indirekt 

valda uppdrag?  

 

Vilken betydelse har kontaktkapital för det urval valberedningar gör 

under partiers nomineringsarbete till direkt respektive indirekt valda 

uppdrag?  

 

1.2.1 Varför studera svenska partiers nomineringsprocesser  

De nordiska länderna kan betraktas som partidominerade valsystem i vilket 

partier har en stark ställning i det demokratiska systemets funktion.67 I alla 

nordiska länder har dock väljarna i varierande grad möjlighet att påverka 

valet av företrädare i offentliga församlingar genom att rangordna kandidater 

på valsedlarna. Av de nordiska länderna uppvisar Sverige den högsta graden 

av partidominans genom att väljarnas möjlighet att påverka rangordningen 

på partiernas listor är som minst. Sverige har därför ett av världens mest 

partidominerade system. 68  Begränsningarna till trots ger ändå inslaget av 

personval svenska väljare möjlighet att påverka rangordningen på partiers 

listor vilket gör att Sverige kan kategoriseras som ett land med ett flexibelt 

listsystem i vilket både partier och väljare kan påverka vilka personer som 

kommer att väljas. 69  Personvalets effekter är dock begränsade då 

förhållandevis få väljare utnyttjar möjligheten till personval. I samband med 

riksdags- och landstingsval har andelen personröster fram till 2014 års val 

aldrig överstigit 30 procent. Andelen som personröstat är dock något högre 

på kommunal nivå, som mest 34,5 procent i samband med 1998 års 

kommunalval men andelen har sedan sjunkit och var 2014 nere i 29 procent.70 

Till det kommer att de som valts via personval vanligen redan placerats på 

valbar plats71 av sina partier och skulle valts ändå. Således är personvalets 

 
66 Niklasson 2005. 
67 Bengtsson M.fl. 2014, Fransson 2018:9ff. 
68, Karvonen 2004, Bengtsson M.fl. 2014:32ff. 
69 Fransson 2018:14f, Karlsson 2018. 
70 Berg & Oscarsson M.fl. 2015:8ff. 
71 Med valbar plats avses placering som i det/de senaste valen skulle genererat en plats i berörd församling.  
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betydelse för utfallet i riksdag, landsting/region och kommun till största del 

ett resultat av partiinterna nomineringsprocesser.72 

 

Partiers nomineringsförfarande till listor kan betraktas som en förvalsprocess 

då de genomförs före valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige. 

Dessa processer har över tid undersökts i olika sammanhang. Bland annat 

genomförde Lars Sköld inom ramen för författningsutredningen 1958 en 

studie om partiernas kandidatnominering i samband med 

andrakammarvalen 1948 och 1952. Undersökningarna visade bland annat på 

organisatoriska skillnader mellan olika partiers nomineringsprocesser, 

socioekonomiska skillnader mellan olika partiers väljare och kandidater. 73 

Lars Zanderin studerade nomineringsverksamhet till landstingskommunala 

val 1966, och visade bland annat hur partierna tog hänsyn till 

representativitet. 74  Dan Brändström presenterade flera studier om 

nomineringsverksamhet, mellan 1967 och 1972 och lyfte bland annat fram fem 

huvudkategorier som grund i bedömningen av kandidater, dessa kategorier 

är attraktivitet, duglighet, representativitet, gruppers och individers 

önskemål inom partiet och andra partiers önskemål.75  

 

Svenska partier nominerar dels till direktvalda fullmäktigeförsamlingar på 

regional och kommunal nivå, totalt 20 regionala fullmäktigeförsamlingar och 

290 kommunala fullmäktigeförsamlingar.76 Dessa består av mellan 21 och 101 

mandat vardera beroende på antalet röstberättigade invånare inom 

respektive kommun eller region/landsting. Efter allmänna val tillkommer 

nomineringsprocessen till indirekt valda uppdrag, dessa kan betraktas som 

en eftervalsprocess i vilken partierna efter de allmänna valen tillsätter 

uppdrag i riksdagens utskott, regionala nämnder/styrelser och bolag samt 

kommunal nämnder/styrelser och bolag. I riksdag och EU- parlament sker 

denna nominering i kretsen av de valda ledamöterna medan det inom 

regioner/landsting och kommuner inte finns något som hindrar att partierna 

nominerar kandidater som inte valts till respektive fullmäktigeförsamling.77  

 

År 2015 fanns totalt 7038 tillsatta uppdrag på regional nivå fördelade på drygt 

4400 personer. Till det 20 EU-parlamentariker och 349 riksdagsledamöter. På 

 
72 Berg & Oscarsson 2015:23ff. 
73 Sköld 1958. 
74 Zanderin 1967. 
75 Brändström 1967, Brändström 1971, Brändström 1972.  
76 Sveriges kommuner och landsting 2017. 
77 Kommunallag (1991:900) 
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kommunal nivå fanns 60 375 uppdrag fördelade på cirka 36 800 personer.78 

Den största andelen av partiernas nomineringsprocesser utgörs av uppdrag i 

primär- och landstingskommunala nämnder, styrelser och bolag. Dessa 

fördelas proportionellt mellan de partier som är representerade i fullmäktige 

utifrån förslag från partierna vilket i realiteten gör nomineringen till en 

partiintern fråga.79 På kommunal nivå utgjorde indirekt valda uppdrag år 

2015 cirka två tredjedelar av alla uppdrag. (Se tabell 1) Inom landsting/region 

utgör indirekt valda uppdrag cirka hälften av uppdragen.80 

 

Tabell 1. Antal förtroendeuppdrag i kommuner och 

landsting/regioner 201581 
Nivå Kommun  Landsting/region 

Fullmäktige 20 198 3 528 

Styrelse  7 140 582 

Facknämnder 25 912 2 738 

Övriga uppdrag 7 125 190  

Totalt 60 375 7 038 

Källa: Statistiska centralbyrån, Demokratistatistisk rapport. 22, 2015 

 

Majoriteten av partiernas nomineringsverksamhet är således partiinterna 

processer bortom väljarnas direkta inflytande. Indirekt valda uppdrag är 

unika till sin karaktär genom det omfattande beslutsmandatet, exempelvis en 

kommunstyrelseordförande har, enligt Ernesto Dal Bó med fleras, studie om 

politisk rekrytering större politiskt inflytande än en riksdagsledamot. En av 

orsakerna är att indirekt valda organ till skillnad från direkt valda utmärks av 

exekutiv makt. Beslut som tas i fullmäktige bereds och utformas vanligen i 

indirekt valda organ vilket begränsar fullmäktiges utrymme att utforma de 

beslut som skall tas.82   

 

Maktförhållandet mellan fullmäktige och nämnder/styrelser på 

kommunal/regional nivå har återkommande lyfts fram som problematiskt. 

Redan 1975 lyftes frågan i utredningen om kommunal demokrati i vilken det 

 
78 Statistiska centralbyrån, Demokratistatistisk rapport. 22, 2015. 
79 Nielsen 2007:68,60f, Karlsson & Gilliam 2014:11,Wide 2014, Folke & Rickne. 2016b. 
80 Demokratistatistisk rapport. 22, 2015.  
81 Styrelse avser kommun- eller landstings/regionstyrelse. Facknämnder avser uppdrag i nämnder och styrelser 

med specifika uppdrag inom respektive nivå, exempelvis socialnämnd. Övriga uppdrag avser uppdrag som inte 

ryms inom facknämnderna, exempelvis kommunala bolag. (Källa statistiska centralbyrån) Dessa uppgifter har 

inte publicerats i nedbruten form vilket gör att det inte går att utröna hur fördelningen ser ut i respektive 

län/region. Dock finns inget som indikerar på att fördelningen skulle variera i nämnvärd utsträckning då samtliga 

kommuner och landsting/regioner lyder under samma lagstiftning och därför bör vara likartat organiserade.   
82 Dal Bó, M.fl. 2017, Se även SOU 1993:90:171f, Montin 1996:112ff, SOU 2001:48:140, Wide & Gustafsson 
2001:10ff, Erlingsson & Wänström 2015:124ff. 
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påpekades att betydande del av det exekutiva politiska arbetet återfinns i 

nämnder/styrelser. Utredningens yttrande innehöll rekommendationer om 

begränsad delegationsrätt till indirekt valda organ för att stärka fullmäktiges 

roll. 83  Ett liknande resonemang fördes av lokaldemokratikommitténs 

slutbetänkande 1993 där fullmäktiges roll liknades med ett transportkompani 

för beslut som i realiteten redan beslutats i indirekt valda organ.84  

 

Genomgående finns således en hel del kunskap om partiers formella 

beslutsgångar under nomineringsprocesser men studier om valberedningars 

arbete är tämligen få i svensk kontext. Det finns dock undersökningar som till 

viss del berör valberedningars betydelse. I Jan Johansons studie om hur 

riksdagsledamöter utsågs i samband med valet 1994 fick valberedningars roll 

viss uppmärksamhet. Johansson menade att valberedningar är en maktfaktor 

men menade också att partiledning och etablerade politiker har betydande 

inflytande över vilka som nomineras. 85  Johansson menade också att 

processerna är mycket komplexa vilket gör att det är svårt att peka ut var 

besluten egentligen fattas i organisationerna. Komplexiteten innebär också att 

det är svårt att leverera enkla förklaringar till hur processerna går till vilket 

också gör det svårt att förklara vilka som slutligen nomineras till partiers 

riksdagslistor. 86  En faktor som påverkar processerna är enligt Johansson 

huruvida partierna praktiserar provval eller inte. Han menar att om partier 

genomför provval minskar valberedningars inflytande till förmån för 

enskilda partimedlemmar och vice versa om provval inte praktiseras. Den 

främsta orsaken till det är att det är svårt för valberedningar att motivera 

varför medlemmarnas vilja som manifesterats i provval inte skall följas. 87  

 

Valberedningars betydelse lyfts också av Maritta Soininen och Nils Etzler i en 

studie om invandrares politiska deltagande och även de menar att 

valberedningar har betydande inflytande under nomineringsprocessen även 

om provval praktiseras.88 I alla riksdagspartiers stadgar framgår att personer 

som delar partiernas ideologiska grund kan bli medlemmar och kandidera för 

uppdrag. Stadgarna reglerar också i olika utsträckning när och hur 

nomineringsprocesserna skall genomföras i en formell mening. I viss 

utsträckning ges också rekommendationer till de kommunala och regionala 

 
83 SOU 1975:41:99ff.  
84 SOU 1993:90:171f, se även Montin 1996:112ff. 
85 Johansson 1999. 
86 Johansson 1999:332f, se även Freidenvall 2006:235ff. 
87 Johansson 1999:287ff. 
88 Soininen & Etzler 2006:217 se även Rodrigo-Blomqvist 2005:48f, Dancygier M.fl. 2015. 
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organisationerna om representativitet i form av ålder, kön och etnicitet men 

rekommendationerna säger inget om den informella processen. Vi vet således 

relativt lite om vilka personer som kommer att välkomnas av partierna men 

det kan antas att alla som vill bli nominerade inte kommer bli det.  

 

I alla svenska riksdagspartier är den vanliga proceduren oavsett uppdrag och 

nivå att tillsätta en valberedning med uppdrag att föreslå kandidater till 

uppdrag som skall tillsättas.89 Valberedningar kan därför betraktas som ett 

filter som utifrån alla tillgängliga kandidater gör ett urval där vissa sorteras 

in och vissa bort vilket ger valberedningarna ett betydande inflytande under 

nomineringsprocesser. 90  Eftersom partier i normalfallet alltid tillsätter 

valberedningar för att hantera urvalsprocesser blir dessa och dess ledamöter 

ofrånkomliga i förståelsen av hur partiers nomineringsprocesser fungerar och 

som tidigare påpekats finns också indikationer på att kandidaturval sker via 

personliga nätverk och att de som rekryterar kandidaterna tenderar att 

rekrytera personer med liknande personliga egenskaper.91 Överlag finns det i 

internationell kontext liknande funktioner för att sålla fram kandidater till 

politiska uppdrag men den svenska modellen med partiinterna processer till 

indirekt valda uppdrag skiljer sig då denna inte ger väljarna möjlighet att 

påverka utfallet. Valberedningarnas roll är därför en fråga om hur det 

demokratiska systemet fungerar och vilka som kommer att väljas till de 

många gånger mest maktfulla politiska positionerna på kommunal och 

regional nivå, men också vilka som i förlängningen kommer väljas till 

partiernas yttersta positioner på nationell nivå.92 

 

Sammantaget särskiljer sig Sverige i en internationell kontext genom att 

Sverige har ett starkt partidominerat politiskt system. Detta bör medföra att 

partiernas interna nomineringsprocesser får större betydelse för vilka som 

slutligen blir valda än i system som utmärks av svagare partidominans. Till 

det kommer indirekt valda uppdrag som till sin karaktär är unika genom den 

starka maktställning de utgör på både primär- och landstingskommunal nivå.  

 

 

 
89 Se samtliga svenska riksdagspartiers partistadgar.  
90 Soininen & Etzler 2006:216ff, se även Gallagher & Marsh 1988:267. 
91 Verba M.fl.1995:133ff, Se även Niklasson 2005, Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977. 
92 J.fm. Rahat 2007. 
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1.2.2  Disposition 

Kapitel två inleds med en beskrivning av avhandlingens teoretiska ansatser 

som ligger till grund för den empiriska inhämtningen. Kapitel tre består av en 

redogörelse för avhandlingens tillvägagångssätt, urval och avgränsningar 

samt en genomgång hur materialet bearbetats och analyserats. I kapitel 4 som 

också är det första empiriska kapitlet beskrivs partiernas organisering av 

nomineringsverksamheten, valberedningarnas arbetsordningar och mandat 

under nomineringsprocessen. Kapitel fem utgör avhandlingens andra 

empiriska avsnitt och behandlar antagandet om att homosocialitet kan 

påverka partiers nomineringsverksamhet. Kapitel sex är det tredje empiriska 

avsnittet som behandlar det andra antagandet om att kontaktkapital antas 

kunna påverka partiers nomineringsprocesser. Avhandlingen avslutas med 

kapitel sju där resultatet av studien analyseras och relateras till avhandlingens 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Till det ges också en 

övergripande diskussion om avhandlingens resultat och förslag på framtida 

forskning på området.  
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2 ETT TEORETISKT RAMVERK  

Partier har som aktörer i det politiska systemet betydande och ofta avgörande 

inflytande över vilka personer som kommer att väljas till politiska uppdrag. 

Rahat illustrerade detta genom jämförelsen med en restaurangmeny och 

hävdade att partiers roll som grindvakter begränsar väljarnas valmöjligheter 

i så hög grad att de partiinterna urvalsprocesserna ofta väger tyngre än 

väljarnas röster. När partier som i svensk kontext tillsätter valberedningar för 

att sålla fram kandidater som utmynnar i ett kandidatförslag kan också det 

illustreras som en meny som partiernas medlemmar får ta ställning till. 

Därigenom kan också valberedningar betraktas som en form av grindvakter 

genom att dess förslag får stor betydelse för vilka personer som slutligen 

kommer väljas. Valberedningar och dess ledamöter utgör därför en 

betydande del i förståelsen till varför vissa personer nomineras till politiska 

uppdrag medan andra inte nomineras.93  

 

Som framgår i Verba med flera kan det antas att partiers urvalsprocesser till 

betydande del sker inom personliga nätverk och att de som rekryterar många 

gånger uppvisar liknande personliga egenskaper med de som rekryteras.94 

Detta faller i linje med en studie av Birgitta Niklasson om värdet av personliga 

kontakter under rekryterings- och nomineringsprocesser till regeringskansliet 

och riksdagen. Niklasson menar att tillgång till personliga kontakter och 

nätverk kan betraktas som tillgångar under urvalsprocesser. Tillgångar som 

hon definierar som kontaktkapital95 bestående av sociala kontakter som kan 

bidra till att uppnå uppsatta målsättningar, exempelvis möjligheten att 

nomineras till politiska uppdrag.96 Då Niklasson menar att kontaktkapital kan 

inverka positivt på möjligheten att rekryteras till politiska uppdrag kan 

resonemanget kopplas till Verba som menade att rekrytering ofta sker inom 

ramen för personliga nätverk. Men Verba menade också att de som rekryteras 

ofta uppvisar liknande personliga egenskaper som de som rekryterar.97  

 

 
93 Rahat 2007:157–170, Soininen & Etzler 2006:216ff, se även Gallagher & Marsh 1988:267. 
94 Verba M.fl.1995:133ff. 
95 Ett närliggande resonemang om personliga kontakter och nätverk fördes av Robert Michels (Michels 1915/1983) 

i termer av oligarki (Fåtalsvälde) som menade att en stor del av urvalsprocesserna i dåvarande tyska 

socialdemokratin utvecklats till en självreproducerande mekanism där partiets ledare fyllde vakanser genom att 

själva utse kollegor och efterträdare. Ett liknande resonemang förs även av (Obler 1974) som i linje med Michels 

menade att partieliter styr urval av kandidater och reducerar partimedlemmars inflytande i nomineringsprocesser.  
96 Niklasson 2005. 
97 Niklasson 2005, Verba M.fl.1995:133ff. 
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Frågan om personliga egenskapers betydelse i urvalsprocesser var också en 

central del i Lipman-Blumens resonemang om homosocialitet. När ansatsen 

presenterade 1976 avsågs den som en förklaring till kvinnors underordning 

gentemot män. Lipman-Blumen hävdade att under urvalsprocesser i såväl 

politiska organisationer som organisationer i allmänhet tenderar män att 

premiera andra män på kvinnors bekostnad. Lipman-Blumen menade att 

detta kommer av att män känner igen andra mäns egenskaper och därför i 

högre utsträckning uppskattar dessa till skillnad från kvinnors.98  

 

Utgångspunkten i Lipman-Blumens antagande var genusvetenskapligt och 

avsågs som en teoretisk förklaring till varför män föredrar andra män under 

urvalsprocesser. Men Lipman-Blumen menade också att mäns premierande 

av andra män inte bara kan hänföras till kön utan också upplevelser av likhet 

i vidare bemärkelse. Lipman-Blumen menade att upplevelser av likhet även 

kan bestå av faktorer som social bakgrund och utbildning och att 

urvalsprocesser därför påverkas av andra egenskaper än kön som grundval 

för upplevelser av likhet.99 Lipman-Blumen lyfte också i likhet med Verba 

med flera fram närvaron av nätverk som betydelsefull i urvalsprocesser och 

menade att en avsevärd del i urvalsprocesser sker inom personliga nätverk 

och att de som väljs ut vanligen har personliga kopplingar till de som väljer.100  

 

Sammantaget återfinns kopplingar mellan antagandet om kontaktkapital och 

homosocialitet i den meningen att inom båda teoribildningarna lyfts 

betydelsen av urvalsprocesser fram. Inom antagandet om kontaktkapital 

ligger fokus på att lyfta fram tillgången till personliga kontakter och nätverk 

och vilka fördelar detta kan rendera i urvalsprocesser. Inom ramen för 

antagandet om homosocialitet lyfts också tillgång till nätverk fram men fokus 

ligger i första hand på att förklara på vilket sätt upplevelser av liknande 

egenskaper kan spela in under urvalsprocesser. Mot bakgrund av det följer i 

detta kapitel en genomgång av de teoretiska ansatserna om homosocialitet 

och kontaktkapital och på vilket sätt urvalsprocesser påverkas av dessa.  

 

 

 

 
98 Lipman-Blumen 1976, Verba M.fl.1995:133ff. 
99 Lipman-Blumen 1976, Se även Kanter 1977. 
100 Lipman-Blumen 1976, Verba M.fl.1995:133ff. 
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2.1 Homosocialitet 
Begreppet homosocialitet presenterades av Lipman-Blumen 1976, men redan 

fyra år innan förde Lee Hunt och Robert E. Pendley ett resonemang som 

anknyter till homosocialitet. I en studie om kandidatrekrytering i 1969 års 

lokalval i Chicago visade de att de som rekryterade kandidater tenderade att 

rekrytera personer som var påfallande lika dem själva, bland annat avseende 

kön, ras och etnicitet.101 När Lipman-Blumen presenterade antagandet om 

homosocialitet anknöt detta till Hunt och Pendleys studie i den meningen att 

likhet lyftes fram som betydande faktor vid rekrytering. Men skillnaden var 

att Lipman-Blumens utgångsläge var att förklara varför män föredrar att 

reservera positioner med makt och inflytande i organisationer till andra män.  

 

Homosocial as the seeking, enjoyment, and/or preferences for the 

company of same sex.102  

 

Innebörden av Lipman-Blumens definition av homosocialitet är att män i 

grupp tenderar att bekräfta och skydda varandra vilket resulterar i att kvinnor 

ofta utestängs ur gemensamma nätverk. Lipman-Blumen menade att män 

tenderar att söka sig till varandras sällskap då de upplever tillfredställelse av 

umgänge i enkönade miljöer då dessa miljöer bidrar till att uppnå status, makt 

och ekonomiska fördelar i sociala sammanhang.103 Lipman-Blumen menade 

att män som ett resultat av ett icke jämställt samhälle hade tillgång till resurser 

i högre utsträckning än kvinnor och att mäns sökande efter andra mäns 

sällskap därför kunde betraktas som ett nyttomaximerande då den 

homosociala miljön erbjuder närvaro av personer med status, makt och 

ekonomiska fördelar. Detta resulterar enligt Lipman-Blumen i att kvinnor 

överlag är underrepresenterade i bland annat politiska församlingar.104 Att 

kvinnor diskrimineras i politiska rekryterings och nomineringsprocesser kan 

också spåras till svensk kontext. En indikation på detta är att kvinnors 

underrepresentation i politiska församlingar tenderar att öka med 

uppdragens dignitet. 105  Homosocialitet utmärker dock inte bara mäns 

relationer, även kvinnor deltar i det homosociala samspelet. Kvinnors 

 
101 Hunt & Pendley 1972:436, se även Möller 2000:61f. 
102 Lipman-Blumen 1976. 
103 Homosocialitet har också lyfts fram som del i att förklara manlig interaktion i grupperingar och skapande och 

upprätthållande av manlig identitet och överordning gentemot kvinnor och mellanmanlig gruppering av status 

genom gemensamt språkbruk och framhävande och vidmakthållande av manliga normer och egenskaper. Fokus 

ligger återkommande på relationen mellan kvinnor och män och kvinnors underordning i termer av manlig 

hegemoni och upprätthållande av den manliga könsrollen. Se exempelvis Bird 1996, McGuffey & Rich 1999, 

Kiesling 2005, Thurnell - Read 2012.  
104 Lipman-Blumen 1976, Se även Folke & Rickne 2016a. 
105 Folke & Rickne 2016a. 
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deltagande grundas enligt Lipman-Blumen som mäns i nyttomaximering och 

strävan efter makt och inflytande. Lipman-Blumen menar att om kvinnor får 

tillgång till samma resurser som män tenderar de i likhet med män att bygga, 

utveckla och befästa personliga nätverk med samma syfte.   

 

There are indications of an emerging “new – girl network analogous 

to the powerful old boy network” of the male world106  

 

Lipman-Blumen sätter fokus på nätverksbyggande där segregering mellan 

grupper i vilken tillhörighet, i detta fall kön kan skapa grupperingar som 

exkluderar beroende på könstillhörighet vilket kan härledas till både kvinnor 

och män. 107 För att återknyta till antagandet om att homosocialitet grundas i 

sökande efter samvaro baserat på upplevelser av likhet bör begreppet kunna 

betraktas som universellt. Därigenom kan sökandet efter egenskaper som 

upplevs som lika de egna lyftas från att enkom avse kön till att även inbegripa 

kännetecken som exempelvis etnicitet, klass och personliga egenskaper.108  

 

Begreppet homosocialitet utvecklades vidare av Elisabeth Moss Kanter som 

menade att det innefattar mer än könsrelaterade faktorer i organisationers 

urvalsprocesser. Kanter lyfter som Lipman-Blumen fram identifiering och 

självreproduktion som komponenter i ett homosocialt beteende. Kanter 

menar att homosocialitet till del grundas i att igenkänning av egenskaper som 

upplevs lika egna egenskaper premieras under urvalsprocesser.  

 

…men reproduce themselves in their own image. The metaphor is apt. 

Because of the situation in with manager’s function, because of the 

position of managers in corporate structure, social similarity tends to 

become extremely important for them. The structure sets in motion 

forces leading to replication of managers as the same kind of social 

individuals. And the man who manage reproduce themselves in kind. 

Conformity pressures and the development of exclusive management 

circles closed to “outsiders stem from the degree of uncertainty 

surrounding managerial positions.109  

 
106 Lipman-Blumen 1976. 
107 Forskningsbidrag närliggande till homosocialitet finns i termer av exempelvis Homophily, se Ex. Rogers & 

Bhowmik 1970, McPherson Miller, Smith- Lovin Lynn, Cook James M 2001, homogenitet, se Ex. Marsden 

1988:57–76. Det finns också vissa problematiseringar omkring begreppet homosocialitet då homosocialitet 

betraktas som ett empiriskt utfall av homoscialisering, se exempelvis Fransson 2018:55. I denna avhandling 

används dock begreppet homosocialitet.   
108 J.fm. Lipman-Blumen 1976. 
109 Kanter 1977, J.fm Norris & Lovenduski 1993. 
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Kanters metafor om att män reproducerar sig själva i sin egen spegelbild 

kopplar i linje med Lipman-Blumen samman reproduktionen med sökandet 

efter det som känns igen. Kanter menar att sökandet efter det som upplevs 

lika leder till att rekryteringsprocesser kan utvecklas till en likriktad 

rekrytering i vilken de som uppfattas avvikande exkluderas och de som 

uppfattas lika inkluderas. Identifieringen av de som upplevs lika blir enligt 

Kanter del i att skapa trygghet utifrån föreställningar om att kända 

egenskaper till skillnad från okända minimerar risker och därför är 

trygghetsskapande. Kanter menar också att män har svårt att förstå kvinnlig 

kommunikation och upplever otrygghet i kvinnors sällskap och därför 

föredrar att omge sig med andra män vars kommunikation upplevs som mer 

bekant och tryggare.110  

 

Gemensamt i resonemanget som Lipman-Blumen och Kanter för är 

betoningen på gruppsammanhållning och gränssättning mot omvärlden som 

medel för att upprätthålla gruppgemenskap. Dock framträder viss skillnad 

mellan Lipman-Blumen och Kanter i den meningen att Kanter i högre grad än 

Lipman-Blumen fokuserar på organisatoriska faktorer som trygghet och 

likformighet som förklaring till varför män väljer män. Men gemensamt 

mellan Kanter och Lipman-Blumen är antagandet om att homosociala miljöer 

utmärks av krav på lojalitet för att skapa upplevelser av trygghet och att detta 

genererar en homosocial reproduktion.111  

 

Ett liknande resonemang förs av Charlotte Holgersson i en undersökning om 

rekrytering av företagsledare. Holgersson menar att långvariga relationer 

mellan framförallt män ofta ligger till grund för rekrytering till 

ledarpositioner. Holgersson kopplar samman gruppsammanhållning och 

omsorgstagande och menar att långvariga relationer kan leda till att de som 

ingår i en gruppering väljer att hjälpa och stödja varandra och att detta också 

speglas under urvalsprocesser. Men enligt Holgersson påverkas kvinnor i ofta 

negativt av manlig gruppsammanhållning då kvinnor vanligen står utanför 

nätverken och därför ofta exkluderas under urvalsprocesser. Holgersson 

lyfter också fram betydelsen av normer och menar att rekryteringen ofta sker 

utifrån en statisk uppfattning av vad som passar in i organisationers rådande 

norm som ofta leder till att rekrytering bygger på villkoret om anpassning till 

rådande norm. Holgersson menar att personer som anses passa in får 

möjligheten att skolas in i framtida roller på högre nivå. Därför blir också krav 

 
110 Kanter 1977:47ff, Se också Kaufman & Kaufman 2010:215. 
111 Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977. 
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på anpassning en del i rekryteringen och personer som vill upptas måste 

anpassa sig till rådande norm för att inte riskera exkludering.112 Holgersson 

lyfter som Lipman-Blumen och Kanter fram sökandet efter likhet som en del 

i att bedöma och reducera upplevda risker. Detta kan leda till att framförallt 

kvinnor men även män som av olika skäl inte anses passa in i rådande norm 

riskerar att sållas bort under rekryteringsprocesser.113  

 

Vikten av att passa in i rådande norm lyfts också fram i Jenny Madestams 

studie av partilederaval. Bland annat menar Madestam att ett av kriterierna 

för att betraktas som lämpligt partiledarämne var att i vissa avseenden hålla 

låg profil. Inom partierna fanns en norm av att vara kallad men inte manad 

och att inte uppvisa allt för tydliga karriärambitioner men parallellt med detta 

fanns också mer eller mindre uttalade krav på längre tids personlig 

profilering. Madestam menar att genom ett träget partiarbete och 

nätverksbyggande under längre tid går det att bygga upp ett förtroende för 

sin person i vidare kretsar inom partierna.114 Betoningen av träget partiarbete 

lyfts också fram i en studie av Sara Fransson om betydelsen av politiska 

nätverk för att bli nominerad till riksdagsledamot. Fransson visar att 

merparten av riksdagsledamöterna hon undersökt har mångårig politisk 

erfarenhet bakom sig. 115  Detta ligger också i linje med studier från andra 

partisystem som visar att lång erfarenhet skattas högt och i vissa fall 

överskuggar andra kompetensgrunder.116  

 

Men oavsett hur kompetenser av olika slag betraktas är ett genomgående 

tema i teoribildningen om homosocialitet betoning på gemensamma normer. 

Normers betydelse i organisationer lyfts också fram i en studie om 

vårdsektorn av Gerd Lindgren som hävdar att alla som på ett eller annat sätt 

bryter rådande norm riskerar exkludering vilket ligger i linje med Holgersson, 

Kanter och Lipman-Blumens antaganden om normers betydelse för 

inkludering respektive exkludering. Lindgren pekar också som Kanter på 

betydelsen av organisationskultur och menar att organisationers utformning 

påverkar förutsättningarna att skapa och upprätthålla homosociala miljöer.117  

 

Betoningen på trygghet som lyftes av Kanter betonas även av Geir och Astrid 

Kaufman som menar att gemensamma normer skapar trygghet och stabilitet 

 
112 Holgersson 2004:200ff. 
113 Holgersson 2004, se även Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977, Snickare 2012:304ff, Holgersson 2013. 
114 Madestam 2014:329f, Se även Rodrigo-Blomqvist 2005:201f, Barrling - Hermansson 2004:300. 
115 Rasmussen 1981, Fransson 2018:185ff. 
116 Vandeleene M.fl.2016. 
117 Kanter 1977, Lindgren 1999. 
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i grupperingar av olika slag. Gemensamma normer kan enligt Kaufman och 

Kaufman därför kopplas till frågan om vilka som kommer att erbjudas att ingå 

i en gruppering, eller för den delen inte erbjuds att ingå. 118  Betoning av 

trygghet i organisationer lyfts också fram i termer av förtroende av Niklas 

Stenlås i en studie om eliters inflytande över opinionsbildning och politik. 

Stenlås lyfter i denna som Lipman-Blumen och Kanter fram betydelsen av 

gemensamma normer för att skapa och upprätthålla gemensamt förtroende 

mellan gruppmedlemmar. Stenlås menar att förtroende skapas genom lång 

och trogen vänskap och bidrar till att skapa ömsesidigt beroende mellan 

gruppers medlemmar och underlättar för en gruppering att uppträda som en 

sammanhållen aktör.119 Normanpassning är centralt i sociala grupperingars 

sammanhållning då gemensamma normer är en vital för att skapa 

gruppgemensamskap. Normerna fungerar då som kompass för hur gruppens 

medlemmar skall förhålla sig till varandra och omvärlden.120  

 

Normbildning i politiska sammanhang hänger dock inte bara samman med 

kraven på normanpassning inom organisationerna utan kan också knytas 

samman med väljarbeteende och väljares normer. Mary Christine Banwart 

hävdar i en studie av politiska kandidater i valet till amerikanska kongressen 

att väljares könsnormer färgar betraktelsen av kompetens. Banwart menar att 

väljarna tenderar att betrakta män som mer kompetenta i frågor som försvar 

och ekonomi medan kvinnor i högre utsträckning betraktas som mer 

kompetenta inom bland annat omsorg av olika slag. Banwarts antaganden är 

inte direkt knutet till det homosociala begreppet men anknyter till 

normbildning och visar att verkan av könsstereotypa antaganden ligger i linje 

med antagandet om hur homosocialitet verkar och utvecklas.121  

 

Ett utmärkande tema inom fältet homosocialitet är skapandet av nätverk och 

vilka som får tillgång till dessa, Elin Bjarnegård har i en studie om politiska 

rekryteringsprocesser i Thailand visat hur manliga politiker ackumulerar, 

befäster och utövar politisk makt inom homosocialt betingade nätverk. 

Bjarnegård menar att sociala positioner, beteenden, social bakgrund och social 

klass kan påverka möjligheten till att inkluderas i nätverk. Bjarnegård hävdar 

att tillgång till nätverk också i vissa fall kan betraktas som arvegods då 

tillgång till nätverk ofta ärvs mellan generationer och då i första hand mellan 

far och son. Därigenom kan tillgång till nätverk ibland också kopplas till 

 
118 Kaufman & Kaufman 2010:340ff. 
119 Stenlås 1998:232ff. 
120 J.fm Ambjörnsson 2017. 
121 Banwart 2010. 
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betydelsen av familjetillhörighet och att födas in i rätt familj kan betraktas som 

en tillgång som kan underlätta och/eller vara en förutsättning för att 

identifieras som en lämplig att upptas i vissa nätverk. 122  Frågan om 

familjetillhörighet har också lyfts i mer journalistiska sammanhang då 

journalisten Anders Isaksson i en bok om svenska politikers släktrelaterade 

nätverk hävdar att politiskt engagemang och positioner inom och via partier 

kan överföras över och inom generationer.123 

 

Det är dock viktigt att reflektera över att oavsett vilka uppdrag eller positioner 

som skall tillsättas finns vanligen någon form av kravspecifikation med i 

bedömningen när urvalet skall göras. Men då blir också utformningen av 

dessa en del i att förstå vilka villkor som omgärdar urvalet. Frågan om 

kompetenskrav och utformning av kravspecifikationer har lyfts fram i en 

studie om chefsrekrytering i Nya Zeeland av Rebecca Fawcett och Judith K. 

Pringle som i linje med Kanter menar att kvinnors underrepresentation kan 

spåras utifrån organisatoriska grunder. Fawcett och Pringle hävdar bland 

annat att organisationer präglade av informella processer utan formella 

rutiner med diffusa kompetenskrav skapar en rekryteringsverksamhet som 

tenderar att bygga på informella nätverk.124 Krav på kompetens återkommer 

också bland politiska partier då alla partier vanligen använder sig av någon 

form av kravspecifikation i samband med nomineringsprocesser och då kan 

kravspecifikationens utformning få stor betydelse. Kravspecifikationer kan 

vid första anblicken te sig vara objektiva kriterier för att beskriva önskemål 

om kompetens. Vid en närmare anblick kan dessa dock ha en exkluderande 

påverkan som missgynnar vissa grupperingar och gynnar andra utifrån helt 

andra skäl än som angivits.125  

 

Utifrån antagandet att kompetenskrav kan inkludera respektive exkludera 

kan det också antas att de kompetenskrav partierna sätter upp i samband med 

nomineringsprocesser påverkar kandidattillgången.126  Flera studier visar att 

det i partierna finns en uppfattning att det är brist på politiskt engagerade 

personer och att det är svårt att finna lämpliga kandidater. Framförallt påtalas 

svårigheten att attrahera unga, kvinnor och invandrare, en uppfattning är att 

det beror på minskat medlemstal i partierna. 127 Det är dock tveksamt om 

bristande uppdragsvillighet är hela förklaringen då det är oklart om partierna 

 
122 Bjarnegård 2009. 
123 Isaksson 2002, Isaksson 2006. 
124 Fawcett & Pringle 2000. 
125 Bourdieu 1993:252ff.  
126 J.fm. Holgersson 2004:201ff. 
127 Se exempelvis: Bengtsson 2008:131, Petersson M.fl. 2000. Möller 2000. Hallström, 2001. Kölln 2015:65ff. 
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verkligen utnyttjar den kandidatpotential som finns. 128  Resultatet av 

SOM-undersökningen 129  2017 visade att partiernas negativa 

medlemsutveckling avstannat och medlemstalen stabiliserats. Denna 

utveckling har också varit likartad under den senaste tioårsperioden.130 Detta 

säger naturligtvis inget om uppdragsvilligheten. Uppdragsvilligheten bland 

partiernas medlemmar och allmänheten i stort är dock relativt konstant över 

tid och bland partiernas medlemmar återfinns också betydligt fler 

uppdragsvilliga än uppdrag.131 Detta lyfts också av Erlingsson och Wänström 

2015 som pekar på paradoxen i att partierna å ena sidan hävdar att de saknar 

kandidater samtidigt som betydande del av partiernas medlemmar aldrig får 

frågan om att åta sig uppdrag.132 Detta aktualiserar frågan om den uppfattade 

bristen på kandidater istället handlar om att partiernas nomineringsprocesser 

exkluderar potentiella kandidater av skäl som vi i nuläget inte vet men där 

homosociala rekryteringsmönster skulle kunna vara en av orsakerna. 

Holgerssons studie ligger i linje med detta då hon visade att rekrytering av 

chefer i vissa avseenden kunde liknas med en arena för kooptation. 133 

Holgersson menade att normer och meriter som betraktades som rätta 

favoriserades och de som ansågs avvika exkluderades. Genom detta 

förfarande upprätthålls rådande ordning och personer som upplevs hota 

rådande ordning exkluderas. 134  Även om detta avsåg rekrytering av 

företagsledare bör liknande mönster kunna återfinnas även i andra 

sammanhang precis som både Lipman-Blumen och Kanter menade.135  

 

2.1.1 Homosocialitet – en sammanfattning  

Anpassningskrav till rådande norm och normanpassning som verktyg för att 

stärka och upprätthålla gruppidentitet och gruppsammanhållning löper som 

en röd tråd i beskrivningarna av homosocialitet. Lika genomgående är också 

beskrivningar om att homosocialt beteende bottnar i upplevelser av likhet och 

identifikation av egenskaper som påminner om egna egenskaper.  

 

 

 
128 Erlingsson M.fl. 2012. 
129 SOM-undersökningarna genomförs av SOM-institutet (Samhälle-Opinion-media) vid Göteborgs Universitet i 
samarbete med forskare från olika forskningsinriktningar. Syftet med undersökningarna är att kartlägga opinioner 

och generera förståelse för svensk samhällsutveckling.      
130 Tipple & Carlander 2018:25f. 
131 Erlingsson & Öhrvall 2010:39ff, se även Soininen & Etzler 2006:143. 
132 Erlingsson & Wänström 2015:142ff. 
133 Koooptation förstås som inväljandet av vissa och uteslutandet av andra, diskriminering av kvinnor kan ses 

som ett resultat av denna kooptationskultur. Holgersson 2005:201. 
134 Holgersson 2004:201ff. 
135 Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977. 
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Sammantaget har fyra indikatorer som utmärker homosocialitet identifierats 

vilket framgår av tabell 2.  

 

Tabell 2. Homosocialitet i urvalsprocesser  

 

1. Likhet 3. Inskolning 

2. Personliga egenskaper 4. Självreproduktion 

 

Den första indikatorn, likhet betonas av såväl Lipman-Blumen, Kanter, Hunt 

och Pendley som en central beståndsdel under identifieringsfasen i samband 

med urvalsprocesser. Kandidater som på något sätt upplevs lika identifieras 

på grundval av igenkännande av personliga egenskaper, om detta utfaller 

positivt eller negativt för de som identifieras hänger samman med om 

egenskaperna uppfattas lika. Likhet är dock till sin karaktär diffus då likhet 

är en subjektiv upplevelse vars innebörd varierar mellan personer och 

grupper. Det kan handla om utbildningsbakgrund, socioekonomisk status, 

kön, etnicitet eller annat som upplevs som lika. 136  Utmärkande för 

homosocialitet är även som påpekas av både Lipman-Blumen, Kanter, 

Banwart och Lindgren riskminimering. Genom sökandet efter det som 

uppfattas lika upplevs riskerna minska och upplevelser av trygghet blir del 

av bedömningarna under urvalsprocesser. 137  I sökandet efter likhet får 

normer och värderingar en framträdande roll. Trots objektiva skillnader i 

exempelvis kön och ålder kan likheten ändå vara påfallande stor genom att 

upplevelser av gemensamma värderingar och normer som inte upplevs lika 

exkluderas.138 Den andra indikatorn, personliga egenskaper är till sin natur 

knuten till den kontext som avses. Därför finns inte någon allmängiltig mall 

för vilka egenskaper som betraktas som positiva respektive negativa. 

Egenskaper som i vissa sammanhang betraktas som goda kan i andra 

sammanhang betraktas som mindre goda. Indikatorerna likhet och personliga 

egenskaper kan betraktas som upplevelsebaserade då dessa bygger på 

individuell uppfattning om personlighet och kompetens. Identifieringsfasen 

utmärks därför av attraktion mellan de som rekryterar/nominerar och de som 

rekryteras/nomineras, en attraktion baserad på uppskattade egenskaper, 

normer och värderingar som kan knytas till egen person.139  

 
136 Hunt & Pendley 1972, Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977. 
137 Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977, Lindgren 1999, Banwart 2010. 
138 Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977, Lindgren 1999, Banwart 2010. Se även: Stenlås 1998:232ff., Kaufman 

& Kaufman 2010:340ff. 
139 Lipman-Blumen 1976, Se även Thurnell – Read 2012, Holgersson 2013. 
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Efter identifieringsfasen följer reproduceringsfasen som kan betraktas som ett 

mer konkret och praktiskt uttryck av homosocialitet. Holgersson hävdar att 

personer som identifieras och betraktas som lämpliga ges möjlighet att göras 

duktiga genom inskolning och därigenom rustas inför framtida uppdrag.140 

Den tredje indikatorn, inskolning är ofta inkörsporten till framtida uppdrag. 

Inskolning skapar förutsättningar för nya politiker att dels lära sig det 

politiska hantverket. Inskolning också ett sätt för nya politier att bygga 

personliga nätverk, profilera sig och bygga upp ett förtroende som politiker. 

Följden kan bli att etablerade politiker väljer ut personer de anser lämpliga att 

skola in medan personer utan den möjligheten exkluderas. Sammantaget 

leder exkludering av de som av olika skäl inte når upp till rådande norm eller 

på annat sätt anses avvikande till att urvalet av nya personer sker inom en 

snävt avgränsad krets av människor med liknande egenskaper, åsikter och 

normer.  Den fjärde indikatorn självreproduktion bygger på tanken om att i 

det fallet att nuvarande politiker både utser både kollegor och efterträdare. 

Resultatet skulle då utifrån Lipman-Blumens och Kanters resonemang bli att 

de som väljs ut kan betraktas som avbilder av de som valt ut dem. Följden av 

en avgränsad medlemsrekrytering/nominering av politiker kan medföra att 

en specifik typ av politiker premieras vilket bidrar till minskad mångfald av 

både människor och politiska idéströmningar. 141  

 

Utifrån teoribildningen om homosocialitet är denna avhandlings 

definitionsmässiga tolkning av homosocialitet: Inkluderande av det som 

upplevs som lika och exkluderande av det som upplevs avvikande. 

 

Figur 2: Tentativt samband: homosocialitet – valberedning - 
nominering 

 

 
 

 

Figur 2 är en illustration för den påverkan homosocialitet antas kunna få i 

valberedningars urvalsprocesser. Antagandet är att valberedningar och dess 

ledamöter påverkas av homosocialitet genom valberedningsledamöternas 

upplevelser av likhet i personliga egenskaper med kandidaterna.142  

 

 
140 Holgersson 2004:200ff. Se även. Hooghe M.fl. 2004, Soininen & Etzler 2006: 160ff. 
141 Kanter 1977:47ff, Kaufman & Kaufman 2010:215.  
142 Antagandet som illustreras i figur 2 utesluter dock inte möjligheten att det finns andra former av påverkan 
under valberedningars urvalsprocesser. 

Homosocialitet Nominering   Valberedning 
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Det tentativa sambandet består i att homosocialitet antas påverka bedömning 

av kandidaters egenskaper och lämplighet genom att valberedningars 

ledamöter antas föredra kandidater som uppvisar personliga egenskaper 

liknande de egna. I ett senare skede kan detta resultera i att det som uppfattas 

som lika egen person inkluderas och det som uppfattas som avvikande 

exkluderas. Följden kan bli att mångfalden bland de personer partierna 

nominerar minskar då en förhållandevis liten men inflytelserik grupp inom 

partierna får möjlighet att i stor utsträckning på egen hand bestämma vilka 

personer som partierna skall nominera till politiska uppdrag.  

2.2 Personliga kontakter som kapital 
Niklasson studie om kontaktkapital 143 gav ett bidrag i förståelsen om hur 

personliga kontakter och tillgång till nätverk kan påverka urvalsprocesser 

men frågan om sociala kontakters och nätverks värde är dock inte ny. Över 

tid ha frågan om värdet av nätverk och personliga kontakter i både 

urvalsprocesser och andra sammanhang dryftats i olika kontexter. Bland 

annat har James Coleman lyft fram informationsaspekten. Coleman menar 

bland annat att personliga nätverk och kontakter kan göra det möjligt att få 

tillgång till svårtillgänglig information som på olika sätt kan användas för att 

uppnå och infria olika former av personliga eller affärsmässiga målsättningar. 

Personliga relationer är också enligt Coleman ett sätt att spara resurser då det 

är enklare att få information om en situation eller person utan att behöva 

skaffa den på egen hand.144 En annan aspekt är tillit som var ett bärande tema 

i Robert Putnams studier av medborgaranda i Italien. Putnam lyfte fram 

personliga kontakter som del i att skapa och upprätthålla mellanmänsklig 

tillit och förtroende men gör också en koppling till normer. Coleman menar 

att gemensamma normer är del i att upprätthålla tillit och förtroende och att 

mellanmänskliga kontakter är ett verktyg för detta. Coleman menar att tilliten 

som skapas genom personliga kontakter därför är en tillgång för att realisera 

olika former av målsättningar.145  

 

Mark Granovetter lyfte i studier om arbetsmarknad fram tillgång till nätverk 

som del i att förstå variationer i arbetssökandes möjlighet att finna arbete. 

Granovetters utgångspunkt var att dela in närvaro av personliga kontakter 

och nätverk i två kategorier, starka eller svaga kontakter mellan individer som 

 
143 Kontaktkapital kan betraktas som en form av socialt kapital. Dock i mer precis form med tydligare fokus på 

värdet av relationer mellan enskilda personer och nätverk för att uppnå personliga målsättningar.    
144 Coleman 1990:310. 
145 Putnam 1996:192ff, J.fm Coleman 1990:310. 
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verkar på olika sätt. Granovetter menade att starka kontakter vanligen är få i 

antal och att de i första hand återfinns i kretsen av nära vänner och familj då 

dessa relationer vanligen utmärks av lång och tät varaktighet. Ytliga 

kontakter kan exempelvis bestå av arbetskollegor, grannar eller personer som 

ingår i samma typer av föreningar. Granovetter menade att svaga kontakter i 

första hand återfinns i en mer perifer social kontext och inte tillhör individers 

närmaste sociala omgivning.146 Dock finns det olika syn på hur närvaron av 

starka respektive mer ytliga kontakter påverkar. Chaeyoon Lim menade i en 

studie om politiskt deltagande att det snarare är kontakternas kvalitativa 

innehåll som avgör värdet. Lim menar att den identitet och de värderingar 

som förenar är avgörande till vilket värde personliga kontakter får.147  

 

Sociala kontakter och den interaktion som följer har definierats och beskrivits 

på många olika sätt men oberoende av beskrivning återfinns två mer eller 

mindre konsensusområden. Det sociala kapital som skapas emanerar ur 

mellanmänskliga relationer och det värde dessa genererar skapar resurser att 

uppnå målsättningar som annars inte skulle kunna uppnåtts. I Niklassons 

studie om kontaktkapital under urvalsprocesser var utgångspunkten att 

studera vilket värde personliga kontakter överlag har under urvalsprocesser. 

Niklasson menade att många av de teoretiska bidragen om nätverk och socialt 

kapital är breda koncept som till följd av sin omfattning inte fångar betydelsen 

av personliga kontakter som tillgångar i urvalsprocesser på individnivå. 

Kontaktkapital kan betraktas som en form av socialt kapital men med fokus 

mot att betrakta kontakter som oavsett ursprung och form utgör ett kapital 

behjälpligt i karriärhänseende. 148  Definitionen kontaktkapital har förvisso 

använts tidigare men då har begreppets innebörd mestadels varit vagt för att 

inte säga nära nog obefintligt definierat.149 Men i Niklasson 2005 används och 

utvecklas begreppet i syfte att appliceras i en politisk kontext för att förklara 

olika former av politisk rekryteringsverksamhet. 

 
146 De personliga kontakter som behandlas i Granovetter 1983 definieras i termer av Strong vs Weak Ties och 

appliceras på arbetsmarknad, men innebörden är densamma, att tillgång till personliga kontakter ökar 

möjligheten att rekryteras. Se även Granovetter 1973, Yakubovich 2005:408–421.     
147 Lim 2008. 
148 Niklasson 2005:45ff. 
149 Före Niklasson har begreppet omnämnts vid några kända tillfällen, i två tillfällen i form av konferenspapper 

av Agnes Utasi och i ett konferenspapper av Isedo Maya Jariego, samt i några konferensrapporter. Trots försök 

har dessa inte kunnat återfinnas av mig och inte heller av Niklasson när hon skrev sin avhandling. Det är därför 

osäkert vad dessa paper tillfört begreppet. Kontaktkapital har också använts i Lagerlöf Nilssons avhandling Med 

lust och bävan Hon använder definitionen professionellt kontaktkapital vilket ligger i linje med Niklassons 

tolkning gör men Lagerlöf Nilsson använder begreppet i korta ordalag vilket inte ger nämnvärd vägledning i 

begreppets tolkning. Personliga kontakter har uppmärksammats i bland annat Granovetter 1973 och Lim 2008. 

Utgångspunkten var då att dela in kontakter i ytliga respektive starka kontakter men detta är inte aktuellt i denna 
studie då det inte görs någon skillnad mellan olika former av kontakter. 
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Contacts as sources of resources that may be used in order to achieve 

certain goals and although these recourses always spring from a 

contact originally, they can be kept or embodied later.150  

 

Kontaktkapital kan utifrån Niklassons definition betraktas som individuella 

tillgångar i form av personliga kontakter med andra individer utan åtskillnad 

mellan yrkesmässigt och privat kontaktkapital. 151  Tillgång till personliga 

kontakter hänger enligt Niklasson samman med begreppet personliga 

nätverk då summan av kontakterna utgör en individs personliga nätverk.152  

 

I Holgerssons studie om homosocialitet vid rekrytering av företagsledare 

framkom att personliga kontakter kan vara avgörande för vilka som 

rekryteras till ledande befattningar inom företag. Grunden är att via de 

personliga kontakterna identifieras och bedöms de egenskaper som 

efterfrågas. Att som kandidat överhuvudtaget bli föremål för att bedömas 

bygger därför på god kontakt med rätt personer, det vill säga de som 

rekryterar.153 Niklasson hävdade att personliga kontakter inverkar positivt för 

möjligheten att anställas som politisk tjänsteman men menade att detsamma 

gäller politisk valda. Niklassons studie visade att det var vanligt att politiker 

på nationell nivå haft framträdande politiska positioner på både kommunal 

och regional nivå tidigare och att det kontaktkapital som byggts upp tidigt i 

karriären sedan ofta finns med under hela politiska karriärer.154 Värdet av 

personliga kontakter lyfts även fram av Henry Bäck i en studie om svenska 

kommunpolitiker. Bäck visar att tillhörighet till familjer med politiskt aktiva 

personer renderar fördelar då den initiala politiska fasen går fortare för de 

med politiskt påbrå i jämförelse med de som saknar dito. Dock avtar värdet 

över tid, politiskt påbrå skapar initiala nomineringsfördelar, därefter är det 

enligt Bäck andra faktorer som avgör den politiska framtiden.155  

 

Tidigare forskning har på olika sätt lyft fram värdet av personliga kontakter 

men gemensamt oavsett kontext är betraktelsen av personliga kontakter som 

en form av kapital som del i att uppnå uppsatta mål. Ett problem i 

 
150 Niklasson 2005:53–54. 
151 Niklasson 2005:53f. 
152 Nätverk kan betraktas på olika sätt beroende på kontext men i denna avhandling görs ingen djupare 

distinktion mellan olika former av nätverk utan utgångspunkten är att betrakta nätverk som sammanslutningar av 

minst tre personer som sinsemellan uppvisar någon form av personlig relation.  
153 Holgersson 2004. 
154 Niklasson 2005:185. 
155 Bäck 2000:44ff. Se även Recchi 1999, Cross & Young 2008. 
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betraktelsen av personliga kontakters värde är att beskrivningen ofta varit 

diffus och osystematiserad. Ett av Niklassons bidrag är att systematisera och 

förtydliga både innehåll och värde. Niklasson lyfter i beskrivningen av 

kontaktkapital fram två huvudformer, en expressiv och en instrumentell form 

vilket framgår av tabell 3.  

 

Expressivt kontaktkapital består av personligt stöd i form av inspiration och 

uppmuntran till politiskt intresse från både politiska kollegor och/eller 

personer utanför den politiska arenan. Niklasson hävdar att politiskt intresse 

ofta är ett resultat av förebilder. Personer som aktiverat sig politiskt har ofta 

haft någon i närmiljön som förebild som uppmuntrat till politiskt intresse och 

engagemang. Enligt Niklasson har det bidragit till att stärka självförtroendet 

hos nya politiker och varit ett stöd i att åta sig utmaningar. Niklasson menar 

om det finns människor och miljöer som skapar upplevelser av säkerhet är 

det gynnande för nya politiker och bidrar till att de vågar anta utmaningar 

och uppdrag av olika slag.156 Niklasson hävdar att expressivt kontaktkapital 

är viktigast under den initiala politiska fasen men efter denna är det 

framförallt instrumentellt kontaktkapital som gynnar en politisk karriär.157 

 
Tabell 3. Former av kontaktkapital 

Expressivt  Instrumentellt  

Politisk vilja Politisk kraft Politiskt rum 
Politisk inspiration: 

Inspiration till politiskt 

engagemang genom andra 

personer som förebilder 

Retorisk skicklighet: Möjlighet 

till retorisk övning med vänner 

och partikamrater för att skapa 

politisk och medial färdighet 

Tid: Familj, kollegor och 

arbetsgivare möjliggör tid för 

politik aktivitet.   

 

Politiskt självförtroende: 

Baseras på muntlig 

uppmuntran i 

självförtroendehöjande syfte 

 

Taktisk skicklighet: Utveckling 

av taktiska färdigheter genom 

råd och information om rådande 

organisationskultur 

Nätverk: Tillgång till andra/andras 

nätverk och kontakter 

Säkerhet: Lojalitet oberoende 

av situation för att skapa 

trygghet och säkerhet i den 

politiska rollen. 

 

 Politisk position: Information om 

vakanta uppdrag, 

rekommendation, nominering och 

rekrytering till politiska uppdrag.  

 

  Auktoritet: Utrymmet för 

beslutsfattande, politiskt 

inflytande, ansvar och legitimitet 

inom ramen för uppdragen. 

Tabellen är översatt och bearbetad utifrån den engelska versionen i Niklasson 2005:146 

 

 
156 Niklasson 2005:142ff, 178ff, se även Norris & Lovenduski 1997:181f.  
157 Niklasson 2005:180f. 
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Den instrumentella formen av kontaktkapital rymmer två huvudgrupper, 

politisk kraft och politiskt rum. Politisk kraft kan beskrivas som förmåga att 

utföra politiskt arbete, såväl retoriskt som taktiskt. Samt förmåga att planera 

långsiktiga strategier och skapa politiska plattformar för att realisera politiska 

agendor. Vägen att uppnå politisk kraft, förmåga att skaffa retoriska och 

taktiska färdigheter ligger till viss del enligt Niklasson i möjligheten att öva 

färdigheterna. Det är här kontaktkapitalet kommer in i bilden. Via stöd av 

politiskt rutinerade personer ges mindre erfarna personer utrymme att öva 

sin retoriska förmåga och hjälp att navigera i det politiska landskapet via 

etablerade politikers kunskap om rådande organisationskultur. Politisk kraft 

utgör inte ett absolut beskyddande eller absolut stöd i alla lägen utan måste 

betraktas som en guide för att förbättra navigationsförmågan i det politiska 

landskapet. Enligt Niklasson är politisk navigationsförmåga viktig för att 

kunna tyda sociala koder i partierna och undvika situationer som kan verka 

skadliga för ett framtida politiskt engagemang. 158   

 

Den andra undergruppen av instrumentellt kontaktkapital, politiskt rum är 

enligt Niklasson den hårdaste kärnan av kontaktkapitalet. Förvisso är alla 

resurser som kan tillföras en individ i en politisk karriär betydelsefulla, 

självförtroende, kunskap och support av olika slag, men till sist är tillgång till 

politiska uppdrag och uppdragens faktiska innehåll de mest kritiska delarna. 

Det politiska rummet skiljer sig enligt Niklasson från politisk vilja och politisk 

kraft i den meningen att de fyra indikatorer som ingår i den sistnämnda 

kategorin ligger utanför egen kontroll och att det inte går att tillgodogöra sig 

de fördelar det politiska rummet renderar genom eget arbete. De fördelar 

politisk kraft och politisk vilja renderar går till del att tillgodogöra sig på egen 

hand men de tillgångar som kommer av det politiska rummet är helt 

avhängigt andra personer. Politiskt rum består av fyra delar: tillgänglig tid, 

tillgång till politiska positioner, auktoritet och tillgång till politiska nätverk.159 

De tidsresurser som står till förfogande avgör möjligheten att fullgöra 

politiska uppdrag och det är inte självklart att yrkesliv och familjeliv kan 

kombineras med en politisk karriär. Graden av tidsresurser styrs många 

gånger av familjesituation och/eller yrkessituation bortom politisk kontroll 

men situationen kan enligt Niklasson förenklas om det finns acceptans för att 

personer till följd av privata skäl inte alltid kan närvara, arbeta aktivt eller i 

perioder inte vara politiskt aktiva överhuvudtaget.160   

 
158 Niklasson 2005:142ff, se även Barrling - Hermansson 2004:256. 
159 Niklasson 2005:142ff, 178ff. 
160 Niklasson 2005:142ff, 178ff, Se även Norris & Lovenduski 1997:175ff. 
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2.2.1 Kontaktkapital – en sammanfattning  

Politiska positioner och vägen dit via rekommendationer och information om 

lediga positioner är en central del av kontaktkapitalets värde. Niklasson 

menar att de som har tillgång till kontaktkapital har ett informationsövertag 

gentemot de som saknar kontaktkapital och således också saknar tillgång till 

information. Övertaget kan spåras till att rekommendationer och information 

ofta är en av inkörsportarna till de politiska uppdragen och är därför många 

gånger avgörande för vilka som kommer i åtnjutande av politiska uppdrag.  

 

Tillgång till nätverk bidrar också till att skapa möjlighet till kändisskap inom 

partierna vilket närmast kan betraktas som en nödvändighet i sammanhanget. 

Detta då en nominering förutsätter att de som nominerar har kännedom om 

vilka kandidater som finns att tillgå, men Niklasson hävdar också att värdet 

av nomineringar eller rekommendationer beror på vem som nominerar. I 

Soininen och Etzler framkommer att värdet av personliga kontakter kan 

kopplas till kontakternas status i partier.161  Sålunda gäller det också som 

potentiell kandidat att ha kontakt med personer som har förutsättningar att 

få stöd för sina nomineringar då status är avgörande för värdet.  

 

Sammantaget kan kontaktkapital betraktas som individuella tillgångar i form 

av personliga kontakter med andra individer, enskilt och inom nätverk, såväl 

privat som yrkesmässigt. Tillgångar som enligt Niklasson kan ackumuleras 

och användas i både kortare och längre tidsperspektiv. Niklasson skiljer inte 

på professionella eller sociala kontakter utan betraktar alla former av 

personliga kontakter som ett samlat kapital.162 Niklasson menar som Fawcett 

och Pringle att värdet av kontaktkapital är kontextberoende. Organisationer 

präglade av informella processer med otydliga rutiner och kompetenskrav 

bidrar till en rekryteringsverksamhet som i hög utsträckning bygger på 

informella nätverk, och i mindre utsträckning på formella rutiner163 Niklasson 

menar att organisationer med få beslutsfattare och svaga rutiner ökade 

kontaktkapitalets betydelse. Motsatt minskade betydelsen i organisationer 

med många aktörer och tydliga rutiner för rekrytering/nominering vilket 

enligt Niklasson beror på att fler aktörer är inblandade. Men Fawcett och 

Pringle menar också att en mer formaliserad process är mer transparant och 

vanligen har tydligare kravspecifikationer och regler för hur processen skall 

genomföras. Utifrån Niklassons studie framkom att tillgång till 

 
161 Niklasson 2005. Se även Soininen & Etzler 2006. 
162 Niklasson 2005. 
163 Fawcett & Pringle 2000, se även Holgersson 2004. 
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kontaktkapital bidrog positivt för möjligheten att anställas som politisk 

tjänsteman och nomineras till politiska uppdrag på nationell nivå.  

 

Utgångspunkten i denna avhandling är att kontaktkapital verkar likartat 

oavsett om rekrytering/nominering avser politiska uppdrag eller tjänster som 

tillsätts via anställningsförfarande. 164  I figur 3 illustreras den påverkan 

kontaktkapital antas få i valberedningars urvalsprocesser. Ett antagande som 

går ut på att valberedningar och dess ledamöters bedömningar påverkas om 

ledamöterna är del i ett kontaktkapital som kan kopplas till de tillgängliga 

kandidaternas kontaktkapital.165  

 
Figur 3: Tentativt samband: kontaktkapital – valberedning  
nominering 

 

 
 

 

Det tentativa sambandet som åskådliggörs i figuren utgörs av att förekomst 

av kontaktkapital antas påverka valberedningars bedömning av kandidaters 

egenskaper och lämplighet. Sambandet består i antagandet att kandidater 

med tillgång till kontaktkapital kopplat till valberedningsledamöterna har 

större möjlighet att nomineras till politiska uppdrag. Motsatt antas att 

kandidater som saknar kontaktkapital har mindre möjlighet att nomineras. 

Detta kan beroende på att valberedningsledamöter antas föredra att nominera 

kandidater som de själva eller via någon annan inom sitt kontaktkapital har 

kännedom om.  

 

2.3 Homosocialitet och kontaktkapital i interaktion under 
urvalsprocesser 
Niklasson menade att kontaktkapital utgör en av delarna i att förstå hur 

partiers rekrytering av tjänstemän och till riksdagslistor går till.166 Niklassons 

resultat ligger också i linje med tidigare studier om urvalsprocesser i andra 

kontexter som visat att tillgång till personliga kontakter och nätverk kan vara 

avgörande för vilka som blir utvalda respektive bortvalda under urvalet.167  

 

 
164 Niklasson 2005. 
165 Antagandet som illustreras i figur 3 utesluter dock inte möjligheten att det finns andra former av påverkan 

under valberedningars urvalsprocesser. 
166 Niklasson 2005. 
167 Holgersson 2004:98ff 
167 Ahrne M.fl1996:54f, se även De Graf & Flap 1988,  Knocke M.fl.2003:32, Coleman 1990:310. 
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Betydelsen av nätverk och personliga kontakter lyfts till del också fram i 

teoribildningen om homosocialitet då upplevelser av likhet antas kunna 

medföra att de som av olika skäl upplever likhet till varandra tenderar att 

bygga nätverk som verkar exkluderande mot de som inte upplevs lika. Men 

även om det återfinns viss grad av teoretisk överlappning då båda teorierna 

berör personliga nätverk är utgångspunkterna olika. Inom teoribildningen 

om kontaktkapital betonas betydelsen av personliga kontakter och nätverk 

och de fördelar dessa kan generera i sociala sammanhang. Inom 

teoribildningen om homosocialitet betonas förvisso inslag av personliga 

kontakter och nätverk men betoningen utgår från upplevelser av attraktion. 

Innebörden är att människor som av olika anledningar attraheras av varandra 

tenderar att bedöma dessa mer positivt i förhållande till de som inte upplevs 

attraktiva. En följd av detta kan då bli att de bildar grupperingar som 

exkluderar de som upplevs olika. Antagandet om kontaktkapital utgår från 

kontakternas status och den nytta dessa kan generera till skillnad från det 

homosociala antagandet om attraktion. Således är utgångspunkterna olika. 

 

Indikatorer rörande homosocialitet är upplevelsebaserade medan indikatorer 

rörande kontaktkapital är direkt kopplade till relationer mellan individer 

utan hänsyn till upplevelser av något slag. Därigenom har dessa två teoretiska 

antaganden skilda ingångsvärden. Homosocialitet är upplevelsebaserat 

medan kontaktkapital rör faktiska relationsförhållanden. Sammantaget 

innebär detta att information härledd till upplevelser av attraktion betraktas 

som delar i antagandet om homosocialitet och information härledd till 

personkopplingar på individ- eller gruppnivå betraktas som del i antagandet 

om kontaktkapital.168  

 

Ytterligare överlappning mellan teoribildningarna återfinns avseende 

underkategorierna politisk vilja och politisk kraft som enligt Niklasson ger de 

med tillgång till kontaktkapital tillgång till personligt stöd i form av övning 

och uppmuntran i politiskt hantverk.169 Dessa två underkategorier ligger i 

linje med Holgerssons studie om homosocialitet i rekryteringsprocesser av 

företagsledare i vilken hon hävdade att personer som identifieras under 

urvalsprocesser ofta ingår i nätverk som är byggda på långvariga relationer. 

Holgersson menade att de som identifieras och anses passa in i rådande 

kontext får förutsättningar att skolas in i organisationen och förberedas för 

 
168 Se Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977, Niklasson 2005. 
169 Niklasson 2005. 
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framtida uppdrag. 170  I den meningen kan delar av teoribildningen om 

kontaktkapital kopplas samman med delar av teoribildningen om 

homosocialitet.  Sammankopplingen ligger framförallt i vilka möjligheter som 

ges till inskolning och övning i det politiska hantverket. Den avgörande 

skillnaden mellan teoribildningarna ligger framförallt avseende tillgången till 

nätverk. Niklasson menade att den mest centrala delen av kontaktkapital kan 

återfinnas i kategorin politiskt rum.  

 

Det politiska rummets fyra indikatorer: tid, tillgång till nätverk, tillgång till 

politiska positioner och den auktoritet uppdragen renderar skiljer sig 

markant från teoribildningen om homosocialitet på en central punkt. De 

indikatorer som återfinns inom det politiska rummet sträcker sig längre än 

teoribildningen om homosocialitet då dessa inte är lika tydligt knutna till 

socialt stödjande relationer mellan specifika individer. Dessa indikatorer har 

direkt anknytning till urval av kandidater och inte indirekt som indikatorerna 

inom politisk vilja och politisk kraft som framförallt anknyter till en 

inskolande och socialt stödjande funktion. Den tid kandidater har till 

förfogande härrör sig till stor del till privata förhållanden men beroende på 

partiernas förhållningssätt kan enskilda kandidaters förutsättningar påverkas. 

I det fall partiernas verksamhet anpassas för att underlätta enskilda individers 

situation kan detta påverka enskilda kandidaters möjligheter att nomineras. 

Auktoriteten i uppdragen är också varierande och kan antas påverka partiers 

nomineringsprocesser då olika uppdrag tillmäts olika värde.  

 

Tillgång till nätverk och politiska positioner är enligt Niklasson central och 

även om dessa också kan ses i skenet av homosociala processer är de inte 

enkom knutna till relationen mellan enskilda individer. Rekommendationer 

och information om vakanta uppdrag kan ske i flera steg och tillgång och 

värdet av nätverk kan därför vara indirekt. Personer med inflytande i 

urvalsprocesser kan använda sina personliga nätverk för att införskaffa 

förslag på lämpliga kandidater och då saknas direkt koppling mellan de som 

väljer och de som väljs.171 Detta förhållande kan inte fångas inom ramen för 

homosocialitet då homosocialitet rör förhållanden som återfinns i direkt 

interaktion mellan enskilda individer och inte indirekta verkningar.  

 

För att studera partiernas urvalsprocesser har jag därför valt att ta fasta på de 

fyra indikatorer som ryms inom ramen för homosocialitet, likhet, personliga 

 
170 Holgersson 2004:200ff. 
171 Niklasson 2005. 
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egenskaper, inskolning och självreproduktion. Till det har jag tagit fasta på 

den tredje kategorin av kontaktkapital, politiskt rum. Niklasson pekade ut 

politiskt rum som central i teoribildningen om kontaktkapital och menade att 

de indikatorer som ryms inom det politiska rummet ligger utom egen kontroll. 

Niklasson menade att politiskt rum till skillnad från politisk kraft och politisk 

vilja är helt avhängigt omgivningens bedömningar och inte kan kopplas 

direkt till egna insatser. Politisk kraft och politiskt rum har inskolande och 

stödjande betydelse för oerfarna politiker och saknar därför till skillnad från 

det politiska rummet direkt koppling till valberedningars urvalsprocesser.172  

Genom att studera indikatorer rörande kontaktkapitalets politiska rum 

breddas den teoretiska förståelsen för valberedningars urvalsprocesser. 

Förståelsen av hur dessa indikatorer verkar tillsammans med homosocialitet 

ger undersökningen större bredd än vad en renodlad studie om homosocial 

påverkan i valberedningar skulle kunna få. 173  I tabell 4 återfinns de åtta 

indikatorer som används för att undersöka hur partiers nomineringsprocesser 

påverkas av homosocialitet och kontaktkapital. 

 
Tabell 4. Indikatorer utmärkande för kontaktkapital och 
homosocialitet 

Homosocialitet Kontaktkapital 

Likhet Tid 

Personliga egenskaper Tillgång till nätverk 

Inskolning Politisk position 

Självreproduktion Auktoritet 

 

Enligt tidigare forskning framgår att både homosocialitet och kontaktkapital 

påverkar urvalsprocesser och därför kan det antas att det också råder någon 

form av interaktion mellan dessa. Utgångsläget var därför att undersöka på 

vilket sätt homosocialitet och kontaktkapitalets politiska rum tillsammans 

påverkar partiers valberedningar med utgångspunkt från att det också finns 

någon form av interaktion mellan dessa. 

 

 

 

 

 
172 Niklasson påpekade att den taxonomi som utarbetats inte måste tillämpas i sin helhet utan kan användas i mer 

specifik form vilket också görs i denna avhandling. 
173 Niklasson 2005:142ff, 153f. 
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Figur 4: Teoretisk ram: Homosocialitet och Kontaktkapital i 
interaktion under urvalsprocesser  

 

 

 

 
 

 

Figur 4 är en illustration för antagandet om interaktion mellan homosocialitet, 

kontaktkapital och den påverkan detta antas kunna få under valberedningars 

urvalsprocesser. 174  Igenkännande och premierande av egenskaper som 

upplevs lika antas i denna undersökning vara viktig för att förstå hur 

relationer mellan individer utvecklas i partier. De som identifieras som lika 

antas bli favoriserade och ges fördelar under nomineringsprocesser. 

Upplevelser av likhet är därför en del i att förstå hur kontaktkapital byggs 

upp och förvaltas. Sammantaget innebär detta att homosocialitet i 

kombination med kontaktkapital antas påverka de bedömningar 

valberedningars ledamöter gör av kandidater under urvalsprocesserna. 

Genom upplevelser av likhet och via tillgång till kontaktkapital antas det 

därför att sannolikheten för en kandidat att bli nominerad ökar. Motsatt antas 

det att de som upplevs olika och/eller saknar tillgång till kontaktkapital 

missgynnas under partiers urvalsprocesser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
174 Sambandet som illustreras i figur 4 utesluter dock inte möjligheten att det finns andra former av påverkan 
under valberedningars urvalsprocesser.  

Homosocialitet  

Kontaktkapital 

Nominering   Valberedning 
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3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

En av förutsättningarna för att undersöka politiska nomineringsprocesser är 

att tydligt definiera vilken eller vilka delar och nivåer av processerna som 

skall undersökas. Således måste någon form av modell för nivåbestämning 

användas för att klargöra vad undersökningen skall omfatta.175  

 

3.1 Analysnivåer 
Studien tar utgångspunkt i Norris analysmodell som lyfter fram fyra olika 

nivåer i vilken politisk nominerings och rekryteringsverksamhet kan studeras. 

Dessa analysnivåer återfinns i tabell 5.176 Den första nivån, systemnivån är 

utifrån denna undersöknings frågeställningar inte aktuell att studera då det 

svenska politiska systemet bygger på att väljarna röstar på partier och att 

dessa är huvudaktörer i politisk rekryterings- och nomineringsverksamhet.177 

Juridiskt saknar Sverige som de flesta andra västeuropeiska demokratier 

också lagstiftning för hur partier skall gå tillväga vid nominering till politiska 

uppdrag och därför utgår systemnivån i denna undersökning.178  

 

Tabell 5. Analysnivåer 

  
Systemnivå: Avser det politiska systemet på systemnivå med fokus på 

partisystem och juridiska aspekter kring rekrytering och 

nominering av kandidater till politiska uppdrag. 

Partinivå: Avser politiska partier och partiintern demokrati i 

partiorganisationer som sätter upp kriterier och regler för hur 

rekryterings- och nomineringsprocesser utförs. 

Kandidatutbudsnivå: Avser kandidattillgång,  

Gatekeepernivå: Avser de krav och förväntningar valberedningarna och dess 

ledamöter har på de kandidater som står till buds under 

urvalsprocesserna.  

Tabellen är översatt och bearbetad utifrån de analysnivåer som återfinns i Norris 1997:1 

 

Då partier är huvudaktörer under nomineringsprocesser är Norris andra nivå, 

partinivån relevant i denna undersökning då nomineringsprocesser i svensk 

kontext är en partiintern angelägenhet.179 Den tredje analysnivån, utbud av 

kandidater belyser tillgång på kandidater. Partierna i Sverige har under lång 

tid uppvisat vikande medlemstal vilket kan medföra att utbudet av 

 
175 Norris 1997:1. 
176 Norris 1997:1. 
177 Regeringsformen 3:3. 
178 Sandri M.fl 2015:182f. Se även Hazan & Rahat 2010:4, Narud M.fl. 2002, Lundell 2004. 
179 Petersson 2004:223. 
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uppdragsvilliga också personer minskat. 180  Framförallt har partiernas 

förmåga att attrahera yngre människor att åta sig politiska uppdrag brustit.181 

Det är dock svårt att med säkerhet beskriva nivån av partiernas 

kandidattillgång men generellt sett har det framkommit genom tidigare 

forskning att även om det skulle vara så att tillgången på kandidater minskat 

som följd av vikande medlemstal finns ändå fler uppdragsvilliga personer än 

antalet uppdrag vilket bör medföra att det råder viss konkurrens om 

uppdragen som skall tillsättas. Eftersom denna avhandlings syfte tar sitt 

avstamp i partiernas efterfrågan och urval av kandidater skulle det vid första 

anblicken kunna antas att denna analysnivå borde utgått. Dock, då det finns 

indikationer på att partierna inte utnyttjar den kandidatpotential som finns är 

det relevant att förhålla sig till att faktisk kandidattillgång kanske inte står i 

samklang till uppfattad kandidattillgång i partierna.182 Till det råder oklarhet 

avseende partiernas kandidattillgång i olika partidistrikt och kommunala 

partiorganisationer. Vid en sammantagen bedömning bör därför analysnivån 

därför ingå i undersökningen. Detta då variation i kandidattillgång kan antas 

påverka valberedningars förutsättningar att välja mellan olika kandidater.183 

 

Valberedningsnivån (Gatekeepernivån) avser partiernas valberedningar. Alla 

partier skall om inte speciella omständigheter råder utse någon funktion som 

agerar valberedning. 184  Knutet till denna avhandlings frågeställningar är 

valberedningsnivån självskriven. Detta då det är valberedningsledamöter och 

deras uppfattningar om olika kandidater som skall undersökas och att dessa 

antas spela en central roll under partiernas nomineringsprocesser. Då 

systemnivån utgår omfattar undersökningen totalt tre analysnivåer, partinivå, 

kandidatutbudsnivå och gatekeepernivå. 

 

3.2 Den initiala empirifasen  
I tidigare studier som exempelvis The Secret Garden of Politics har partiers 

nomineringsprocesser beskrivits som en relativt outforskad och 

svårtillgänglig process.185 Det begränsade kunskapsläget gäller även svensk 

kontext. Både Sundberg, Erlingsson och Wänström menar att det är oklart hur 

partierna går tillväga när de nominerar kandidater. 186  Initialt för att få 

kontextuell förståelse för hur nomineringsverksamheten är uppbyggd 

 
180 Petersson M.fl. 2000:9, Erlingsson & Persson 2013:411ff. 
181 Bäck & Möller 2003:107f. 
182 Erlingsson & Wänström 2015:142ff, Erlingsson & Öhrvall 2010:39ff, se även Soininen & Etzler 2006:143. 
183 Erlingsson M.fl. 2012, Erlingsson & Öhrvall 2010:39ff, se även Soininen & Etzler 2006:143. 
184 Se samtliga riksdagspartiers partistadgar.  
185 Gallagher & Marsh 1988. 
186 Sundberg 1988, Erlingsson & Wänström 2015, se även Freidenvall 2006:177. 
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kontaktades administrativ personal på samtliga riksdagspartiers nationella 

partikanslier. Det framkom då att partiernas nomineringsverksamhet på 

kommunal-, regional-, och riksdagsnivå hanteras av partiernas kommunala 

och regionala organisationer. Partiernas centrala nivå har en stödjande 

funktion och bistår med råd och riktlinjer men genomförande och beslut om 

vilka som skall nomineras är uteslutande en fråga för regionala och 

kommunala partiorganisationer. 187  Det framkom också att uppgifter om 

partiinterna nomineringsprocesser betraktas som konfidentiella och att 

partierna på nationell nivå inte bistår med information om nomineringsarbete 

som utförs i kommunala och regionala organisationer. Därför var första 

utmaningen att finna ett angreppssätt som ger tillgång till information om 

nomineringsprocesser inom partiernas olika nivåer.  

 

I alla riksdagspartier ansvarar kommunala och regionala partiorganisationer 

för att diarieföra uppgifter rörande nomineringsprocesser på respektive nivå. 

Då alla handlingar diarieförs av respektive nivås partiorganisation saknas 

centrala register om vilka personer som ingår i respektive partiorganisations 

valberedning, både avseende regional och kommunal nivå. På kommunal 

nivå var det särskilt svårt att få en övergripande bild av både organisering och 

struktur i nomineringsprocessen i vissa partier. I samband med kontakter 

med tjänstemän på partiernas regionala, kommunala och nationella kanslier 

framkom också att det finns en betydande variation i de kommunala 

organisationernas organisering av nomineringsverksamheten.188  Detta ligger 

också i linje med partiernas stadgar i vilka det framgår att det i varierande 

grad finns utrymme för partiernas kommunala och regionala organisationer 

att på egen hand organisera nomineringsverksamheten.189 Ett sätt att navigera 

i en relativt outforskad och svårtillgänglig miljö som denna är som beskrivs 

av Marshall och Rossman att genomföra en pilotstudie. Därför genomfördes 

en pilotstudie för att identifiera strukturerna i partiernas nomineringsarbete 

och införskaffa en övergripande bild av hur processerna genomförs och hur 

kontakt med valberedningsledamöter kan etableras.190 

 

 

 

 
187 J.fm. Witzell & Reiter 2012:41ff. 
188 Informationen om ansvarsfördelning och tillgång till register har hämtats via och kontakter med tjänstemän på 

riksdagspartiernas nationella kanslier samt partiernas regionala och kommunala kanslier i Västernorrland, 

Jämtland och Gävleborg. 
189 Se samtliga svenska riksdagspartiers partistadgar. 
190 Marshall & Rossman 2016:105ff, Se även Yin, 2007:105–106. 
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3.2.1 Pilotstudie 

Som följd av tillgänglighetsproblemen måste informationstillgången lösas på 

annat sätt än via formella informationskanaler. I samband med kontakterna 

med partiernas kanslier och förtroendevalda i kommuner och regioner 

upparbetades ett kontaktnät i framförallt Västernorrland. Därtill fanns sedan 

tidigare ett upparbetat kontaktnät med politiskt aktiva i Ånge kommun och 

därför utföll valet på att genomföra pilotstudien inom partier i Ånge 

kommun.191  

 

Pilotstudien genomfördes under tiden 2009-05-29 till 2009-06-15 och 

omfattade Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, 

Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Samtliga partier var 

under dåvarande mandatperiod representerade i kommunfullmäktige. Även 

Sverigedemokraterna var representerade i kommunfullmäktige men 

utelämnades då partiet vid tidpunkten saknade fungerande partiorganisation 

i kommunen och vid tillfället inte tillhörde riksdagspartierna. Studien 

omfattade en intervju per parti, totalt sju intervjuer. Samtliga intervjuade 

hade rollen som ordförande i sina partier och hade haft denna roll under 

minst två valrörelser. De hade också aktivt deltagit i valberedningarna, 

endera som ledamot och/eller som ordförande för sina partier. Flera 

intervjupersoner hade också varit ledamöter i partiernas regionala 

valberedningar och även haft politiska uppdrag på regional nivå. 

 

Pilotstudien visade i linje med studien av Johansson att nomineringsprocesser 

på regional nivå till landsting/region och riksdag är komplexa då processerna 

bedrivs parallellt på olika nivåer med ett flertal inblandade aktörer.192 Alla 

partier hade regionala valberedningar med uppdrag att samla nomineringar 

från de kommunala partiorganisationer som ingick i den regionala 

organisationen. Parallellt bedrev alla kommunala organisationer också 

nomineringsprocesser till regionala uppdrag. Således bedrevs 

nomineringsarbete i alla kommunala partiorganisationer samtidigt som de 

regionala partiorganisationerna hade egna valberedningar och 

nomineringsprocesser. Till det kommer att alla partier i någon form hade 

systerorganisationer som också bedrev nomineringsprocesser till samma 

uppdrag. Då flera aktörer inom och mellan olika politiska nivåer bedriver 

nomineringsarbete till samma uppdrag krävs enligt intervjupersonerna att 

valberedningarna på regional nivå också antar formen som enande part då 

 
191 Se exempelvis. Esaiasson M.fl.2012:188ff, Yin 2007:103ff. 
192 Johansson 1999. 
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förfarandet kräver kompromisser mellan olika aktörers intressen. Också den 

kommunala nomineringsprocessen beskrevs som komplicerad då även den i 

viss mån bedrevs parallellt via systerorganisationer, enskilda medlemmars 

nomineringar och valberedningar. Intervjupersonerna menade att även på 

kommunal nivå behövde valberedningarna kompromissa för att ena partiet 

och en del i kompromissandet låg i att valberedningarna behövde förhålla sig 

till olika former av representation under nomineringsprocessen.193    

 

Intervjupersonerna menade att partiinterna nomineringsprocesser överlag 

betraktas som känsliga, dels beroende på att mycket av informationen rör 

enskilda individer. Dels på att nomineringsprocesser ibland blottlägger 

motsättningar mellan såväl individer och olika kommunala 

partiorganisationer. 194  De frågor intervjupersonerna tenderade att betrakta 

som känsligast var inslag av homosocialitet och betydelse av kontaktkapital. 

För att skaffa ytterligare information om hur partierna går tillväga under 

kandidaturvalsprocesserna kontaktades administrativ personal på partiernas 

regionala kanslier i Jämtland, Västernorrland och Gävleborg samt 

administrativ personal på ovannämnda partiers huvudkanslier på nationell 

nivå. Genom dessa samtal förstärktes den komplexa bilden av 

nomineringsprocessen och den känslighet frågan rymmer. Under de 

ovannämnda möten som genomförts stärktes också intrycket av vikten 

partierna och dess företrädare fäster vid sekretess av partiinterna uppgifter 

och framförallt då uppgifter rörande enskilda medlemmar.  

 

En aspekt som ytterligare komplicerade informationstillgången var bristande 

dokumentation. Enligt intervjupersonerna var det praxis att valberedningar 

efter avslutat arbete lämnar över urvalsförslagen till partiernas styrelse på 

respektive nivå men det framgår då vanligen inte varför valberedningarna 

förordar urvalet annat än i allmänna ordalag. Ofta sker detta också muntligt 

inför styrelse och/eller medlemsmöte vilket gör att det i efterhand är svårt att 

veta varför valberedningarna gjort de val de gjort.  

 

 

 

 
193 J.fm Pruysers & Cross 2016, Madestam 2014. 
194 J.fm. Norris 1997:1. Se även Hazan & Rahat 2010:6ff. 
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3.3 Metodologiska överväganden  
Under pilotstudien framkom att informationstillgången var problematisk och 

således måste metodvalet anpassas därefter.195 Till det kom att frågan om 

homosocialitet kan vara känslig eftersom det ofta handlar om värderingar, 

normer och uppfattningar om likhet som både kan inkludera och exkludera 

enskilda individer på basis av icke formella kriterier vilket kan stå i konflikt 

med partiernas formella kriterier. Därför bedömdes ett personligt möte med 

valberedningsledamöter vara en förutsättning för att beskriva avsikten med 

frågeställningarna och skapa förtroende.196 För att hantera frågor som kan 

framstå som känsliga är det enligt Yin viktigt att bygga en relation till de som 

skall intervjuas så att de förstår syftet med intervjun och hur informationen 

kommer att behandlas. Då är också frågan hur personuppgifter och 

anonymitet viktig. Det finns dock inte några indikationer om att 

intervjupersonerna har undvikit att svara på vissa frågor och genomgående 

har intervjupersonernas svar kommit spontant utan tecken på tvekan.197   

 

Ett personligt möte och ett samtal mellan människor som i detta fall mellan 

intervjuperson och intervjuare är som beskrivs i Rubin och Rubin ett sätt att 

fånga andra personers tankar om skeenden av olika art. Det är också ett sätt 

att rekonstruera händelseförlopp utan att personligen deltagit i den process 

som skall studeras.198 Vad som hänt i valberedningarna, finns som tidigare 

påpekats vanligen inte dokumenterat. Till det kommer att det som hänt och 

de ställningstaganden som lett fram till valberedningarnas urval måste sökas 

i valberedningsledamöternas uppfattningar om vad som skett under 

urvalsprocesserna. Detta innebar ett ställningstagande avseende metodvalet 

och bedömningen är att det bästa instrumentet att fånga frågeställningen är 

intervjuinstrumentet, att genom intervjuer ge intervjupersonerna möjlighet 

att beskriva sina uppfattningar om hur nomineringsprocesserna genomförs.199 

Förfarandet har fördelar men är också behäftat med vissa problematiska 

inslag då resultatet bygger på enskilda individers uppfattning om 

händelseförloppet. Men i undersökningar som denna med ett antal 

intervjupersoner finns möjligheten att jämföra och ställa de olika berättelserna 

mot varandra för att som beskrivs i Esaiasson med flera att kontrollera och 

minimera felaktig tolkning och finna gemensamma mönster i utsagorna.200 

 
195 Stark & Torrance 2005:43ff. 
196 Se bland annat Creswell 2013:47f, Repstad 2007:46–52. 
197 Yin 2016:123ff. 
198 Rubin & Rubin 2005:2ff. 
199 J.fm. Yin 2016:9ff. 
200 J.fm. Esaiasson M.fl. 2017:108ff, 285ff. Se även Rubin & Rubin 2005:227ff. 
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När avsikten som i detta fall är att pröva teorier är jämförelsen central och kan 

göras på olika sätt, genom fallstudier eller jämförande studier, men skillnaden 

mellan dessa skall inte överdrivas. Som beskrivs i Esaiasson med flera är 

skillnaden i realiteten ganska liten mellan en jämförande studie och en 

multipel fallstudie. Skillnaden är i första hand hur analysenheter registreras, 

i en traditionell fallstudie inom samma kontext eller som i en traditionell 

jämförande studie i två eller fler kontexter. Då mer än ett värde används i 

undersökningen kan studien inte betraktas som en renodlad fallstudie 

eftersom det finns fler än ett fall som påverkar det slutliga utfallet. I detta fall 

innebär detta att nomineringsprocessen påverkas av ett flertal olika fall i form 

av olika individer inom en och samma valberedning som påverkar 

nomineringsprocessens slutliga utfall. Detta skapar möjlighet till jämförelse 

mellan de utsagor som valberedningsledamöter inom samma valberedning 

ger. Till det kommer att undersökningen omfattar ett flertal valberedningar 

som alla består av flertalet individer som påverkar utfallet. Därigenom ger 

upplägget med flera valberedningar och valberedningsledamöter ett 

multipelt upplägg med utrymme för jämförelse både inom och mellan olika 

valberedningar. Den terminologiska definition som utgör denna avhandlings 

design är därför jämförande fallstudie. Fallstudier bestående av olika 

valberedares utsagor inom samma valberedning som också kan jämföras med 

utsagor från andra valberedningar både inom och mellan olika partier.201  

 
3.3.1 Urval och avgränsningar 

Av pilotstudie och tidigare forskning framgår att nomineringsprocesser i 

partier vanligen bedrivs parallellt på olika nivåer och av olika aktörer vilket 

gör det svårt att separera aktörer och nivåer från varandra. När det gäller 

nomineringsprocesser på regional nivå och riksdagsnivå bedrivs dessa 

parallellt på både kommunal och regional nivå samtidigt som 

systerorganisationer på dessa nivåer också nominerar till samma uppdrag. 

Valberedningarna måste därför ta hänsyn till ett flertal aktörers önskemål och 

åsikter både vertikalt och horisontellt under nomineringsprocesserna då alla 

inblandade aktörer verkar i en gemensam kontext med samma uppgift, att 

nominera kandidater inom en och samma regionala enhet. Detta är en följd 

av att alla riksdagspartier vanligen är uppbyggda utifrån en regional 

länsindelning i form av regionala partiorganisationer bestående av ett antal 

kommunala partiorganisationer och systerorganisationer på både kommunal 

och regional nivå.202 Att förlägga en studie till en region ger därför möjlighet 

 
201 Esaiasson M.fl. 2017:108f. Se även Yin, 2007:25. 
202 Utöver nomineringen till kommunal, regional och riksdagsuppdrag bedriver partierna nomineringsverksamhet 
i samband med valet till Europaparlamentet men den nomineringsverksamheten sker nära nog uteslutande på 
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att genomföra en undersökning av hela nomineringskedjan avseende 

uppdrag på kommunal nivå, regional nivå och riksdagsnivå i en 

sammanhållen kontext. Att genomföra undersökningen i en sammanhållen 

kontext gör det möjligt att förstå alla inblandade aktörers inflytande och 

betydelse under nomineringsprocessen och därigenom också förstå vilka 

avvägningar valberedningen gör för att välja ut kandidater samt hur 

valberedningarna balanserar olika intressen inom partierna under 

urvalsprocesserna.203  

 

Som framkommit är information om partiernas nomineringsprocesser 

svårtillgänglig till följd av sekretess och avsaknad av registerhållning. Till det 

kommer snåriga organisationer med många inblandade aktörer som gör att 

informationstillgången måste lösas med hjälp av personliga kontakter inom 

partierna.  Därför blev beslutet att bygga vidare på kontaktnätet som 

etablerats via pilotstudie och administrativ personal på partiernas regionala 

partikanslier. Sammantaget utföll därför valet av regional enhet på 

Västernorrlands partidistrikt och dess kommunala partiorganisationer.  

 

Alla riksdagspartier i Västernorrland bortsett från Sverigedemokraterna hade 

vid tidpunkten för studien verksamma kommunala partiorganisationer i 

samtliga kommuner.204 Till det hade partierna också systerorganisationer på 

regional nivå och i vissa förekommande fall också på kommunal nivå. 

Sammantaget ger därför urvalet en generell kunskapsgrund för partiernas 

nomineringsprocess inom ramen för ett partidistrikt. 205  Västernorrland är 

befolkningsmässigt ett ordinärt län och ligger också vad gäller utbildning och 

inkomst i paritet med jämförbara regioner.206 Kommunerna som ingår i region 

Västernorrland representerar fyra av de kommuntyper som ingår i 

kommungruppsindelningen av Sveriges Kommuner och Landsting.  

Sundsvall och Örnsköldsvik klassificeras som större städer, Timrå kommun 

 
nationell nivå inom partierna. Till det kommer att det är få valbara platser så någon regelrätt 

nomineringsverksamhet till Europaparlamentet sker inte på regional nivå och därigenom utgår nivån i denna 

undersökning. Se de svenska rikspartiernas partistadgar. 
203 J.fm. Repstad 2007:23, Creswell 2007:48.  
204 Sverigedemokraterna var vid tillfället för studien representerade i flertalet kommuner. (Källa 
www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0104__ME0104A/Kfmandat/table/tableViewL

ayout1/) men som följd på att partiet i flera av dessa kommuner saknade fungerande kommunala organisationer 

utgår partiet ur denna studie. 
205 Informationen om partiernas uppbyggnad har hämtats via pilotstudien och kontakter med samtliga 

riksdagspartier på regional nivå i Västernorrland. 
206 Den totala folkmängden i Västernorrland uppgår till drygt 244 000 personer vilket gör det till ett av de tio 

län/regioner av totalt 21 med en befolkning mellan 200 000-300 000 personer. Utbildningsmässigt ligger länets 

utbildningsnivå under riksgenomsnittet men utgör inte något särexempel utan är totalt sett i jämförbar nivå med 
befolkningsmässigt jämförbara län,(2016). Statistiska centralbyrån, befolkningsstatistik 2016-03-31.  
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klassificeras som förortskommun till större städer. Härnösand och Kramfors 

klassificeras som kommuner i glesbefolkad region, Sollefteå och Ånge 

klassificeras som glesbygdskommuner. Sammantaget kan det konstateras att 

Västernorrland utifrån Sveriges Kommuner och Landstings 

kommunindelning kan betraktas som ett genomsnittligt län/region.  

 

Samtidigt måste enligt samma indelning konstateras att en stor del av landets 

befolkning är koncentrerad till storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 

Malmö vilket sannolikt påverkar kandidatutbudet och i en förlängning också 

nomineringsprocessen.207 Valet av Västernorrland som enhet medför således 

viss problematik ur generaliseringssynpunkt gällande storstadsregionerna 

men urvalet är som brukligt en avvägning av vad som skall inkluderas och 

exkluderas men också vad som är tillgängligt.208 Men sett över riket utgör 

ändå Västernorrland inte något ytterlighetsexempel på partiers organisering 

och förutsättningar under nomineringsprocessen. Västernorrland kan 

bortsett från storstadsregionerna betraktas som ett genomsnittligt 

partidistrikt ur organisationssynpunkt, kommuntyp, befolkning, inkomst, 

utbildning och kommuntyp.209 Dock måste urvalets begränsning beaktas och 

därför kan resultaten inte betraktas som generaliserande men kan däremot 

bidra till förståelsen för hur partiinterna nomineringsprocesser fungerar.210  

 
3.3.2 Urval av partier 

Gällande urval finns i huvudsak två sätt att bestämma detta, endera genom 

att studera enheter som är så lika varandra som möjligt eller enheter som är 

så olika varandra som möjligt för att skapa variation. I detta fall när avsikten 

är teoriprövande är så hög grad av variation som möjligt att föredra för att se 

om och i så fall hur homosocialitet och kontaktkapital verkar i olika miljöer.211 

En variation är ideologi, svenska partiers väljarbas är internationellt sett 

påfallande endimensionell då väljarna vanligen röstar utifrån ett höger- eller 

vänsterperspektiv.212 Detta måste partierna förhålla sig till när de vänder sig 

till väljarna vilket sannolikt också påverkar nomineringsprocesserna. Höger- 

och vänsterperspektivet ligger väl i linje med alla riksdagspartier med 

undantag från Miljöpartiet som i vart fall försökt att utmåla sig som ett 

alternativ till det traditionella höger- och vänster perspektivet men trots det 

 
207 Kommungruppsindelning 2011, revidering av Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning, 

Sveriges kommuner och Landsting Stockholm 2010. 
208 J.fm. Stark & Torrance 2005:33f. 
209 J.fm Gerring 2017:220ff. 
210 J.fm. Stark & torrance2005:33f. 
211 J.fm. Gerring 2017:83ff, se även Ahrne & Svensson 2015:24f. 
212 Oscarsson & Holmberg 2013. 
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identifierar miljöpartistiska politiker vanligen sig själva till vänster. 213 

Traditionellt återfinns Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna på höger sida medan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 

och Miljöpartiet återfinns på den vänstra sidan.214  

 

En annan aspekt som lyfts fram av Katarina Barrling-Hermansson är hur 

partikultur påverkar partiinterna normer kulturella föreställningar av hur 

partiernas företrädare bör uppträda och agera. Om partier har olika synsätt 

på hur deras företrädare bör agera bör det även påverka partiers betraktelse 

av potentiella kandidaters egenskaper. Barrling-Hermansson menar att 

partier i den meningen grupperar sig utifrån skiljelinjer som ligger bortom de 

rent ideologiska skiljelinjer partier ofta betraktas utifrån. Moderaterna 

utmärks enligt Barrling-Hermansson av högt ställda höga krav på 

sakkunskap, professionellt agerande och en hierarkisk syn på hur politiker 

skall förhålla sig till varandra. Miljöpartiet kan betraktas som den absoluta 

motpolen och utmärks istället av individualism och en avog inställning till 

regler och kontroll. Liberalerna och Vänsterpartiet är diametralt olika utifrån 

ett höger och vänsterperspektiv men uppvisar tydliga likheter i betoningen 

på individualism och en tydligt teoretisk betoning på kunskap. 

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utmärks av en 

stark betoning på social gemenskap och att social gemenskap bör prägla det 

politiska arbetet. Sverigedemokraterna kan betraktas som ett kollektivistiskt 

parti med högra krav på lojalitet mot det egna partiet. Partiet utmärks också 

genom att praktisk erfarenhet ofta värdesätts framför teoretisk sådan.215  

 

En annan variation som kan påverka nomineringsprocesser är i vilken grad 

partiers nationella nivå styr regionala och kommunala partiorganisationers 

nomineringsverksamhet. 216  I svenska riksdagspartier styrs regionala och 

kommunala partiorganisationer via stadgar. Alla riksdagspartier formulerar 

i stadgarna regler och rekommendationer för hur kommunala och regionala 

partiorganisationer bör utforma nomineringsprocesserna.  

 

Riksdagspartiernas stadgar kan utifrån graden av central reglering delas in i 

tre kategorier vilket framgår av tabell 6: Partier som ger kommunala och/eller 

regionala partiorganisationer litet eller obefintligt utrymme att besluta om 

 
213 När denna undersökning påbörjades var Sverigedemokraterna ej representerade i riksdagen vilket gör att 

partiet inte ingår i denna undersökning. 
214 Karlsson & Gilliam 2014:24ff. 
215 Barrling - Hermansson 2015:63ff, Se även Barrling - Hermansson2004. 
216 J.fm. Bille 2001, Sartori 2005:53, Katz 2001,Cross & Gauja 2014, Pruysers & Cross 2016, Craig 2016. 
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nomineringsprocessers utformning. Partier som ger kommunala och/eller 

regionala partiorganisationer visst utrymme att besluta om 

nomineringsverksamhetens utformning. Slutligen, partier som ger 

kommunala och/eller regionala partiorganisationer stort eller obegränsat 

utrymme att utforma nomineringsverksamheten.   

 
Tabell 6. Central reglering av partiernas nomineringsverksamhet  

Parti Riksdagsuppdrag Uppdrag i 

region/landsting 

Kommunala uppdrag  

S Litet påverkansutrymme Litet påverkansutrymme Litet påverkansutrymme 

M Litet påverkansutrymme Litet påverkansutrymme Litet påverkansutrymme 

LIB Visst 

påverkansutrymme 

Visst 

påverkansutrymme 

Stort 

påverkansutrymme 

MP Stort 

påverkansutrymme 

Stort 

påverkansutrymme 

Stort 

påverkansutrymme 

C Litet påverkansutrymme Litet påverkansutrymme Litet påverkansutrymme 

V Litet påverkansutrymme Visst 

påverkansutrymme 

Litet påverkansutrymme 

KD Litet påverkansutrymme Litet påverkansutrymme Litet påverkansutrymme 

Informationen i tabellen är hämtade från respektive partis partistadgar 2011 

 

Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ger 

kommunala och regionala partiorganisationer litet utrymme att utforma 

nomineringsprocesserna då dessa skall följa en nationellt beslutad och 

detaljerad ordning för processens organisering. Vänsterpartiet och 

Liberalerna ger regionala organisationer litet utrymme att utforma 

nomineringsprocesser till riksdag och landstings/regionfullmäktige men ger 

samtidigt regionala organisationer mer eller mindre fritt spelrum att utforma 

nomineringsprocesser inom den regionala eftervalsprocessen. Liberalerna 

och Miljöpartiet ger också kommunala organisationer stort utrymmer att 

utforma nomineringsprocesser inom både för- och eftervalsprocess. Dock 

skiljer sig Miljöpartiet markant från övriga partier då de bortsett krav på 

könskvotering och förbud mot att uppbära samma uppdrag i mer än två 

mandatperioder nära nog ger regionala och kommunala organisationer fritt 

utrymme att utforma nomineringsprocesser till kommunala och regionala 

uppdrag. Dock har Miljöpartiet i likhet med övriga partier detaljerade och 

centralt beslutade regler för nomineringsverksamhet till riksdagen.217  

 
217 Informationen om partiernas centralt (Nationellt) beslutade regelverk har hämtats från respektive 

riksdagspartis stadgar och till stadgarna tillhörande material som beskriver partiernas organisation och 
nomineringsverksamhet.   
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Då valet av partier utgår från att finna så hög grad av variation som möjligt 

kan det konstateras att Moderaterna och Liberalerna kan betraktas som 

ideologiska motpoler till Socialdemokraterna och Miljöpartiet utifrån höger- 

vänsterskalan.218  Moderaternas partikultur utmärks av en hierarkisk ordning 

medan Miljöpartiet kan betraktas som en motpol som utmärks av 

individualism och en avvaktande inställning till regler och kontroll vilket 

också stöds av en icke hierarkisk organisering av nomineringsverksamheten. 

Liknande tendenser återfinns även hos Liberalerna som enligt 

Barrling-Hermansson utmärks av ett individualistiskt synsätt då stadgarna 

ger regionala och kommunala organisationer betydande inflytande över 

nomineringsverksamhetens utformning. 219  Socialdemokraterna och 

Moderaterna har under lång tid varit största partier inom respektive 

ideologiska blockbildning och regeringsbildande partier under flera 

mandatperioder. Liberalerna och Miljöpartiet har under lång tid varit minsta 

partier inom respektive ideologiska blockbildning och såväl under tider av 

oppositionsställning som i regeringsställning varit mindre partier utan 

regeringsbildande mandat.220  

 

Det återfinns tydliga variationer mellan de valda partierna gällande ideologi, 

kultur, stadgeform och storlek inom respektive blockbildning Vilken effekt 

det får för den teoretiska förståelsen av nomineringsprocesserna är oklart men 

variationen ger bra grund för teoriprövning då teorierna testas i olika 

sammanhang i form av kommuntyp och partiorganisationer. 

 
3.3.3 Val av tidsperiod 

Studien omfattar i första hand riksdagspartiernas nomineringsverksamhet i 

samband med val till riksdag, landsting/region och kommuner 2010 och 2014. 

Att dessa valrörelser valts ut grundas i första hand på tillgång till samtida 

information. Samtliga intervjuer inom ramen för huvudstudien genomfördes 

under tiden 2011-12-14 till 2014-01-29, det vill säga mitt i pågående 

mandatperiod. Alla 32 intervjupersoner var i samband med valet 2010 

ledamöter i valberedningar på lokal och/eller regional nivå och merparten var 

också utsedda till ledamöter inför valet 2014. Till det har en stor del av 

intervjupersonerna varit delaktiga i valberedningar vid tidigare val, i ett fall 

så tidigt som kommunalvalet 1966. Därigenom bidrar intervjupersonerna 

även med ett historiskt perspektiv av tidigare nomineringsprocesser.221  

 
218 Karlsson & Gilliam 2014:24ff. 
219 Barrling - Hermansson 201563ff, Se även Barrling – Hermansson 2004. 
220 Statistiska Centralbyrån, Riksdagsvalen 1973 – 2002. 
221 Se exempelvis Esaiasson M.fl. 2017:294f, Yin 2007:105ff. 
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3.3.4 Urval av intervjupersoner  

Praxis i alla utvalda partier är att de kommunala partiorganisationerna 

representeras med en ledamot vardera i de regionala valberedningarna, i 

normalfallet har också systerorganisationerna möjlighet att representeras av 

en ledamot vardera. I vissa fall händer dock att de medlemsrikaste 

kommunala partiorganisationerna i kraft av sina medlemstal får två 

representanter i valberedningen, därför består vanligen alla partiers regionala 

valberedningar av mellan sju och tio ledamöter. Totalt består de regionala 

valberedningarna i de fyra utvalda partierna av mellan 28 till 40 unika 

uppdrag. Bristande dokumentation, sekretessbestämmelser och varierande 

deltagande i valberedningarna gör det svårt att med säkerhet fastställa hur 

många ledamöter som i realiteten har deltagit under nomineringsprocessen. 

Samma problematik återfinns på kommunal nivå då det kan variera mellan 

både partier och valrörelser om valberedningar utses eller inte, eller om det 

utses separata valberedningar till för- respektive eftervalsprocess. Dessutom 

kan det variera inom partier då exempelvis vissa socialdemokratiska 

partiorganisationer utser den kommunala partiorganisationens styrelse till 

valberedning för eftervalsprocessen medan andra utser en separat eller låter 

samma valberedning hantera både för- och eftervalsprocessen. I vissa 

moderata partiorganisationer kan också partiets fullmäktigegrupp som 

bildats efter fullmäktigevalet agera valberedning avseende eftervalsprocessen. 

Det måste också noteras att det finns partiorganisationer med få medlemmar 

som inte utser någon valberedning överhuvudtaget och antigen låter partiets 

kommunala partistyrelse agera valberedning eller att såväl nominering som 

val sker vid sittande medlemsmöte. Oftast består dock kommunala 

valberedningar av tre till nio ledamöter som vanligen hanterar såväl förvals- 

som eftervalsprocess, totalt mellan 84 och 252 unika valberedningsuppdrag.  

 

Totalt omfattar de fyra partiernas nomineringsprocesser på kommunal och 

regional nivå i Västernorrland uppskattningsvis mellan 113 och 292 unika 

valberedningsuppdrag. Hur många unika personer uppdragen totalt 

omfattar är osäkert som följd av att flertalet ledamöter i partiernas regionala 

valberedningar också har uppdrag i sina partiers kommunala valberedningar 

vilket gör att antalet personer i realiteten är färre än antalet uppdrag.222  

Utifrån de kontaktuppgifter som erhölls under pilotstudien och kontakter 

med partikanslier på kommunal, regional och nationell nivå kontaktades i 

 
222 Uppgifterna om antal uppdrag och antal ledamöter i valberedningarna kommer utifrån intervjuuppgifter och 

genomgång av partiernas stadgar. Dock saknar partierna ofta central dokumentation om vilka eller hur många 

personer som ingår i valberedningarna och därtill betraktas dessa uppgifter som konfidentiella vilket gör att det 
inte går att göra en exakt uppskattning av det totala antalet valberedningsledamöter.   
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första steget ordförande i respektive partis regionala valberedning per telefon. 

Tid för intervjuer bokades och samtliga fyra ordföranden uttryckte en positiv 

inställning till att låta sig intervjuas. I samband intervjuerna ställdes frågor 

om namn och kontaktuppgifter till övriga ledamöter i valberedningen och 

samtliga ordförande lämnade villigt dessa uppgifter. Därefter etablerades per 

telefon kontakt med övriga valberedningsledamöter, någon uttalad strategi i 

det läget fanns inte bortsett från att få så hög grad av geografisk spridning 

inom länet som möjligt. Dock föll fyra personer bort initialt, en beroende på 

sviktande hälsa, en som följd på att personen inte ville kännas vid sitt tidigare 

politiska engagemang. En person hade inte deltagit i nomineringsarbetet och 

en person hade redan intervjuats under pilotstudien. I nästa steg kontaktades 

på basis av uppgifterna från de första fyra intervjuerna ledamöter i partiernas 

olika kommunala valberedningar och tillvägagångssättet för att komma i 

kontakt med resterande intervjupersoner var detsamma.  

 

Totalt intervjuades 32 personer inom ramen för studien. Dessa 32 personer 

uppbar tillsammans totalt 53 unika valberedningsuppdrag i fyra partier på 

regional och kommunal nivå. Av de totalt 32 intervjupersonerna hade 31 

personer uppdrag som valberedare på kommunal nivå och av dessa hade 21 

personer uppdrag som valberedare på både regional och kommunal nivå. Tio 

personer hade endast uppdrag som valberedare på kommunal nivå och en 

person endast på regional nivå. Sammantaget genererade urvalet geografisk 

spridning över hela distriktet, partiorganisationer med få respektive många 

medlemmar samt intervjupersoner med både kommunala och regionala 

valberedaruppdrag. 223 Urvalet kan betraktas som ett snöbollsurval där 

personer som intervjuats under pilotstudien rekommenderat personer på 

regional och kommunal nivå att intervjua. Dessa har i sin tur rekommenderat 

ytterligare personer i partiernas kommunala/regionala partiorganisationer 

som i sin tur rekommenderat andra personer inom samma valberedningar.224 

Snöbollsurval är dock behäftat med viss problematik då intervjupersoner 

hypotetiskt sett kan välja att inte namnge personer med avvikande åsikter 

eller som av olika skäl anses misshagliga. Detta går dock att kompensera, dels 

genom att jämföra svaren mellan intervjupersoner och som i detta fall 

tillfrågafråga samtliga intervjupersoner om kontaktuppgifter till andra för att 

bredda tillgången på intervjupersoner. I tre fall försökte också enskilda 

personer försvåra möjligheterna till kontakt med övriga ledamöter. Ett fall 

 
223 Alla personer som intervjuats avseenden nomineringsarbetet på regional nivå har sin politiska hemvist i olika 

kommunala partiorganisationer i Västernorrland. Se Esaiasson 2017:267ff om urval av intervjupersoner.  
224 J.fm Bryman 2012:424f, se även Roulston 2010:96ff. 
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gällde en ordförande i ett partis kommunala valberedning som var ovillig att 

lämna ut kontaktuppgifter till övriga ledamöter och gav inte heller någon 

förklaring till detta. I det andra fallet som gällde samma valberedning var en 

enskild ledamot ovillig att lämna uppgifter om övriga ledamöter, denna 

person var också en av sitt partis mest framträdande politiker i sin 

kommunala partiorganisation. I det tredje fallet var det två anställda 

tjänstemän på ett partis kansli som inte ville lämna ut uppgifter om 

kontaktpersoner, någon förklaring till detta gavs inte. Dock fick inslaget av 

undanhållande av uppgifter ingen nämnvärd betydelse för tillgång till 

relevanta intervjupersoner. Genom att kontaktuppgifter införskaffats i flera 

led, först via pilotstudie och kontakter med personal på partiernas olika 

kanslier. Därefter genom att varje intervjuperson tillfrågades om 

kontaktuppgifter till andra valberedningsledamöter. Därtill tillfrågades också 

alla intervjupersoner om andra personer inom partierna med kännedom om 

vilka som har uppdrag som valberedare. Sammantaget eliminerades därför 

problemet med undanhållande av information.225  

 

Urvalet av intervjupersoner har genererat viss skevhet avseende kön. Av 

totalt 32 intervjupersoner är 20 män och tolv kvinnor. Dock är skevheten i linje 

med könsfördelningen då valberedningarna överlag består av fler män än 

kvinnor. Samma gäller åldersfördelningen, det är överlag personer i 

medelåldern som intervjuats, många av dem också ålderspensionärer men 

även detta låg i linje med åldersstrukturen i valberedningarna. Därigenom är 

det som kan uppfattas som skevhet i fråga om ålder och kön helt i linje med 

hur den faktiska situationen i partiernas valberedningar såg ut.  

 

3.5 Intervjuernas genomförande  
Initialt informerades intervjupersonerna om avhandlingsarbetets syfte och 

avsikten med intervjun samt hur kontaktuppgifter erhållits. De informerades 

om att uppgifter som gör att deras person kan spåras kommer anonymiseras 

och att uppgifter som framkommer om andra personer kommer behandlas på 

samma sätt. Detta innebär att könstillhörighet och ortsnamn i citat som 

redovisats anonymiserats bortsett från citat som i allmänna ordalag 

exemplifierar skeenden med ortsnamn, kön eller namn där dessa har ett värde 

i beskrivningen utan att enskilda personer kan spåras. Eller som i ett enskilt 

citat i vilket ett tidigare statsråd namngavs, i detta analyserades inte berörd 

person utan ett skeende och ett statsråd bör också kunna betraktas som en 

offentlig person. Merparten av intervjupersonerna klargjorde att de inte hade 

 
225 J.fm. Flick 2018:444, Roulston 2010:83f. 
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något mot att namnges men jag har av etiska skäl valt att hålla 

namnuppgifterna anonyma då vissa uppgifter kan betraktas som känsliga och 

kan synliggöra personliga kopplingar.226 Samtliga intervjupersoner erbjöds 

att ta del av transkriberat material och att kontakta mig för att komplettera, 

dementera eller förtydliga uppgifter. Ingen intervjuperson har önskat ta del 

av materialet men en person kontaktade mig och kompletterade med 

uppgifter av organisatorisk art. Intervjupersonerna informerades också om 

hur inspelat material hanteras och vilka som kan ta del av materialet. 227  

Intervjuerna genomfördes på olika platser som intervjupersonerna själva valt, 

arbetsplatser, hem, partikanslier, offentliga platser och i två fall mitt kontor. 

Detta då intervjupersonerna själva skulle få avgöra vilken miljö som 

upplevdes som mest avslappnad.228  

 

Ett semistrukturerat upplägg ger enligt Svend Brinkman intervjupersoner 

eget utrymme att beskriva ett skeende med egna ord men med viss styrning 

mot de för ändamålet aktuella frågeställningarna.229 Det semistrukturerade 

upplägget har skapat flexibilitet men för att hålla viss stringens genom alla 

intervjuer och inte riskera att förlora information utarbetades en 

intervjumanual. Manualen innehåller initialt en del med formella uppgifter 

för att klarlägga vilka politiska uppdrag intervjupersonerna har eller haft 

samt allmän information om deras egna politiska karriärer.  

 

Den teoridrivna delen av intervjumanualen 230  består av tio huvudfrågor. 

Dessa har inte följts kronologiskt då intervjupersonerna gavs stor frihet att 

själva styra samtalen vilket fungerade väl då de vanligen besvarade 

frågeställningarna utan explicit ställda frågor.231 För att ytterligare säkerställa 

att frågorna uppfattats korrekt och stärka svarens tillförlitlighet har samma 

frågeställningar lyfts i olika kontext och ordalag.232 Samtliga intervjupersoner 

har bidragit med sina upplevelser som valberedare men också bidragit till ren 

faktainhämtning gällande nomineringsprocessens praktiska och formella 

genomförande. Detta kan vara problematiskt då intervjupersonerna både 

beskrivit den formella processen och uppfattningen om vilken betydelse 

frågor relaterade till de teoretiska utgångspunkterna har. Detta var dock den 

enda framkomliga vägen då alla undersökta partier i stora drag saknar 

 
226 J.fm. Flick, 2007:68ff. 
227 J.fm. Yin 2016:179ff. 
228 J.fm. Witzel & Reiter 2012:64f. 
229 Brinkman 2018:579f. 
230 För intervjumanual se bilaga A. 
231 Patton 2015:439. 
232 Gillham 2008, Se även Witzel & Reiter 2012:51ff. 
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detaljerade beskrivningar av processens genomförande.233 För att minimera 

risken för felkällor jämförs därför intervjupersonernas svar med varandra för 

att finna gemensamma mönster och skillnader.234  

 
3.5.1 Analysstrategi av intervjuer 

Samtliga intervjuer som genomförts under huvudstudien spelades in och 

transkriberades i sin helhet för att underlätta analysen av materialet. Till det 

fördes anteckningar som renskrevs i nära anslutning till intervjuerna för att 

inte missa viktiga delar av intervjuförloppet och ge vägledning i analysen av 

det transkriberade materialet. Under pilotstudien genomfördes inga 

inspelningar då syftet i första hand var att utarbeta strategier för det fortsatta 

forskningsarbetet. Men anteckningar fördes under alla samtal och renskrevs i 

anslutning till intervjuerna för att information inte skulle gå till spillo.235  

 

3.5.2 Indikatorer och analysschema  

Inför huvudstudien konstruerades tio frågor vilka återfinns i bilaga A. 

Frågorna bygger på de indikatorer som identifierades vid genomgången av 

tidigare forskning om homosocialitet 236  och kontaktkapital 237  samt via 

pilotstudien. I tabell 7 återfinns samtliga åtta indikatorer i analysschemat som 

konstruerades för att underlätta analysen av det empiriska materialet 

avseende nomineringsverksamheten på samtliga undersökta nivåer. För att 

särskilja för- respektive eftervalsprocess på kommunal och regional nivå 

noterades varje indikators värde med F (Förvalsprocess) och E 

(Eftervalsprocess) för att åskådliggöra de olika processerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
233 J.fm. Roulston 2010:156f. 
234 J.fm. Flick 2018:444, Roulston 2010:83f. 
235 Yin 2016:163ff. 
236 Se kapitel 2.1. 
237 Se kapitel 2.2. 
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Tabell 7. Analysschema: Påverkan av olika indikatorer under 
nomineringsprocessen 

Homoso

cialitet 

Låg  Viss  Hög Kontakt

kapital 

Låg Viss Hög 

Likhet    Tid    

Personli

ga 

Egenska

per 

   Tillgång 

till 

nätverk 

   

Inskolni

ng 

   Politisk 

position 

   

Självrepr

oduktion  

   Auktorit

et 

   

 

Med hjälp av analysschemat bedömdes vilken påverkan indikatorerna har 

under nomineringsprocessen på de olika nivåerna, bedömningen gjordes i tre 

olika kategorier, hög, viss, eller låg påverkan.238  Med hög påverkan antas 

indikatorn ha stor eller avgörande betydelse under nomineringsprocessen. 

För att en indikator skall bedömas ha stor eller avgörande betydelse krävs att 

flertalet eller alla intervjupersoner uppgett att indikatorn har betydande 

påverkan för vilka personer valberedningarna kommer att nominera. Till det 

krävs också att dessa intervjupersoner kan ge exempel på situationer som 

styrker deras uttalanden och exemplen tydliggör att dessa situationer inte är 

engångsföreteelser utan utgör ett genomgående mönster under 

kandidaturvalet. För att en indikator skall anses ha viss men inte avgörande 

betydelse krävs att en betydande del av intervjupersonerna anser och kan 

beskriva och exempl ifiera situationer i vilken indikatorn påverkat 

urvalsprocessen men inte haft en avgörande betydelse för processens utfall. 

Därtill krävs att de situationer som beskrivs också måste uppvisa 

gemensamma mönster och inte vara särartsfall. För att en indikator skall 

bedömas vara av låg eller obefintlig betydelse krävs att få eller inga 

intervjupersoner anser att indikatorn inverkat under urvalsprocesserna 239 

Bedömningen av indikatorernas betydelse baseras på intervjupersonernas 

utsagor och en jämförelse mellan dessa. Förfarandet är inte helt okomplicerat 

då grunden för bedömningen vilar på intervjupersonernas återberättelse och 

uppfattningar om hur nomineringsprocessen genomförts. Ett sätt att 

minimera risken för feltolkning är enligt Rubin och Rubin att göra som i detta 

fall, att jämföra olika utsagor och finna gemensamma mönster i berättelserna 

och motsatt finna skillnader i beskrivningen av samma skeende. Detta har 

 
238 J.fm Gillham 2008:192. 
239 J.fm Yin 2016:183ff, 218ff. 
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varit viktigt i de fall där intervjupersoner beskrivit ett skeende på olika sätt, 

då har de jämförts med varandra och också i förhållande till samma 

intervjupersons övriga utsagor. Utifrån det har det gått att pröva rimligheten 

i de utsagor som getts.240 Detta är ett tematiskt angreppssätt som använts för 

att kontrollera trovärdigheten i intervjupersonernas utsagor. Utifrån 

frågornas tematiska indelning har frågorna ställts flera gånger i olika 

sammanhang och tillfällen samt omformulerats för att kontrollera 

uppgifternas trovärdighet. Förfarandet har gjort det möjligt att dels stämma 

av varje intervjupersons olika utsagor men också i förhållande till andra 

intervjupersoners utsagor för att få en sammantagen bild av informationen 

som förmedlats. 241  I tabell 7 framgår hur det transkriberade materialet 

hanterats, i fälten har koder lagts in som hänvisar till citat som tagits ur 

materialet för att systematisera analysarbetet. Citat som använts har 

kategoriserats utifrån det teoretiska utgångsläget och sorterats in under den 

indikator citatet belyser och sedan kategoriserats utifrån graden av betydelse 

i nomineringsprocessen. 242  Det praktiska analysarbetet genomfördes med 

hjälp av meningskoncentrering där svaren kondenserats till kortare 

redogörelser där centrala begrepp och intervjupersonernas beskrivningar 

sammanfattats i löpande text för att göras åskådlig och översiktlig.243 

 

3.6 Dokumentstudier 
Syftet med dokumentstudien var att klarlägga vilka formella regler som styr 

nomineringsprocesserna. Informationen kommer i huvudsak från partiernas 

hemsidor som i samtliga undersökta partier innehåller partistadgar, 

beskrivningar av nomineringsprocessernas intentioner, målsättningar och i 

vissa fall också instruktioner om hur nomineringsprocesser skall genomföras. 

Socialdemokraternas och Moderaternas stadgar gav i stort en god bild av den 

formella gången i nomineringsprocessen oavsett nivå eller uppdrag.244  

 

När det gällde Liberalerna och Miljöpartiet var det svårare att få en överblick 

av nomineringsprocessernas organisering och genomförande. Det fanns 

vanligen regionalt och lokalt framtagna instruktioner i skriven eller digital 

form men dessa var i första hand internt arbetsmaterial och inte offentligt 

publicerade handlingar. Även Moderaterna och Socialdemokraterna hade 

regionalt och lokalt framtagna instruktioner men även det var internt 

 
240 J.fm Rubin & Rubin 2005:227ff. 
241 Roulston 2010:150ff, J.fm. även Holgersson 2013. 
242 Gillham 2008:192. 
243 Kvale & Brinkman 2014:245ff. 
244 Se partistadgar Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet. 
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arbetsmaterial och internt arbetsmaterial är oavsett parti vanligen belagt med 

sekretess. I samband med intervjuerna fick jag via ett flertal olika 

intervjupersoner från alla partier ta del av en mängd dokument avseende 

nomineringsprocessen samt i viss utsträckning provvalssammanställningar, 

mejlkorrespondens, arbetsanteckningar och protokoll från valberedningarnas 

möten. Materialet innehåller dock mestadels provvalsresultat, inkomna 

nomineringar och säger inget om valberedningarnas överväganden.  
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4 NOMINERINGSVERKSAMHETENS 

ORGANISERING  

Hur organiserar partier nomineringsverksamhet till riksdag, kommuner och 

regioner/landsting? Och på vilket sätt organiseras nomineringsverksamheten 

inför val till fullmäktige och riksdag kontra nomineringsverksamheten efter 

valen till indirekt valda uppdrag i kommuner och landsting/region? Hur 

tillsätts valberedningarna och vilket mandat har de egentligen?  

 

Pippa Norris har i en studie av politiska rekryteringsprocesser i ett stort antal 

industrialiserade länder i västvärlden visat på betydande variation i partiers 

procedurer under politiska rekryteringsprocesser.245 Detsamma gäller också 

svenska partier som uppvisar en mångfald av procedurer under 

nomineringsprocesser. Partiernas stadgar också ger också partiernas olika 

organisatoriska delar olika grad av frihet under nomineringsprocesser till 

både riksdag region/landsting och kommuner.246 Till det kommer att partiers 

organisationskultur skiljer sig mellan olika partier vilket sannolikt även 

påverkar nomineringsverksamhetens organisering och genomförande. 247 

Men även om partiernas sätt att organisera nomineringsverksamhet skiljer sig 

åt finns det vissa övergripande drag som är generella i alla politiska partier.248  

 

Svenska riksdagspartier är som de flesta riksomfattande och medlemsstyrda 

organisationer uppbyggda i tre nivåer med separata nomineringsprocesser 

till respektive nivå, kommunal, regional och nationell nivå med kommunal 

nivå som organisatorisk bas. 249  När nomineringsverksamheten avser olika 

politiska nivåer kan förfarandet vid första anblicken framstå som tämligen 

okomplicerat men i realiteten är processen betydligt mer komplicerad. 

Riksdagspartiernas stadgar visar att kommunala partiorganisationer skall 

nominera till kommunala uppdrag men också till uppdrag på regional nivå 

och riksdag samtidigt som partiernas regionala organisationer också 

nominerar till samma uppdrag. Parallellt har också partiernas centrala 

ledning visst inflytande genom olika centrala direktiv som kan handla om 

representation avseende kön, ålder, etnicitet eller geografisk representation.250  

 
245 Norris 1997:290ff. 
246 Se samtliga svenska riksdagspartiers partistadgar. 
247 Wide 2014, Se även Barrling – Hermansson 2004. 
248 Bäck & Möller 2003:126. 
249 Lundåsen 2004:9f. 
250 Se samtliga riksdagspartiers partistadgar. 



 

60 

En annan gemensam nämnare mellan riksdagspartierna är att nominering av 

kandidater oftast genomförs i två steg. Initialt utses vanligen en valberedning 

endera av partiets medlemmar eller av partiernas ledning med uppgift att 

sätta samman ett urval av kandidater som medlemmarna får välja mellan. 

Valberedningarnas uppdrag kan variera från att på egen hand lägga förslag 

på kandidater eller att samla nomineringar från partiets medlemmar och/eller 

organisatoriska delar och/eller partiets ledning och utifrån det sätta samman 

ett förslag. Valberedningars uppdrag är dock oavsett upplägg alltid att sortera 

in respektive ut personer som betraktas som lämpliga respektive mindre 

lämpliga att nominera. Förslagen som valberedningarna lägger kan vara 

graderat i den meningen att förslaget utöver namnförslag också graderar 

kandidaterna eller så är förslaget ograderat och partiets medlemmar får då 

istället gradera vilken plats de anser att kandidaterna skall få på exempelvis 

en lista till ett parlamentsval.251 Men oavsett regelverk är det i alla partier 

praxis att utse valberedningar oavsett vilken nivå det gäller.  

 

Valberedningar benämns olika beroende på parti och kontext, valberedning 

för interna uppdrag, nomineringskommitté, politisk valberedning eller bara 

valberedning är några exempel. Men oavsett benämning är funktionen lika, 

att bereda och lägga förslag på kandidater till de val nomineringen avser. När 

valberedningar tillsätts utses vanligen också en person med ledande funktion. 

Även den rollen benämns olika, vanligen sammankallande eller ordförande 

men uppdraget är detsamma, att leda valberedningsarbetet.252 Den ledande 

rollen renderar enligt en studie om kvinnorepresentation i Sveriges Riksdag 

av Lenita Freidenvall större inflytande än övriga ledamöters. Dels genom den 

övergripande rollen men också genom ett informationsövertag i förhållande 

till övriga ledamöter.253 Inflytandet kan dock variera, i vart fall när det gäller 

riksdagen och en del i förklaringen är om provval praktiseras, då minskar 

valberedningarnas inflytande till förmån för partimedlemmarnas och vice 

versa om provval inte praktiseras.254 Att inflytandet varierar visar att partiers 

formella uppbyggnad kan påverka nomineringsprocessen men säger inget 

om  på vilket sätt mer informella aspekter påverkar nomineringsprocessen 

 

 

 
251 Narud M.fl. 2002:11ff, Barnea & Rahat 2007. 
252 Se samtliga riksdagspartiers partistadgar och till dessa hörande dokument som reglerar kandidatnominering.  
253 Freidenvall 2016. 
254 Johansson 1999:287ff. 
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4.1 Fallet Västernorrland 
De fyra partier som undersöks i Västernorrland benämner kommunala och 

regionala organisationer lite olika men funktionen är densamma. Bortsett 

citeringar definieras därför samtliga partiorganisationer som kommunala 

eller regionala partiorganisationer eller organisationer. Även valberedningar 

benämns olika, ibland nominerings- och/eller rekryteringskommittéer eller 

valberedningar. De tillsätts och utses på olika sätt men oavsett benämning är 

uppdraget att nominera personer till politiska uppdrag. Bortsett citeringar 

definieras därför samtliga som valberedning. Även den person som leder 

valberedningsarbetet benämns olika.  Ordförande eller sammankallande men 

funktionen är densamma, bortsett citat benämnas de därför som ordförande. 

Inom alla partiorganisationer finns personer med ledande positioner, 

positioner som betraktas som ledande är ordförande och styrelseledamöter i 

kommunala partiorganisationer, gruppledare/ordförande i kommunala 

nämnder och styrelser. Oavsett vilka av dessa uppdrag som avses benämns 

de bortsett från citat som ledande positioner.255  

 

Partiernas kommunala och regionala partiorganisationer är i formell mening 

separata och gentemot varandra självständiga men den kommunala nivån 

utgör partiernas organisatoriska och politiska bas. Inom partiernas regionala 

nivå bedrivs förhållandevis lite politiskt arbete. I första hand var arbetet på 

regional nivå kopplat till landstings/region- eller riksdagsval samt den 

regionala organisationens årsmöte, i övrigt fungerar dessa i huvudsak som 

administrativt och rådgivande stöd för kommunala partiorganisationer. Alla 

regionala partiorganisationer är en sammanslutning av kommunala 

organisationer med proportionellt antal delegater på partiernas regionala 

möten.256 Trots att flera intervjupersoner haft högt uppsatta uppdrag både 

nationellt och regionalt menar både de och övriga intervjupersoner att 

politiskt arbete i huvudsak har sitt ursprung på kommunal nivå. 

 

 

 

 

 
255 Västernorrlands län består av sju kommuner, Örnsköldsvik, Kramfors, Sollefteå, Härnösand, Timrå, 

Sundsvall och Ånge kommun. Alla undersökta partier har partiorganisationer i samtliga kommuner och har varit 

representerade i kommunalfullmäktige och indirekt valda politiska organ i respektive kommun under 

någon/några av de tre senaste mandatperioderna (Uppgifter om partirepresentation och organisation har hämtats 

från förtroendemannaregister och intervjupersonerna.) 
256 Informationen om partiernas organisatoriska uppbyggnad kommer från de undersökta partiernas stadgar och 
övriga styrdokument samt de intervjuer som genomförts i de olika partiorganisationerna i Västernorrlands län. 
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… det som är närmast är självklart kommunpolitiken, det är det som 

berör som enskild medlem för du påverkar inte på samma sätt i val 

till riksdagsgruppen eller EU parlamentariker, det är mer långsiktigt 

och märks inte på samma sätt, … och folk inbillar jag mig i alla fall 

är mest engagerad i de frågorna. Ju längre bort man kommer desto 

mindre intresse är det257 

 

De kommunala organisationerna betonas unisont som huvudaktörer, dels 

gällande medlemsvärvning men också för rekrytering, nominering och 

utbildning av kandidater. Alla intervjupersoner menar att de kommunala 

organisationerna utgör grunden i partiernas totala kandidatförsörjning. 258 

 

Det är där du börjar lära dig politik det är dom som nominerar till 

utbildningar det är dom som stöttar dig, det är där du växer, det, det 

är där du sås, man sår sina politiker i lokalföreningen259  

 

Den kommunala nivåns betydelse beror enligt intervjupersonerna på att 

lokala frågor föder engagemang och menar att all nomineringsverksamhet 

oavsett nivå därför grundas på kommunal nivå som följd av närhetsprincipen.  

4.1 Tillsättning av valberedningar 
På kommunal nivå bedrev partierna verksamhet på två nivåer, dels i 

kommunövergripande partiorganisationer. Dels på föreningsnivå i mindre 

enheter, exempelvis i en kommundel eller i ett samhälle, dessas betydelse har 

dock avtagit över tid och i många fall avvecklats. I alla undersökta partier var 

det i huvudsak kommunala partiorganisationer som ansvarade för att bedriva 

kommunalt baserad nomineringsverksamhet. Vanligen hade alla medlemmar 

rösträtt men där lokala föreningar fanns i partihierarkin tillämpades 

representantskap som innebar att dessa fick utse representanter som på 

uppdrag av föreningarna fick rösta i den kommunala partiorganisationen.260 

 
257 Intervjuperson 3 (MP) 
258 Informationen om partiernas organisatoriska uppbyggnad och struktur har hämtats från de undersökta 
partiernas stadgar, officiella och inofficiella styrdokument samt de intervjuer som genomförts i de olika 

partiorganisationerna i Västernorrlands län. 
259 Intervjuperson 11 (L) 
260 Partiernas små partiföreningar underställda de kommunala partiorganisationerna har nu till skillnad från 

tidigare begränsad funktion och således ett begränsat inflytande i den kommunala nomineringsverksamheten. I 

flera kommuner saknas också partiföreningar underställda den kommunala partiorganisationen, i stort är det 

endast Socialdemokraterna som har denna typ av politiska föreningar kvar i sina partiorganisationer. Men i hög 

utsträckning har dess politiska funktion succesivt minskat över tid. Denna information härrör dels från 
intervjupersonerna samt kontakter med respektive partis administrativa personal.  
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Valberedningar på kommunal nivå tillsattes vanligen av respektive partis 

medlemsmöte och det fanns i huvudsak två modeller för genomförandet. Den 

ena modellen var utan beredning då medlemmarna nominerade på sittande 

medlemsmöte och sedan fattade beslut. Den andra var att 

partiorganisationens styrelse la förslag på ledamöter till valberedningen. 

Förfarandet varierade både mellan och inom partier samt över tid. Ofta 

hängde det samman med antalet medlemmar. I större partiorganisationer var 

vanligen processen mer strukturerad än i organisationer med få 

medlemmar. 261  Men oavsett hur valberedningarna tillsattes bestod de 

vanligen av tre till nio personer med ansvar för både för- och eftervalsprocess, 

dock skiljde Socialdemokraterna ut sig i vissa fall. På kommunal nivå hade 

Socialdemokraterna två modeller för valberedningsarbete. Den ena modellen 

var en valberedning med ansvar för såväl för- som eftervalsprocess bestående 

av sju till nio personer. Den andra modellen var en separat valberedning med 

sju till nio personer för förvalsprocessen medan eftervalsprocessen överläts 

till partiets styrelse. Modellen med styrelsen som valberedning för 

eftervalsprocessen medförde att antalet ledamöter i vissa fall uppgick till 17 

personer som dessutom helt eller delvis byttes ut under mandatperioden. 

Detta har kritiserats internt då det stora antalet ledamöter ansågs göra 

valberedningsarbetet svårhanterligt, flera partiorganisationer har därför valt 

att tillsätta en separat valberedning.262 

 

Vi har en annan process den här gången, vi har delat upp det i en 

valberedning som tillsätter interna uppdrag, en valberedning som 

tillsätter offentliga uppdrag, den valberedningen är nu skild ifrån 

arbetarkommunens styrelse, det här var sista gången vi gjorde på det 

sättet (…) man ska ha en valberedning som jobbar under en 

fyraårsperiod så man får kontinuitet och inte bara startar upp 

valberedningsarbetet ett halvår innan och sen ta det lugnt i tre och 

ett halvt år, det här är ett ständigt pågående valberedningsarbete…263  

 

Moderaterna tillämpade också i huvudsak två olika modeller, i den första 

utsågs en valberedning som hanterade både för- och eftervalsprocess. Den 

andra modellen innebar att en valberedning hanterade förvalsprocessen och 

att eftervalsprocessen hanterades av partiets kommunala styrelse eller 

 
261 Informationen om partiernas nomineringsverksamhet på kommunal nivå grundas på de intervjuer som 

genomförts av politiska företrädare i respektive parti samt partiernas stadgar och övriga styrdokument. 
262 I det fall att styrelsen agerat valberedning kan styrelsens medlemmar betraktas som valberedningsledamöter. 

De två intervjupersoner som ingår i denna undersökning och agerat valberedare i kraft av sin plats i en 

partistyrelse har dock även varit ledamöter i en ordinarie valberedning endera på regional eller kommunal nivå.   
263 Intervjuperson 22 (S) 
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fullmäktigegrupp. Även om partistyrelsen eller fullmäktigegruppen agerade 

valberedning för eftervalsprocessen skedde detta vanligen i samråd med 

medlemsmötet, men i slutänden var ändå fullmäktigegruppen beslutande.  

 

 … enligt våra stadgar är det fullmäktigegruppen som tar beslut när 

det gäller att nominera till nämnder och styrelser men det är hela 

tiden ett samråd mellan fullmäktigegruppen och partiet så det är inte 

någon enskild. Det är klart att det förekommer att någon enskild 

nominerar, det finns alltid starka ledare på olika ställen men som det 

är här i (Ort) har vi en valberedning som består av ordförande i 

partiet, gruppledaren i fullmäktigegruppen och en utomstående264   

 

Vilken modell som valdes var oftast kopplat till partiorganisationens storlek, 

organisationer med många medlemmar utsåg oftast en separat valberedning 

medan partiorganisationer med få medlemmar överlät detta till partistyrelse 

eller fullmäktigegrupp.265 Liberalerna och Miljöpartiet tillämpade i huvudsak 

två modeller till såväl för- som eftervalsprocess. I organisationer med många 

medlemmar utsågs valberedning endera genom att den kommunala 

partistyrelsen föreslog namn som sedan medlemsmötet röstade om. Eller så 

lades förslag vid sittande medlemsmöte och beslut fattades i direkt anslutning 

till detta. Den andra modellen var att ingen valberedning utsågs och 

nominering och beslut fattades vid sittande medlemsmöte vilket i första hand 

utmärkte organisationer med få medlemmar. På regional nivå utsågs 

valberedning i samband med regionala medlemsmöten och rösträtten var 

oftast förbehållen ombud från kommunala organisationer. Antalet ombud 

från varje partiorganisation bestämdes proportionellt utifrån medlemstal.  

 

Valberedningen är sammansatt av personer ifrån 

kommunföreningarna och på grund av storleken har Örnsköldsvik 

två stycken, Sundsvall två och de andra lokalföreningarna runt om i 

Medelpad och Ångermanland en ledamot vardera så det är personer 

som är förankrade lokalt i den politiska hemverksamheten, jag har 

aldrig varit med om något annat… 266 

 

Vanligen bestod valberedningarna av sju till tio personer, det vill säga en 

ledamot från varje kommunal organisation. I vissa fall tillämpades viss 

 
264 Intervjuperson 23 (M) 
265 Med relativa tal avseende antal medlemmar avses medlemstalet i partiorganisationen i förhållande till andra 

partiorganisationer såväl inom som utom det egna partiet inom det partidistrikt undersökningen avser. 
266 Intervjuperson 8 (L) 
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proportionalitet då de största organisationerna fick större representation 

utifrån sina relativt sett stora medlemstal. Detta fick till följd att trots att 

valberedningarna i formell mening utsågs på regionala medlemsmöten var 

valet och sammansättningen i realiteten en formsak isolerat till regional nivå.  

 

Men, egentligen är det en bekräftelse av lokalavdelningens årsmöte 

(…) man kan ha åsikter om könsfördelning och om det finns ordinarie 

och ersättare kan länsmötet anse att man skall kasta om dem, 

exempelvis hen som är vår representant i länets valberedning är 

framtagen av kommunavdelningen267 

 

Praxis i alla partier var att regionala valberedningar var sammansatta av 

representanter från alla kommunala organisationer. Detta medförde att 

geografisk representation gick före andra former av representation när 

valberedningar på regional nivå tillsattes.  

 

4.2 Valberedarna 
Överlag betraktar intervjupersonerna valberedaruppdraget som krävande 

och lång politisk erfarenhet ansågs vanligen som en förutsättning. Samtidigt 

poängterades också att det bör finnas yngre med i processen vilket gör att 

krav på erfarenhet krockade med önskemål om föryngring. Merparten av 

valberedarna var också äldre men det fanns undantag. Ungdomsförbunden 

har i regel rätt till representation i valberedningarna. Det har dock 

framkommit att deltagandet varit sporadiskt. Orsaken till detta har dock inte 

framkommit. Däremot har de få yngre valberedare som intervjuats upplevt 

att miljön för yngre i allmänhet kan skilja sig från äldres och att det många 

gånger ställs andra krav på yngre. 

 

Ja, man kanske måste bevisa att man har fog för det man säger, att 

det inte bara är ett sätt att profilera sig själv på i och med att man 

själv är ung och pratar om föryngring268  

 

Det finns en uttalad önskan om föryngring men trots det är medelåldern hög 

i alla partier. Den typiske valberedaren är en man mellan 60 och 75 år med 

lång politisk erfarenhet, i vissa fall närmare 50 års politisk erfarenhet. Ofta är 

det personer som håller på att avsluta sina politiska karriärer och delvis dragit 

sig tillbaka från den politiska hetluften. 

 
267 Intervjuperson 4 (MP) 
268 Intervjuperson 26 (S) 
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 … jag har funderat på att sluta och då måste man göra det mellan 

valen, jag tror jag varit med i 25 år och åtminstone 20 år som 

ordförande i valberedningen…269 

 

Vanligen har valberedarna en bakgrund som kommunstyrelseordförande, 

nämndsordförande och/eller ordförande för en kommunal partiorganisation, 

flera har också varit riksdagsledamöter. Valberedare på regional nivå har 

vanligen också valberedaruppdrag på kommunal nivå, ofta som ordförande. 

Kombinationen av lång erfarenhet tillsammans och inte vara aktuell för att 

nomineras betraktas genomgående som en bra kombination för valberedare. 

 

Man säga att när det gäller valberedningens sammansättning är det 

önskvärt med någon som inte är direkt inblandad, som kan vara lite 

utomstående men ändå är väletablerad och ansedd. Vi har en före 

detta riksdagsledamot som man gärna vill sätta i en valberedning som 

ordförande. Det känns tryggt för det är personfrågor, att ha rätt 

personer i valberedningen.270  

 

Genomgående betonas erfarenhet som särskilt viktigt för att klara konflikter 

och motsättningar. Alla intervjupersoner beskriver händelser där de hamnat 

i konflikter som fått konsekvenser i relationen med andra personer som av 

olika anledningar känt sig förfördelade eller orättvist behandlade. Alla 

intervjupersoner berättar om situationer som inneburit att de hamnat i 

långvariga och ibland livslånga konflikter som följd av valberedaruppdraget.  

 

Man är utsatt som valberedare. Du kan få telefonsamtal under 

valberedningens gång med folk som undrar. Det är fullständig 

sekretess i en valberedning men med mer än en person är inte 

sekretessen speciellt hållbar utan alltid sladdras det åt något håll och 

då kan någon få samtal; det sa du på valberedningen, det sa du och 

det tyckte du och det är inte så kul. Därför skall man ha lite hård hud 

som valberedare (…) man skall ha varit med ett tag. Man kan inte 

sätta dit en 20 åring för de går i däck på en gång, då dödar man dom. 

Det skall vara gamla tanter som jag271 

 

 

 
269 Intervjuperson 8 (L) 
270 Intervjuperson 6 (M) 
271 Intervjuperson 17 (S) 
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Egenskaper som hårdhudad eller liknande lyfts ofta fram som nödvändigt för 

att hantera konflikter, komplexa situationer och sekretess. All information 

som framkommer under valberedningens överläggningar sekretessbelagda 

men trots det spreds ofta information vidare. Intervjupersonerna betraktar 

genomgående detta som skadligt, dels för enskilda kandidater men också för 

valberedningens anseende. Bristande sekretesshantering anses även bidra till 

konflikter mellan både enskilda personer och grupperingar inom partierna, 

 

Alla intervjupersoner berättar om uppväxtmiljöer präglade av engagemang i 

samhällsfrågor, föreningsliv, eller liknande. Flera berättar om föräldrar, far- 

och morföräldrar, syskon och andra närstående som varit politiskt valda och 

menar att uppväxten bidragit till politiskt engagemang.     

 

Samhällsekonomiskt engagerad har jag varit från högstadietiden, 

man såg orättvisor och ville veta mer om varför och om vi kunde göra 

något åt det. Min mormor, morfar och mamma med många syskon, 

var väldigt aktiva i Socialdemokraterna, där diskuterades det väldigt 

högt om allt och jag fick ett samhällsengagemang väldigt tidigt272 

 

Intervjupersonerna berättar ofta om närstående som varit politiskt aktiva och 

att engagemanget betraktades som fint och eftersträvansvärt. Återkommande 

beskrivs att det fött ett intresse för politik och samhällsfrågor. Framförallt 

berättar intervjupersonerna att de lärde sig att det går att påverka samhället 

genom aktivt arbete och egen vilja.  De lyfter fram en uppväxt präglad av 

debatt som gjort politik till en naturlig och rolig del av livet men också som 

ett personligt ansvar. Ett flertal intervjupersoner berättar också om egna barn 

som är politiskt aktiva och menar att det är ett resultat av uppväxtmiljö.  

 

Ja jag menar, jag har ju en dotter som är politiker naturligtvis…273 

 

Intervjupersonernas kommentarer om barns engagemang är ofta 

skämtsamma men förmedlar samtidigt övertygelsen att engagemanget kan 

spåras i arv och miljö. Framförallt menar de att politiskt arbete blivit en 

naturlig del av livet som inte framstår som främmande eller skrämmande. Nu 

är det inte alla som har politiskt påbrå men under samtalen framkommer att 

merparten intervjupersoner under uppväxt eller i vuxen ålder haft människor 

i omgivningen som uppmuntrat till engagemang.  

 
272 Intervjuperson 11 (L) 
273 Intervjuperson 9 (M) 
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Jag kom med i partiet genom en kompis, sen började jag gå på 

medlemsmöten och jobba lite internt i partiet och fann det intressant 

och fortsatte, jag kommer inte ihåg detaljer men blev troligen 

tillfrågad om att stå på en lista och sa säkert som många andra ja.274 

 

Intervjupersonerna hävdar att det är vanligt att politiskt aktiva har både 

vänner och livspartners som är politiskt engagerade och menar att det också 

är en del i förklaringen till varför politiskt engagemang uppstår och utvecklas.  

 

4.3 Valberedningars arbetsordning  
Oavsett stadgarnas utformning hade alla partiorganisationer någon form av 

bestämmelser för nomineringsverksamheten utförande. Den påtagliga 

skillnaden var i vilken utsträckning regelverken efterföljdes. 275  Synen på 

regelverk varierade, i första hand mellan intervjupersoner och inte partier. I 

alla partier fanns intervjupersoner som betraktade regelverk som viktiga och 

ett hjälpmedel för att nomineringsarbetet utförs korrekt.  

 

Det talar om hur saker skall gå till, sen har vi utarbetat egna riktlinjer 

det är den beskrivningen jag skulle vilja göra, inte regelverk utan 

stadgar, riktlinjer och funderingar, det är klart att det är till god hjälp 

tycker jag att vi har ledstänger att hålla sig i … 276 

 

Valberedare som betraktade regler positivt menade att regler skapar ordning 

och reda. Det framkom även önskemål om regelverk från intervjupersoner i 

partiorganisationer som saknar centrala bestämmelser, uteslutande gällde det 

intervjupersoner från Liberalerna och Miljöpartiet. I de fallen ansågs rådande 

nomineringsordning utmärkas av brist på både ordning och transparens.  

 

… jag har tagit upp det här med nomineringskommittén på nationell 

nivå när vi hade landsmöte och frågat om det finns någon struktur, 

regelverk man kan hålla sig till eftersom det var sådant kaos sista 

valet. Det var en man som lovade att han skulle höra av sig, men det 

har inte blivit något mer med det277 

 
274 Intervjuperson 4 (MP) 
275 Informationen om nomineringsprocessernas organisering baseras på intervjupersonernas uppgifter då dessa 

uppgifter i många fall inte finns i skriftlig form och i de fall det finns skrivna dokument är de inte offentliga 

handlingar utan partiinterna arbetsbeskrivningar som även skiljer sig mellan olika kommunala partiföreningar. 
276 Intervjuperson 10 (S) 
277 Intervjuperson 14 (L) 
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Överlag har två synsätt på regelverk framkommit, ett positivt som bygger på 

att regelverk bidrar till att nomineringsarbetet bedrivs korrekt. Det andra 

synsättet framförs av en grupp intervjupersoner som medvetet säger sig 

ignorera bestämmelser och istället arbeta utifrån hävdbestämd ordning. 

Dessa personer har vanligen inställningen att regler och arbetsordningar inte 

är nödvändiga och att detaljerade regler begränsar nomineringsarbetet. Med 

begränsning menar de att valberedningarnas flexibilitet minskar. Dessa 

personer utgör dock en minoritet bland intervjupersonerna och det finns 

ingen skillnad mellan partiorganisationer i frågan. Men oavsett inställning till 

regelverk var den vanligaste uppfattningen att det fanns regler för hur 

nomineringsverksamhet skall bedrivas. Men samtidigt var de osäkra på vilka 

regler som egentligen gällde när samtalen kom in på mer specifika detaljer. 

 

Det har hänt men jag kan inte svara på att det har funnits varje år, 

nu blir jag osäker, det känns som vi har haft det, det vet jag, jag har 

för mig att vi har haft men jag kan inte svära på att det varit så varje 

gång (…) som sagt det finns nog en beskrivning278 

 

Den sammantagna bilden av nomineringsprocesserna är att betydande del av 

dessa skett utifrån rutin och inarbetad praxis och i mindre utsträckning på 

basis av skrivna regler. Avgörande för om valberedningar använt sig av 

skrivna regler eller informell praxis beror på partiorganisationens storlek. 

Organisationer med många medlemmar hade mer strukturerat 

nomineringsarbete medan partiorganisationer med få medlemmar i större 

utsträckning bedrev nomineringsverksamhet utifrån hävd eller egna 

ställningstaganden om vad som ansågs bra eller mindre bra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
278 Intervjuperson 5 (MP) 
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4.4 Förvalsprocess 
Valberedningarnas nomineringsarbete till landstings/regionfullmäktige och 

riksdag påbörjas vanligen två till tre år före valet medan nomineringsarbetet 

till kommunfullmäktige vanligen påbörjas året före valet. Initialt var arbetet 

oftast informella förberedelser inför det formella nomineringsarbetet med att 

utforma riktlinjer för nomineringsprocessens praktiska genomförande.  

 

Partidistriktet informerar om att det skall nomineras och sätter ett 

slutdatum för nomineringarna till arbetarekommunerna i varje 

kommun. Sen skickar de i sin tur ut ett brev till sina 

medlemsorganisationer, i det här fallet har vi 10 underföreningar. 

Sen samlas den kommunala valberedningen och går igenom 

nomineringarna som kommit in och först är det ett medlemsmöte som 

tar ställning till valberedningens förslag och medlemsmötet i 

arbetarekommunen som bestämmer vilka som skall vidare till 

partidistriktets valberedning. Sen på samma sätt där och så 

småningom är det partikongressen som fastställer listan …279 

 

Partiernas regionala organisationer ansvarade för nomineringsverksamhet på 

regional nivå men i realiteten genomfördes stor del av arbetet i kommunala 

partiorganisationer. Arbetet på regional nivå var i huvudsak administrativt 

och genomfördes ofta av regionalt anställd personal. Partiernas organisering 

på regional nivå är i stort sett identiskt i alla partier då samtliga har regionala 

valberedningar för nomineringsverksamhet till både landsting/region och 

riksdag. Således var det samma personer som ansvarade för alla dessa 

uppdrag och de strukturella förutsättningarna var därmed lika. 

 

Det var en länsförbundsstämma i våras som utsåg nominerings- och 

rekryteringskommittén med ansvar för riksdags och landstingslistan. 

Då utsågs jag till ordförande och då utsågs också en representant för 

varje kommun …280 

 

Valberedningarnas arbete genomfördes parallellt och på likartat sätt till 

riksdag och landsting/region vilket innebär att all information om nominering 

till riksdag och landsting/region skickades ut samtidigt. Även provval/allmän 

 
279 Intervjuperson 19 (S) 
280 Intervjuperson 1 (M) 
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nominering 281  utfördes på samma sätt vid samma tidpunkt. Under 

nomineringsprocessen fick både kommunala partiorganisationer, 

systerorganisationer och enskilda medlemmar lämna kandidatförslag.282 Som 

synes finns gemensamma beröringspunkter mellan nomineringsverksamhet 

till riksdag och landsting/region men också skillnader. Dels är det färre 

valbara platser i riksdagsvalet än i regionvalet, dels ställer partierna vanligen 

upp med en lista vardera till riksdagsvalet medan de ofta har flera listor till 

landstings/regionvalet. 283  Under regionala nomineringsprocesser har 

samtliga medlemmar rätt att både nominera och rösta på det regionala 

medlemsmötet, via provval eller via ett representativt förfarande. 

Moderaterna och Miljöpartiet tillåter också icke medlemmar att nominera 

kandidater till skillnad från Liberalerna och Socialdemokraterna. Miljöpartiet 

tillåter dessutom till skillnad från övriga partier även icke medlemmar att 

kandidera. I alla partier är möjligheten att nominera tidsbestämd och när 

tiden passerats kontrollerar valberedningarna vilka som accepterar 

nominering och önskad listplacering då det finns de som är villiga att stå på 

en lista men är inte på valbar plats.  

 

I Moderaterna avkrävdes alla kandidater en kandidatförsäkran innehållande 

en lojalitetsförklaring och personbeskrivning som bland annat innehöll en 

beskrivning av personlig vandel. Miljöpartiet tillämpade i vissa kommunala 

organisationer ett liknande förfarande men till skillnad från Moderaterna 

saknades stadgekrav på detta. 284  Liberalerna och Socialdemokraterna 

använde inte kandidatförsäkran. Intervjupersonerna från dessa partier 

menade att intervjuer och personlig kännedom var ett bättre sätt att undvika 

att nominera personer som betraktas som olämpliga.  

 

 

 

 
281 Allmän nominering innebär att alla partianslutna medlemmar under en bestämd tidsperiod har rätt att 

nominera kandidater till uppdrag som partiet skall nominera till. Vissa partiorganisationer tillåter även icke 

anslutna personer att nominera kandidater.   
282 Informationen om provvalsrutiner och rutiner kring det administrativa och praktiska förfarandet under 
nomineringsprocessen har inhämtats utifrån intervjupersonernas utsagor, partistadgar och från inofficiella 

dokument som har visats upp av intervjupersoner i samband med intervju samt samtal med administrativ 

personal i respektive parti på regional nivå i Västernorrland. 
283 Västernorrlands län består av fyra landstingsvalskretsar, Centrala Sundsvall – Timrå, Nolaskog, Ådalen och 

Sundsvall – Ånge. Det står partierna fritt att bestämma antalet vallistor de går till val på, Socialdemokraterna följde 

vid valet 2010 valkretsindelningen med fyra olika listor till landstingsvalet. Moderaterna hade två och Liberalerna 

hade tre listor. Miljöpartiet slog samman samtliga valkretsar till en gemensam lista kallad Västernorrland. (Källa 

Valmyndigheten, valpresentation 2010. https://data.val.se/val/val2010/valsedlar/L/lan/22/valsedlar.html) 
284 Se samtliga undersökta partiers partistadgar. 
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Vi tittar på deras leverne naturligtvis så att de inte är kriminellt 

belastade, valberedningen intervjuade en och en. ”Har du något lik i 

garderoben, har du något som kan komma fram” och de fick berätta 

och ibland blev det så konstig nivå, de tog fram allt som inte hade med 

saken och göra. Vad man vill veta är om de finns i något register 

någonstans (…) vi diskuterar även lokalt om vi skulle ha den 

(Kandidatförsäkran) och kom fram till att vi inte skulle ha den på 

grund av att vi känner människor och deras vanor och så vidare…285 

 

När nomineringarna inkommit fanns två modeller för hur partierna gick 

vidare, den ena modellen är provval vilket i normalfallet genomfördes i alla 

partier utom Socialdemokraterna. Det hände dock att provval inte 

genomfördes, på kommunal nivå som följd av låga medlemstal och därför inte 

ansågs tillföra något. Om provval inte användes sköttes 

nomineringsprocessen istället av en valberedning eller den kommunala 

partistyrelsen. I vissa fall i kommunala organisationer med få medlemmar 

genomfördes istället nomineringsprocessen på sittande medlemsmöte och i 

direkt anslutning till det fattades också beslut om vallista till 

kommunfullmäktige. Framförallt har detta skett i kommunala 

partiorganisationer inom Miljöpartiet och Liberalerna. I några enstaka fall 

också inom Moderaterna men aldrig i Socialdemokraterna.  

 

… jag tror att vi var 14 medlemmar och då blir nomineringen därefter. 

Det var några år sedan men jag har för mig att vi skickade mail till 

medlemmarna att nominera både sig själva och andra, och så hade vi 

ett medlemsmöte där alla nominerade fick presentera sig, vem de var 

och vad de ville och sedan hade vi en sluten omröstning på mötet. Jag 

har för mig att den omröstningen i stort avgjorde i vilken ordning de 

kom, det är några som bara vill fylla ut listan som inte har så mycket 

tid eller andra uppdrag, mer komplicerat än så gjorde vi det inte (…) 

i bästa fall var vi 10 stycken på mötet286 

 

Om provval genomförts betraktas resultatet som centralt, även om det inte är 

bindande var det ovanligt att valberedningen frångick resultatet. I de fall 

detta skett krävdes vanligen en förklaring från valberedningen då 

medlemmarna i stort sett alltid ifrågasätter avsteg från resultatet. I de fall när 

valberedningen gjort avsteg var den vanligaste motiveringen att de ville 

 
285 Intervjuperson 17 (S) 
286 Intervjuperson 29 (MP) 
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skapa balans på vallistan utifrån kön, etnicitet och geografi. Det fördes även 

fram argument som gick ut på att partimedlemmar tenderar att rösta på 

kandidater de känner igen. Detta skulle då kunna missgynnande mindre 

kända kandidater vilket kan motverkas genom att valberedningarna gör 

avsteg från resultatet av provval och allmän nominering.  

 

… man försöker sträva mot varannan kvinna och man för att få så 

bred representation som möjligt. Man kan ha folk med 

invandrarbakgrund … medlemmar har lätt att rösta på de som är 

kända och syns mycket men man vill sprida lite grand 287 

 

I alla partier är representation centralt utifrån demokratiaspekten och att både 

kommunala och regionala listor bör spegla befolkningen. Socialdemokraterna 

skiljer sig från övriga undersökta partier då de använde sig av allmän 

nominering och inte provval. Då räknades och redovisades alla nomineringar 

vilket gör skillnaden mot provval liten. Skillnaden är att medlemmarna inte 

röstat vilket gör att det inte fanns något röstresultat att förhålla sig till, men i 

gengäld redovisade antalet nomineringar vilket kan betraktas som en form av 

provval. Geografisk representation är inte officiellt reglerad i något parti men 

geografiaspekten gör sig alltid gällande, framförallt på regional nivå var detta 

en stridsfråga. I alla partier krävde de kommunala partiorganisationerna 

representation på listor till riksdag, landsting/region. Alla intervjupersoner 

säger att valberedningarna måste förhålla sig till detta för att undvika risken 

för partisplittringar.  

 

Vi har fäst stort avseende vid att fördela platserna geografiskt så det 

blir ju ofta så, låt säga ja nu är det för mycket åt söder och nu har inte 

Sollefteådelen fått någonting på flera namn så nu måste vi in med 

någon från Sollefteå288 

 

Partierna hanterade frågan om geografisk representation olika, Moderaterna 

Socialdemokraterna, och Liberalerna gick till val med flera listor, tre till fyra 

beroende på hur de hanterade valkretsindelningen. Detta gjorde att striderna 

om representation för var lista blev mindre då färre kommunala 

organisationer konkurrerade om platserna. Miljöpartiet valde i samband med 

valet 2010 och 2014 att gå till val med en lista till landstinget vilket gjorde att 

kampen om regional representation hanterades inom ramen för en och 

 
287 Intervjuperson 7 (M) 
288 Intervjuperson 8 (L) 
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samma lista. Valberedningen valde då att i huvudsak fördela nomineringarna 

utifrån geografisk spridning, framförallt avseende de första sju placeringarna 

vilket hänger samman med antalet kommunala partiorganisationer. 

 

Vi kom förbi det på ett listigt sätt tycker jag då vi tillämpade principen 

att de sju översta platserna skulle vi försöka få en från varje kommun 

på landstingslistan och då slipper man striden. Det vill säga om du 

har ettan, en kvinna från Ångermanland, (Ort) i, nästa gång (Ort) 

får en plats blir det en man från (Ort), det vill säga att när det kan 

bli en kvinna igen blir det plats nummer 21 eller motsvarande, inte 

strikt på hela listan utan de första sju åtta platserna289  

 

Men oavsett listantal var valberedningarna tvingade att förhålla sig till 

geografisk representation vilket ofta renderade avsteg från provvals- eller 

nomineringsresultatet. En annan grund för avsteg kunde vara att det 

framkom något som uppfattades som negativt om en kandidat. Vanligen 

avsåg detta något vandelsrelaterat eller något som uppfattades som moraliskt 

belastande, men i det läget var praxis att den person som plockats bort ersattes 

av en person från samma kommunala partiorganisation. I alla lägen var dock 

antalet nomineringar eller provvalsresultatet ett riktmärke valberedningarna 

behövde förhålla sig till och vid avsteg behövde detta motiveras inför 

medlemmarna. Detta gjorde det svårt att flytta ner en person med höga poäng 

från en lista, i vart fall avseende högre positioner.  

 

… provvalet är rådgivande men är det en som har fått väldigt höga 

poäng så är det väldigt svårt att sätta den längst ner290  

 

Valberedningarnas utrymme att frångå resultatet av provval/allmän 

nominering var större avseende lägre listplaceringar då större hänsyn togs till 

geografi, kön och ålder. När valberedningarna slutligen enats om listförslaget 

överlämnades det till partiorganisationens styrelse för yttrande och därefter 

till medlemsmötet för beslut. Kandidatnominering till fullmäktigelistor är 

resurskrävande men med omtvistat värde. Det råder en ambivalent 

inställning till fullmäktige. Å ena sidan är sammansättningen i fullmäktige 

avgörande för det politiska inflytandet då sammansättningen dels avgör 

utfallet i fullmäktigebesluten men också sammansättningen i indirekt valda 

organ. Alla intervjupersoner lyfte fullmäktiges roll och problematiserade runt 

 
289 Intervjuperson 3 (MP) 
290 Intervjuperson 23 (M) 
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den, fullmäktige är enligt kommunallagen det maktfullaste kommunala och 

regionala politiska organet men intervjupersonerna ansåg överlag att 

verkligheten ser annorlunda ut. Det råder närmast koncensus om att 

fullmäktige ofta saknar reell makt. I stället var det kommun- och 

regionstyrelse och andra indirekt valda organ som pekades ut som de 

maktcentrum där politiska beslut egentligen avgörs.  

 

… framförallt upplever jag att fullmäktige är väldigt mycket 

formalitet, frågan är så processad vid det laget att det ska väldigt 

mycket till att det blir ett annat beslut vilket gör att det går att 

ifrågasätta huruvida fullmäktige har den högsta makten. Jag menar 

om du bara sitter i fullmäktige har du inte så stor kunskap i alla frågor, 

däremot, sitter du ordförande eller vice ordförande i en nämnd är du 

med i hela processen från ide och hela vägen ner i fullmäktige …291 

 

Kunskapsbrist i kombination med att ärenden som läggs fram till fullmäktige 

redan är beredda i kommun/regionstyrelse eller andra indirekt valda organ 

gör att möjligheten för ledamöterna i fullmäktige att ändra beslutsförslag är 

begränsat. Alla ärenden som behandlas i fullmäktige har processats genom 

hela den politiska organisationen och partiernas representanter i de indirekt 

valda organen har ofta redan fattat inofficiellt beslut i ärendet. Innebörden är 

att fullmäktiges roll i många avseenden betraktas som en formalitet i syfte att 

konfirmera beslut som redan tagits i andra politiska organ.    

 

4.5 Eftervalsprocess 
Eftervalsprocesser genomförs både kommunalt, regionalt och i riksdagen 

men till skillnad från kommunal/regional nivå genomförs eftervalsprocesser 

i riksdagen på central partinivå utan inflytande från partiernas regionala 

organisationer.292 Eftervalsprocesser hanteras annorlunda än förvalsprocesser 

då dessa i vart fall inte formellt kan inledas innan partierna vet vilken 

uppdragstilldelning de får. Eventuellt skall partierna även förhandla med 

andra partier om samarbete vilket i vart fall på marginalen kan förändra 

uppdragstilldelningen. Till det kommer att ledamöter i indirekt valda organ 

börjar tjänstgöringen första januari året efter valet och skall då vara valda och 

registrerade vid länsstyrelsen vilket begränsar tidsspannet. 293  Formellt 

beslutar region/landstings- och kommunfullmäktige om vilka som skall utses 

 
291 Intervjuperson 29 (MP) 
292 Riksdagsordning (2014:801, 7 Kap.)  
293 Kommunallagen 1991:900. 
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men besluten grundar sig på förslag från partierna. Då sammansättningen i 

indirekt valda organ baseras på valresultatet är det i realiteten partiinterna 

nomineringsprocesser som avgör vilka som kommer väljas294  

 

Eftervalsprocessen skiljer mellan olika partiorganisationer. Liberalerna och 

Miljöpartiets partiorganisationer har stora möjligheter att besluta över hur 

nomineringsprocessen genomförs, men även Socialdemokraterna och 

Moderaterna har utrymme för flexibilitet inom eftervalsprocessen. I vissa 

kommuner utgör Socialdemokraternas partistyrelse valberedning, i andra 

kommuner får samma valberedning hantera både för- och eftervalsprocessen. 

På regional nivå hanteras Socialdemokraternas nomineringar av en regional 

valberedning och ett regionalt medlemsmöte fattar beslut. Inom Moderaterna 

är det enligt stadgarna partiets kommunala/regionala fullmäktigegrupp som 

har bestämmanderätten avseende indirekt valda uppdrag. Stadgarna ger 

dock utrymme för andra lösningar, vanligast är att fullmäktigegruppen 

samråder med medlemsmötet.  Men vid oenighet har fullmäktigegruppen 

avgörandet. När en fristående valberedning utses inom Moderaterna är det 

vanligt att den består av medlemmar ur fullmäktigegruppen och partiets 

styrelse så skillnaden är marginell. Detta innebär att fullmäktigegruppen kan 

välja att ignorera valberedningens rekommendation, men det har inte 

framkommit att så skett i någon kommunal eller regional partiorganisation.295 

Liberalernas och Miljöpartiets kommunala organisationer kan utifrån 

stadgarna själva avgöra hur nomineringsverksamheten skall genomföras. 

Vanligast är att en valberedning hanterar både för- och eftervalsvalsprocess 

men det finns exempel på andra varianter. En kommunal partiorganisation 

valde att utse en separat valberedning som hanterade eftervalsprocessen. 

 

… man valde också kommitté för eftervalet då vi visste resultaten och 

vi valdes på ett medlemsmöte, de som skulle sitta i den här 

valkommittén som väljer eller rekommenderar vem som skall sitta på 

olika poster, vi var fyra personer som blev invalda i den gruppen…296 

 

En annan variant som ibland tillämpas är att partiets kommunala styrelse 

agerar valberedning, i första hand praktiseras detta av partiorganisationer 

med få medlemmar Det finns även kommunala partiorganisationer med så få 

 
294 Lag (1992:339) 
295 Informationen om Moderaternas formella nomineringsgång har hämtats från intervjupersonerna, partiets 

stadgar och administrativ personal anställda av partiet. 
296 Intervjuperson 14 (L) 



 

77 

medlemmar att de inte utser någon valberedning och istället genomför 

nominering och val på sittande medlemsmöte. Detta hör dock till undantagen.  

 

Ja, men problemet är att vi inte har någon valberedning, utan det 

handlar mer om att hitta någon som vill engagera sig i politiken ...297 

  

Det är framförallt kommunala organisationer i Liberalerna och Miljöpartiet 

som i vissa fall haft så få medlemmar att en valberedning inte utsetts. I de 

fallen var uppfattningen att det saknats behov och möjlighet att utse en 

valberedning då medlemsskaran i vissa fall bara bestått av personer med 

uppdrag i eller utom partiet. Här framträder en avgörande skillnad mellan 

kommunal och regional nivå. Även om medlemstalen varierar har inget parti 

haft problem att rekrytera till regionala uppdrag. Men det finns en påtaglig 

skillnad, på kommunal nivå är det vanligt att nominering till indirekt valda 

uppdrag sker utom kretsen av fullmäktigeledamöter. På regional nivå 

nomineras nästan uteslutande fullmäktigeledamöter till indirekt valda 

uppdrag.  Alla tyngre uppdrag i Västernorrland är besatta av personer valda 

till fullmäktige.298 

 

Det är en nomineringsprocess dit också och då tillfrågar man oftast 

människor som sitter i fullmäktige. Det är därifrån man nominerar 

människor som sitter i nämnderna …299 

 

Då praxis är att nominering till indirekt valda uppdrag på regional nivå utgår 

från respektive partis fullmäktigegrupp begränsas också urvalet av 

kandidater i mycket högre utsträckning än på kommunal nivå.300  

 

Även om eftervalsprocessen är en fristående nomineringsprocess kan den inte 

separeras helt från förvalsprocessen. Detta då alla valberedningar på både 

regional och kommunal nivå ofta redan under förvalsprocessen har idéer om 

vilka som skall nomineras till ledande uppdrag inom ramen för 

eftervalsprocessen.  

 

 
297 Intervjuperson 27 (MP) 
298 Informationen om sammansättningen av personer i regionala organ har hämtats från region Västernorrlands 

förtroendemannaregister, övrig information om partiernas hantering av eftervalsprocessen kommer från 

intervjupersonerna, partiernas stadgar. Att de som rekryteras till uppdrag i indirekt valda organ på regional nivå 

vanligen rekryteras från gruppen som valts till fullmäktige är generell i Sverige då liknande förhållanden råder 

även i andra regioner/landsting. Källa: Demokratistatistisk rapport. 22, 2015. 
299 Intervjuperson 28 (S) 
300 Totalt består landstings/regionfullmäktige i Västernorrland av 77 mandat, av dessa erhöll i senaste valet 2014 
Moderaterna 11, Socialdemokraterna 38, Liberalerna 4 och Miljöpartiet 3 mandat. 
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Ja det handlar också om att mobilisera våra partimedlemmar, vet man 

att man är nominerad till uppdrag i en nämnd får man också ett extra 

ansvar i valrörelsen, inte minst inom det aktuella området att jobba 

med de frågorna, så det finns en poäng att vi kör nomineringarna 

innan för att människor ska känna okej, om det går bra i valet vill 

partiet att jag ska ta ett sådant uppdrag301 

 

Den inofficiella eftervalsprocessen sker i alla partier vanligen inom en liten 

krets av ledande politiker och valberedningsledamöter. Dels för att skapa 

större engagemang, men också att profilera tilltänkta ledarfigurer som utifrån 

ansvarsområden kan ge olika politikområden ett ansikte utåt. En anledning 

är också att skapa legitimitet till positionen i de indirekt valda organen genom 

det direktvalda fullmäktige.    

 

Ja först tittar man på fullmäktigelistan vilka som kommit in och det 

är framförallt de vi tittar på avseende ordförandeposter för de har ju 

förankring i fullmäktige för annars blir det jobbigt att driva sådana 

frågor och det var enkelt tyckte jag för vår del (…) vi hade också i 

valet lanserat ett par stycken som var aktuella för vissa poster 302  

 

I alla partier finns personer som tidigt uppfattas som framtida ledare på 

kommunal- och regional nivå som valberedningarna har med i beräkningen 

innan medlemmarna via nominering/provval förordat någon kandidat. 

Därför finns en koppling mellan för- och eftervalsprocess genom att 

valberedningarna kopplat ihop uppdrag för att ge nominerade inom 

eftervalsprocessen större politisk förankring. Det är också en del av 

kluvenheten avseende uppdrag inom för- respektive eftervalsprocessen. 

Fullmäktige är formellt mäktigast. Men samtidigt råder nära nog enighet om 

att uppdrag inom eftervalsprocessen medför större maktbefogenheter. I första 

hand genom att de är verkställande. 

 

 

 

 

 

 

 
301 Intervjuperson 22 (S) 
302 Intervjuperson 11 (L) 
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Jämfört med riksdagen har styrelseordföranden i en kommunal 

nämnd mycket större makt än en riksdagsman för i riksdagen tillhör 

man mer eller mindre ett kollektiv, man har inte samma verkställighet 

men det har du som nämnds eller styrelseordförande. Jag har varit 

styrelseordförande i vårt energibolag i flera omgångar och det är en 

tydlig verkställande funktion i ett kommunalt bolag 303 

 

Framförallt rankades uppdrag i kommun/regionstyrelse med tillhörande 

utskott, kommunala bolag och nämnder/styrelser med stor ekonomisk 

betydelse högst. Uppdrag med lägre ekonomiskt ansvar rankades lägre.  

 

4.6 Mandatet över nomineringarna   
Valberedningarna fattar inte formellt beslut om vilka som skall nomineras då 

besluten vanligen fattas av partiernas medlemsmöte. Valberedningarnas 

mandat är att föreslå kandidater till de uppdrag partierna skall tillsätta men 

det är ovanligt att förslagen ifrågasätts och än mer ovanligt att de förändras 

eller förkastas av partiernas medlemsmöten och om förslagen blir föremål för 

votering vinner oftast valberedningens förslag. 

 

... det är ovanligt att valberedningen förlorar voteringar, dels för att 

man har respekt för valberedningen framförallt i folkrörelsepartier 

men också för att man lyssnar in bra i valberedningen men det har 

hänt att valberedningen förlorat voteringar. Jag måste fundera, vi 

förlorade ingen votering förra omgången men det har hänt, men 

valberedningens makt är stor…304 

 

Någon skillnad mellan partier avseende valberedningarnas makt har inte 

kunnat beläggas, däremot framträdde en klar skillnad hur intervjupersonerna 

beskrev både sin och valberedningarnas maktposition. Intervjupersoner från 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet uppvisade genomgående viss ovilja att 

tala om maktbegreppet, framförallt avseende personlig makt. Initialt 

betonade de kollektivets beslutskraft och det gemensamma lagarbetet men 

allt efter samtalens gång kom dessa personer mer och mer in på sin egen och 

valberedningarnas maktställning.  

 

 

 
303 Intervjuperson 1 (M) 
304 Intervjuperson 26 (S) 
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Jag har inte upplevt det så men det är inte är folket som röstar fram 

en lista som avgörs direkt så det är klart att man har viss makt i vilka 

namn man har, tio namn att välja på, då har man ju en viss makt 

eller inflytande över vilka som slutligen hamnar där som förslag305 

 

Det framträdde viss kluvenhet om personlig makt som emellanåt betraktades 

som tabubelagd. Inom Socialdemokraterna och Miljöpartiet betonades i första 

hand rörelsens behov och interndemokrati men efter hand blev berättelserna 

mer en demonstration av valberedares personliga makt. Inom Moderaterna 

och Liberalerna var inställningen mer öppen och vanligen betonades 

personlig makt som en naturlig del av nomineringsprocessen. Men oavsett 

parti anser alla intervjupersoner att valberedningsarbete medför svåra 

ställningstaganden med konsekvenser i form av konflikter som kräver stort 

mått av konflikthantering.  Personliga motsättningar, gamla konflikter och 

personligt ogillande lyftes återkommande fram som problematiska inslag.  

 

… människors sämsta sidor kan jag väl säga kommer fram i krig, 

skilsmässor och i nomineringstider, så är det…306 

 

Intervjupersonerna beskrev att konflikter och personliga motsättningar ofta 

blossar upp i samband med nomineringsverksamheten. De återger ofta 

berättelser om strider om listplaceringar eller internt tillsatta uppdrag många 

gånger resulterat i personliga strider som genererat latenta motsättningar.   

 

Nomineringstiden är inte den mest smickrande perioden och ibland 

bubblar det upp gamla oförrätter. Samtidigt tycker jag att kampen om 

samma uppdrag är själva idén med nomineringsarbetet för att få fram 

bästa kandidaten och alla engagerade strävar efter att få mer uppdrag 

så jag tycker inte att det är konstigt. Ibland blir jag förvånad över att 

människor som håller på med politik förvånas över att vi har en kamp 

om uppdrag, det är ju likadant när vi kämpar om väljarnas förtroende 

så kämpar vi internt om medlemmarnas förtroende att få representera 

partiet, jag tycker inte att det är konstigt. Sedan tycker jag att man 

måste hålla isär sak och person, jag har svårt att se att man ska sluta 

vara kompisar för att man kämpar om samma uppdrag men ibland 

tar det sig lite konstiga uttryck kan man konstatera.307 

 
305 Intervjuperson 5 (MP) 
306 Intervjuperson 21 (M) 
307 Intervjuperson 22 (S) 
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Det framträder viss ambivalens avseende inslagen av kamp under 

nomineringsprocesserna. Kamp om uppdrag betraktas å ena sidan som ett 

naturligt inslag för att sortera ut de för uppdragen mest lämpade men å andra 

sidan bidrar kampen till att skapa konflikter. Oavsett om provval tillämpas 

handlar detta om att vinna så stort stöd som möjligt inom valberedningarna 

för en kandidatur. Förvisso är det sällan valberedningars förslag inte bifalls 

men inslaget av personvalskampanjer får ändå viss betydelse då dessa kan 

bidra till att skapa konflikter mellan både enskilda individer och grupper.  

 

Hen hade i förväg etablerat sig som huvudkandidat och nominerades 

av valberedningen till första plats riksdagen och blev också vald vid 

nomineringsmötet, hen kom in i riksdagen och satt där åtminstone 

två perioder. Men det tog sig lite otrevliga konsekvenser när 

motkandidaten på olika vis försökte att, jag vet inte om jag skall säga 

manipulera men i alla fall visa sitt missnöje över att hen inte blev 

nominerad och det fick till följd att hen lämnade partiet308  

 

Valberedningens ledamöter är formellt jämställda, en person – en röst, men 

när valberedningar fattar beslut kan medlemstalet påverka inflytandet. 

Ledamöter från partiorganisationer med många medlemmar har ofta större 

inflytande än ledamöter från organisationer med lägre medlemstal. 

Partiorganisationer med många medlemmar gör också ofta gällande att de har 

rätt att kräva bättre utdelning än mindre organisationer.  

 

Ja nu börjar vi komma in på riktigt känsliga bitar. En sak som kan 

avgöra är vad man kommer ifrån för kommun, hur stor den är, vad 

man har bakom ryggen och vilket mandat man har. Jag har varit med 

om här i vår egen kommun där man har kommit och sagt att jag har 

600 medlemmar bakom ryggen och med det tycker att man är väldigt 

stor och stark och ska ha stort inflytande, så visst kan det ha med det 

och göra, är det någon liten figur från någon landsortskommun 

kanske man inte lyssnar lika mycket309 

 

Trots att partierna i realiteten kvoterar in ledamöter från varje kommunal 

partiorganisation fylls inte alltid platserna. Det händer att vissa kommunala 

organisationer inte representeras som följd på att de inte har någon att utse. 

Framförallt är det Miljöpartiet och Liberalerna som i vissa kommunala 

 
308 Intervjuperson 8 (L) 
309 Intervjuperson 32 (S) 



 

82 

organisationer haft för få medlemmar för att fylla uppdragen och därför inte 

deltagit i den regionala valberedningen. Medlemstalet kan också påverka hur 

representanter utses av kommunala organisationer. Partiorganisationer med 

många medlemmar som är med och föreslår regionala valberedare har oftast 

rutiner för hur valen skall utföras. Kommunala partiorganisationer med få 

medlemmar saknar vanligen rutiner och ofta sker både nominering och beslut 

på sittande medlemsmöte som ibland bara består av partiets kommunala 

styrelse.310   

 

Genomgående är valberedningarnas mandat på regional nivå starkt beskuret 

av kommunala partiorganisationer. Alla regionala valberedare har uttalade 

krav från sina kommunala partiorganisationer att de i första hand skall ta 

tillvara den egna kommunala organisationens intressen och i andra hand 

bedömningsgrunder som exempelvis lämplighet, kön eller ålder. Därigenom 

blir de kommunala partiorganisationerna centrala aktörer på regional nivå 

med stort inflytande över vilka personer som kommer att nomineras, både i 

samband med valen men också mellan valen. Under mandatperioden 

uppkommer vanligen ett antal vakanser på både regional och kommunal nivå. 

 

Det är lokalorganisationerna som nominerar till regionala uppdrag 

(…) det är självklart för det är lokala företrädare som sitter i styrelsen 

för länsförbundet och säger att nu har det kommit ett nytt uppdrag 

mitt under mandatperioden, då sitter ordföringarna för 

kommunorganisationerna och säger att jag har en kanonkandidat311    

 

På både regional och kommunal nivå hanteras vakanser under pågående 

mandatperiod ofta av partiernas styrelse och inte en valberedning. På 

regional nivå blir detta komplicerat, då ledamöterna i första hand företräder 

sina kommunala organisationer ligger beslutsmandatet över fyllnadsval ofta 

i de kommunala partiorganisationerna. Gällande fyllnadsval till fullmäktige 

och riksdag är partiernas roll sekundär, i det fall att en ledamot skall ersättas 

kommer nästa namn på aktuell vallista ersätta den som lämnat uppdraget.312  

 
310 Informationen om nomineringsprocessernas organisering i de fyra utvalda partierna är intervjupersonernas 

uppgifter. Detta som följd av att dessa uppgifter ofta inte finns i skriftlig form. I de fall det finns skrivna 

dokument är dessa ofta inte offentliga handlingar utan partiinterna arbetsbeskrivningar. 
311 Intervjuperson 11 (L) 
312 Se vallag 2005:837. 
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4.7 Sammanfattning 
Valberedningar utses på lite olika sätt och kallas för lite olika saker. Det skiljer 

i antalet ledamöter men uppgiften är densamma, att föreslå kandidater till 

olika uppdrag. Även avseende valberedare är partierna påfallande lika,  den 

typiske valberedaren är en man mellan 60 och 75 år med lång erfarenhet av 

politiskt arbete. Gemensamt för partierna är också valberedningarnas mandat. 

Inom både den regionala och kommunala förvalsprocessen är 

valberedningarnas mandat vanligen starkt begränsat då partierna tillämpar 

provval eller allmän nominering. På regional nivå tillkommer dessutom något 

som kan betraktas som en regional fördelningsmekanism. 313  Trots att 

partiernas stadgar pekar ut den regionala nivån som självständig är de 

kommunala partiorganisationerna ändå huvudaktörer i regionala 

nomineringsprocesser.314  Dels genom att ledamöterna i realiteten utses av 

kommunala organisationer och att deras roll i första hand måste förstås som 

representanter för sina kommunala organisationer. Till det kommer de 

kommunala partiorganisationernas kamp om representation när det kommer 

till regionala uppdrag. För att undvika partiinterna strider hanteras detta 

vanligen genom att listor till riksdag och region/landsting varvas utifrån 

geografi. Detta reviderar betraktelsen av partiers regionala 

nomineringsprocesser då betydande del av nomineringsprocesserna 

genomförs i kommunala organisationer och inte regionala organisationer.  

Således finns betydande del av förklaringen till partiernas regionala 

nomineringsprocesser att finna i de överväganden som görs i partiernas 

kommunala organisationer.   

 

Figur 5: Nomineringsprocessens flöde: Kommunal till regional 
nivå 

 

 
 

 

 

Figur 5 är en illustration av flödet i nomineringsprocessen i de undersökta 

partierna med utgångspunkt från intervjupersonernas berättelser. 

Kommunala organisationer nominerar kandidater till riksdags- och 

landstingslistor och regionala valberedningar sammanställer resultatet. 

Arbetet i regionala valberedningar är därför vanligen att tilldela kommunala 

 
313 J.fm Johansson 1999:295. 
314 J.fm samtliga riksdagspartiers partistadgar. 
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organisationer ett proportionellt antal nomineringar utifrån medlemstal. 

Regionala valberedningars inflytande inskränker sig därför vanligen till att 

fördela kandidater mellan kommunala organisationer. Inom 

eftervalsprocessen, framförallt på kommunal nivå har valberedningarna 

större möjlighet att påverka nomineringsprocessen då det vanligen saknas 

inslag av provval och allmän nominering i samma utsträckning som inom 

förvalet. På regional nivå faller dessutom den regionala 

fördelningsmekanismen bort vilket ökar valberedningarnas 

manöverutrymme men i gengäld minskar kandidatutbudet vilket begränsar 

manöverutrymmet. Som synes är likheterna mellan partierna påfallande, 

även om de har lite olika sätt att genomföra nomineringsprocesserna är 

likheterna betydligt större än skillnaderna. Den avgörande skillnaden beror 

framförallt på medlemstal, med ökade medlemstal tenderar processen att bli 

både mer transparant och strukturerad, i organisationer med färre 

medlemmar är förhållandet omvänt.  
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5  HOMOSOCIALITET OCH 

NOMINERINGSPROCESSER  

Lipman-Blumen och Kanter hävdade att homosocialitet är en del i att förstå 

varför vissa individer premieras under urvalsprocesser medan andra 

missgynnas. Centralt i beskrivningen av homosocialitet är igenkännandet av 

egenskaper som kan relateras till egen person och att samvaro med personer 

som uppvisar liknande egenskaper genererar upplevelser av trygghet.315 För 

att besvara frågan huruvida homosocialitet påverkar partiers valberedningar 

under urvalsprocesser har intervjupersonerna i denna undersökning fått 

beskriva hur de upplevt att likhet, personliga egenskaper, inskolning och 

självreproduktion påverkat deras valberedningsarbete. 

 

5.1 Personliga egenskaper  
Innebörden av begreppet personliga egenskaper kan enligt Lipman-Blumen 

betraktas olika av olika personer men bedömningen beror också den kontext 

som undersöks. 316  En annan aspekt av personliga egenskaper som kan 

påverka nomineringsprocesser är kravspecifikationers utformning. Fawcett 

och Pringle menar att diffusa kravspecifikationer kan gynna vissa grupper 

och missgynna andra och bidra till en rekryteringsverksamhet byggd på 

informella nätverk.317 Personliga egenskaper förstås i detta sammanhang som 

intervjupersonernas tolkning av vilka kandidategenskaper som är bra eller 

mindre bra. Vilken betydelse valberedningens betraktelser av personliga 

egenskaper får hänger också samman med partiernas kravspecifikationer och 

valberedningarnas mandat på olika nivå inom både för- och eftervalsprocess. 

 

Begreppet personliga egenskaper tolkas olika av intervjupersonerna men det 

finns gemensamma mönster i uppfattningarna om vad som anses som bra 

respektive mindre bra. Ett övergripande tema som återkommer och i viss mån 

överskuggar frågan om kompetens och duglighet är tillgången på kandidater. 

Överlag uttrycks oro för minskad tillgång på kandidater och att det skall 

försämra utbudet av kompetenta kandidater. Synen på vad som betraktas 

som god kandidattillgång påverkas i sin tur av representativitetsfaktorn som 

är en ständig följeslagare i arbetet med kandidatnominering. I alla partier 

finns krav på representation från olika grupperingar, regionalt handlar detta 

 
315 Se Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977. 
316 Se Lipman-Blumen 1976. 
317 Se Fawcett & Pringle 2000. 



 

86 

vanligen om geografisk representation medan det på kommunal nivå 

vanligen handlar om kön, etnicitet och ålder.  

   

… nomineringskommittéerna, de har en grannlaga uppgift att blanda, 

det ska finnas blandning av kön, åldern ska vara blandad. Jag menar 

idag får du rösta ifrån det att du är 18 tills att du går i graven och 

däremellan ska det finnas en spridning kan jag tycka318  

 

Alla partier har målsättningen att nominera ett brett spektrum av kandidater 

vilket ofta kopplas till demokratibegreppet och en tanke om att alla skall vara 

med. Samtidigt ses också mångfald som tillgång för att öka den politiska 

kompetensen genom en mångfald av egenskaper. Utöver önskemål om 

representation som speglar befolkningen finns också en enig uppfattning om 

vilka egenskaper partiföreträdare bör ha. Dessa kan sammanfattas i fem 

kategorier; skötsamhet, social och medial förmåga, altruism och 

arbetsförmåga, samarbetsförmåga, allmänbildning och beslutsamhet  

 
5.1.1 Skötsamhet 

En egenskap som alla intervjupersoner lyfter som ett grundkriterium är 

skötsamhet. Bristande skötsamhet eller moraliska tillkortakommanden anses 

genomgående som mycket problematiskt, framförallt om det handlar om 

kriminalitet vilket vanligen är direkt diskvalificerande.   

 

Ja man får inte var dömd exempelvis, ingen kriminalitet, ingenting 

sådant319 

 

Genomgåendet anses personliga förhållanden som en viktig del i urvalet av 

kandidater och det betraktas mycket viktigt att sortera bort personer som inte 

uppfyller kravet på en livsföring som betraktas som korrekt. Oavsett vilka 

egenskaper eller förtjänster en kandidat har faller alla förutsättningar för att 

nomineras om det framkommer någon form av kriminellt leverne. Men det 

räcker som sagt inte att en kandidat är laglydig, det finns råder total enighet 

om att de som skall företräda partierna också måste uppvisa ett skötsamt 

leverne i största allmänhet.  

 

 

 
318 Intervjuperson 24 (M) 
319 Intervjuperson 2 (M) 
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Det är klart att du inte ska vara kriminellt belastad och inte ha 

missbruksproblem [… ] speciellt alkohol är för mig väldigt viktigt så 

de inte plötsligt är ute och kör i fyllan det är ju fruktansvärt i så fall. 

Jag tycker att som offentlig person kan man inte gå på krogen och 

supa sig redlös och man kan inte uppträda otrevligt mot människor 

utan man måste lyssna på alla och ta till sig och även om man inte 

delar uppfattning måste man uppträda korrekt helt enkelt320 

 

Alla intervjupersoner menar att politiska uppdrag bygger på förtroende och 

att de som nomineras därför måste ha ett leverne som inger förtroende såväl 

internt som inför väljarna. De menar att negativa uppgifter om enskilda 

kandidater kan smitta och skapa negativ publicitet som skadar hela partiet. 

Intervjupersonerna menar att oavsett vilka uppdrag en person har förknippas 

denna med sitt parti och därför tillmäts frågan om skötsamhet så stort värde.  

 

Ja och där minsta lilla negativa kan skada lokalt och skadas det lokalt 

så blir det färre som även röstar på riksdags- och länsnivå, så en liten 

grej kan få väldigt stora konsekvenser321  

 

Ofta lyfts skötsamhet fram i relation till både väjare och media då alla 

intervjupersoner menar att kandidater med ett leverne som anses belastande 

minskar benägenheten att rösta på partiet, oavsett nivå. Därför anses 

kandidaters personliga förhållanden viktig i alla urvalsprocesser. Betoningen 

av skötsamhet och gott omdöme är återkommande och bygger ofta på 

uppfattningen att om en person inte kan sköta sitt privata liv oklanderligt är 

risken stor att trovärdigheten i en politisk roll också minskar.  

 

Jag vet inte vad som är lagligt men om det kommer ut i media är det 

ganska jobbigt för den personen så ur det hänseendet inte bra men jag 

tror att det kan vara jobbigt om man t.ex. har belastningsregister med 

grova saker och i viss mån kan det vara jobbigt om man är hos 

kronofogden. Det kanske inte är lika farligt men man har ju ansvar 

för skattemedel, då är det inte så bra om man har skulder till 

kronofogden, då kan man inte visa att man är ansvarstagande322 

 

 
320 Intervjuperson 17 (S) 
321 Intervjuperson 29 (MP) 
322 Intervjuperson 14 (L) 
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Medias roll problematiseras återkommande under samtalen om skötsamhet 

och det framträder en genomgående oro för att kandidater skall framställas 

negativt och framställa både partierna och dess företrädare i ett negativt sken. 

Därför kontrolleras ofta också kandidaternas ekonomiska situation. Vanligen 

lyfter intervjupersonerna frågan om ekonomisk skötsamhet i skenet av moral 

och menar att politiskt valda är offentliga personer som bör föregå med gott 

omdöme också i moraliska aspekter och därför inte bör utmärka sig negativt.  

 

Man bör ha allmänt gott omdöme och man bör vara hederlig och 

rättrådig, sen kan det inte bara vara A- människor som är med, har 

man haft någon form av försyndelse i ungdomen är det klart att man 

inte skall vara portad för livstid men man bör definitivt inte ha för 

mycket lik i garderoben. Det är ju inget plus att ha stora skatteskulder, 

vara slagskämpe, kvinnomisshandlare eller sådana saker. Man bör 

vara representativ för partiet, jag tror inte vi skiljer oss från de flesta 

partier vad vi tycker är lämpligt och inte323 

 

Förlåtandegraden är genomgående låg, alla intervjupersoner säger förvisso 

att det bör finnas möjlighet för personer som varit misskötsamma att komma 

tillbaka. Dock är inställningen till de som anses felat njugg och de får vänta 

lång tid för att anses pålitliga. Det går inte spåra några skillnader mellan 

partier, personer eller nivå, oavsett uppdrag måste de som skall passera 

valberedningens nålsöga bedömas som skötsamma.  

 
5.1.2 Social och medial förmåga 

Enighet angående kandidaters skötsamhet råder också i betraktelsen av social 

förmåga. Förmåga att på ett förtroendeingivande sätt konversera och 

debattera med väljare, media och politiska motståndare betraktas så viktig att 

om någon anses sakna den egenskapen är chansen att nomineras liten, i vart 

fall när det gäller framträdande positioner. Överlag anses det oacceptabelt om 

kandidater uppträder på ett sätt som uppfattas som otrevligt eller arrogant. 

 

… det är oerhört viktigt att kunna framföra sina åsikter, att kunna 

umgås och inte vara arrogant eller något sådant där för det går aldrig 

hem. Vara besserwisser går inte heller, det är många sådana faktorer 

som är svåra att sätta tummen på men efter ett tag lär man känna de 

sidorna av en människa och dessa är väldigt viktiga324  

 
323 Intervjuperson 15 (S) 
324 Intervjuperson 1 (M) 
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Vid flera tillfällen har intervjupersoner lyft fram politiker på riksnivå som de 

betraktar som arroganta som exempel på hur de anser att politiker inte får 

uppträda. Förmågan att samtala med media och väljare på ett bra sätt 

betraktas också vanligen som viktigare än faktakunskaper då de menar att det 

inte spelar någon roll om en kandidat är kunnig om denna inte kan 

kommunicera det. 

 

Om du har någon som är väldigt kompetent men har ett sätt som 

exkluderar folk och gör det svårt att kommunicera, då blir det svårt 

att ta till sig vad den här människan säger vilket innebär att 

kompetensen kanske inte kommer fram eller syns eller kan tas tillvara. 

Det blir som ett filter, då får man väga kompetenser i förhållande till 

förmåga att göra politik utav det hela325 

 

Förmåga att göra politik och omsätta partiets program och ideologi till ett 

språk och agerande som möjliggör målet att förändra samhället i önskad 

riktning sammanfattar till viss del synen vad som uppfattas som kompetens. 

Återkommande lyfts förmågan att synliggöra och marknadsföra politiska 

budskap i såväl media som personligen till väljare och i partiet. Oberoende av 

intervjuperson betraktas förmåga att kommunicera på ett socialt acceptabelt 

sätt i olika sammanhang som centralt.  

 

Ja vi tar en enkel grej, om vi går på stan måste jag hälsa på folk och 

inte gå med näsan i vädret, det är en fruktansvärd upplevelse att höra 

att den och den inte hälsade (...) du träffar massor av folk på olika 

nivåer och måste kunna prata med bönder på bönders vis (…) sen 

skall du träffa helt vanliga medelsvensson. Du får inte vara 

överlägsen och måste alltid vara ödmjuk, ta till dig argument och så 

vidare, men det viktigaste är att du är folklig, absolut326 

 

Innebörden intervjupersonerna ger uttrycket folklighet är att på ett enkelt sätt 

kommunicera och framstå som vänlig, kompetent och inte visa prov på det 

som betraktas som översitteri eller otrevligt bemötande. Ofta kopplar 

intervjupersonerna också erfarenhet från arbetslivet till kompetensen att 

samtala med väljare och förmågan att uppträda förtroendeingivande i olika 

sammanhang.  

 

 
325 Intervjuperson 4 (MP) 
326 Intervjuperson 19 (S) 
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… inte politisk broiler utan varit ute och arbetat lite och gärna flera 

olika jobb och jobbat på olika sätt och är välklädd. Någonstans handlar 

det om att man måste skapa ett visst förtroende för den man pratar 

med och då menar jag inte snygg utan att skapa ett förtroende327 

 

Under samtalen om förtroende lyfts också frågor om yttre framtoning, inte 

utseendemässigt men klädval och övriga utseendemässiga kännetecken lyfts 

fram som del i förtroendeskapandet. Genomgående anser intervjupersonerna 

också att rollen som politiker och offentlig person förändrats över tid. 

Bevakningen av politiker anses ha blivit mer personlig och att privatlivet 

skärskådas i högre utsträckning, vilket anses medföra att vissa väljer att inte 

engagera sig politiskt. Medias sätt att bevaka politiskt aktiva personer 

upplevs av flera intervjupersoner som så problematisk att det betraktas som 

ett hot mot det demokratiska systemet då de menar att det är svårt för att inte 

säga omöjligt att svara upp till de krav som ställs i medierapporteringen.  

 

… nej, man är rädd för journalister, att de skall skriva ner dom och 

smutskasta, att dom skall göra löje av dig. Faktiskt är det så det är328 

 

De negativa synpunkter som framförts om media handlar inte bara om rädsla 

för att medial granskning skall innebära att gamla synder uppmärksammas 

utan också att enskilda personer skall framställas som allmänt odugliga. 

Intervjupersonerna menar att framförallt yngre personer är rädda att 

framställas på ett sätt som kan få negativa konsekvenser för privatlivet.  

 

Frågan om medialitet kopplas också till omdöme om vad som bör uttalas 

offentligt. Innebörden är att politiker aldrig fullt ut kan betraktas som 

privatpersoner. Det anses inte fel att uttala sig offentligt som privatperson 

men uttalanden får inte ligga i konflikt med partiets grundläggande ideal. 

Offentliga uttalanden utan mandat från partiet eller uttalanden som går in på 

andra personers ansvarområden anses också olämpliga. Därför anses det 

olämpligt med offentliga uttalanden utan uttalat mandat från partiet då det 

antas skapa trovärdighetsproblem.   

 

Det blir ju väldigt besvärligt, vi har väl tidigare haft ett lite svårt med 

folk som inte har förstått den här distinktionen…329 

 
327 Intervjuperson 11 (L) 
328 Intervjuperson 17 (S) 
329 Intervjuperson 4 (MP) 
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Vad som bör uttalas offentligt kopplas återkommande till personligt omdöme 

då det ibland handlar om frågor som kan uppfattas som kontroversiella. Det 

finns inom alla undersökta partier frågor som anses tabu att uttrycka, i fallet 

Västernorrland är frågan om sjukhusen en sådan och detta bottnar i kampen 

om resurser där sjukhusfrågor är ett känsligt ämne.  

 

Ja man måste jämka lite grand, du kan ju bara tänka dig någon som 

föreslår nedläggning av Sollefteå330 sjukhus331  

 

Frågor som betraktas som känsliga är ofta reserverade för specifika personer 

att uttala sig om och det finns en uttalad uppfattning om att dessa frågor först 

skall avhandlas internt innan någon uttalar sig externt.  

 

Det råder koncensus om att kandidater bör kunna driva och sälja partiets 

budskap på ett positivt sätt men värdet det tillmäts varierar beroende på 

uppdragets karaktär. Högsta kraven på medialitet ställs på personer som i 

sina roller har stor potential till medial uppmärksamhet och medialitet 

tillmäts därför störst värde avseende nomineringsverksamhet till riksdagen. 

 

Ja den som står först på riksdagslistan blir ändå den som syns som 

varumärke för partiet och blir den person som kommer att få stå i en 

tv-debatt och då blir det den som står för partiet332 

 

Andra uppdrag som genomgående tillmäts betydande medialt värde är 

kommunalråd, region/landstingsråd eller liknade positioner inom 

eftervalsprocessen på kommunal och regional nivå. Även om önskemålen om 

medialitet är desamma oavsett uppdrag minskar dock kraven när det gäller 

mindre framträdande uppdrag till förmån för andra egenskaper som då får 

en mer framträda roll i kandidatbedömningen. 

 

Ja fast det får inte vara allenarådande, även såna som är jätteduktiga 

men som kanske är bättre på att arbeta internt inom partiet för att 

utveckla det hela är välkomna…333 

 

 
330 Frågan om neddragningar vid Sollefteå sjukhus är sedan lång tid het politik fråga i Västernorrland som skär 

både genom och mellan partier. Intervjupersonen lyfte detta som ett exempel på en fråga som enskilda politiker 

bör avhålla sig från att uttala sig offentligt om då frågan anses inrymma stor politisk sprängkraft. 
331 Intervjuperson 9 (M) 
332 Intervjuperson 11 (L) 
333 Intervjuperson 6 (M) 
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Alla partiorganisationer behöver personer med kompetens för internt arbete 

och samtliga intervjupersoner fäster då mindre vikt vid medial och social 

förmåga hos de som nomineras. Detsamma gäller kommunala eller regionala 

uppdrag med mindre medial uppmärksamhet. Det kan handla om lägre 

placeringar på fullmäktigelistor eller ersättaruppdrag i kommunala 

nämnder/styrelser och bolag. 

 
5.1.3 Altruism och arbetsförmåga 

En annan aspekt som alla intervjuade valberedare lyft fram är vikten av att 

delta i gemensamt arbete och förståelsen av att vara del av ett kollektiv. 

Oavsett vilka uppdrag som avses menar alla intervjupersoner att alla som 

nomineras måste förstå att de i första hand representerar ett parti och inte sig 

själva. Personer som upplevs sätta sin egen politiska karriär i första rummet 

betraktas i sällan positivt.  

 

Alltså om det framstår som uppenbart att enda målet med ett politiskt 

engagemang är politiska uppdrag då sållas de ganska fort, i alla fall i 

mina ögon, därför att det är viktigt att man har ett genuint intresse 

av att förändra samhället till det bättre. Hittar man inte sådana 

människor då är man illa ute334 

 

Vilja och intresse för gemensamt partiarbete och gemensamma politiska mål 

premieras högt. Omvänt betraktas kandidater som uppfattas som arbeta för 

egen vinning negativt, följden blir då ofta följden att denna placeras på lägre 

position eller inte nomineras överhuvudtaget. Detta hänger samman med 

uppfattningen om att politiskt engagemang bör präglas av vilja att påverka 

och bidra till partiet utan personlig vinning. Kallad men inte manad illustrerar 

väl intervjupersonernas uppfattning om hur kandidater bör förhålla sig till 

politiska uppdrag. 

 

… det finns personer som är duktiga på att föreslå sig själv. Då blir 

man genast lite misstänksam för det är ju sådana som kanske inte är 

så himla lämpliga alla gånger…335 

 

Egennominering betraktas genomgående med misstro och personer som visar 

stort intresse av att bli nominerade betraktas ofta med misstänksamhet. Det 

råder enighet om att det indikerar bristande självinsikt. Intervjupersonerna 

 
334 Intervjuperson 12 (S) 
335 Intervjuperson 7 (M) 
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menar att det alltid finns de som anser sig mer än väl lämpade för att 

nomineras men att den bilden inte alltid delas av valberedningarna.  

 

… under valår är min erfarenhet att alla är lämpliga, bäst skickade 

och guds gåva till partiet och att man ofta har en självbild som säger 

att det här passar mig men sedan är det inte säkert att det stämmer 

med omgivningens bild så visst det kan vara problematiskt … det är 

väldigt mycket jobb som inte syns eller räknas. Mycket bakomarbete 

som måste göras och du frågade om man är lämplig för olika uppdrag 

och det är nästan svårare att få människor att ställa upp och jobba 

mera praktiskt och ideellt för bakomarbetet som är nödvändigt.336  

 

Under alla intervjuer betonades hög arbetsförmåga som särskilt viktig och 

förknippades ofta med altruism. Samtliga intervjupersoner menade att alla 

politiker måste delta i ideellt arbete. Personer som inte deltar i ideellt arbete 

betraktas som lata och olämpliga att nominera vilket uppmärksammas extra 

mycket under nomineringsprocesser. Intervjupersonerna menar att politiskt 

arbete många gånger är en oglamorös tillvaro med arbetsuppgifter som kan 

upplevas tråkiga, men som är nödvändiga. Dels för att driva valrörelser och 

övrig partiintern verksamhet, men arbetsvillighet betraktas även som 

värdemätare för såväl engagemang som intresse. 

 

Man vet egentligen aldrig vad människor står någonstans men är du 

engagerad och går på möten i Liberalerna och tar något trist uppdrag 

som att sitta och klistra kuvert i två dagar då finns det intresse337 

 

Genomgående framförs argument om att politiskt engagemang tar betydande 

tidsresurser i anspråk och kräver genuint intresse av politiskt aktiva personer. 

Intervjupersonernas fokus på intresse bottnar i övertygelsen i att det är 

nödvändigt för att de som nomineras skall klara uppdragen och inte missköta 

dem eller avgå i förtid. Betoningen på intresse var återkommande under alla 

intervjuer och kopplades vanligen till erfarenheter av att nominera personer 

som uppgett stort intresse för uppdragen men inte uppfyllt förväntningarna.  

 

 

 

 
336 Intervjuperson 32 (S) 
337 Intervjuperson 13 (L) 
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Det behövs en skara som tycker att det är bra, för man kan ju vända 

ryggen till alltihop, inte svara på inbjudningar till frågestunder, inte 

komma på möten och inte ha några åsikter. Det är tacknämligt om 

folk är lite intresserade för det betyder mycket338 

 

Flera intervjupersoner har exemplifierat diskussionen om arbetsförmåga med 

situationer där personer sagt sig vara intresserade av politiskt arbete men när 

de valts inte deltagit i arbetet i önskad utsträckning. Därför lyfts vilja och 

positiv syn på engagemanget fram som del i kandidatbedömningen. Oavsett 

vilka uppdrag som avses menar alla intervjupersoner att både valda och 

kandidater måste uppvisa både hög arbetsförmåga och en genuin vilja till 

ideellt arbete med mindre glamorösa uppgifter, såväl internt som externt.     

 
5.1.4 Samarbetsförmåga  

Sammarbetesförmåga lyfts återkommande fram som ett bärande inslag i den 

politiska rollen oavsett vilka uppdrag som avses. Intervjupersonerna menar 

att samarbete är en förutsättning för att politiskt arbete skall fungera och 

därför läggs stor vikt vid hur kandidater interagerar med andra personer.  

 

Samarbete tror jag är en förutsättning i politiken över huvud taget. 

Personkemi är jätteviktigt, det är A och O. Jag tror att man har mer 

problem med sitt eget parti med sådant än vad man har i alliansen 

faktiskt, både på riksnivå, regional och lokal nivå339  

 

Bristande samarbetsförmåga uppfattas genomgående som problematisk då 

det anses påverka politiskt arbete negativt och att konstruktivt politiskt arbete 

får stå tillbaka för konfliktlösning. Framförallt lyfts partiinternt arbete som ett 

område som kan lamslås av interna motsättningar om personer med bristande 

samarbetsförmåga väljs till olika former av uppdrag.  

 

Ja, därför att om det inte fungerar tar det så otroligt mycket energi 

ifrån det praktiska politiska arbetet och alla som jobbar med politik på 

den här nivån gör det som fritidspolitiker. Det finns inte ork och lust 

att hålla på och tjafsa och man har inte tid att lägga på att arbeta fram 

bra politiska förslag om man måste tjafsa internt hela tiden. Det 

förstör så otroligt mycket så jag tycker det är jätteviktigt340  

 
338 Intervjuperson 2 (M) 
339 Intervjuperson 24 (M) 
340 Intervjuperson 29 (MP) 
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Betraktelsen av sammarbetesförmåga räcker dock längre än till internt 

partiarbete, även om nomineringsprocesser är en partiintern angelägenhet 

har enstaka fall lyfts där personfrågor varit avgörande för externt samarbete. 

Det har då handlat om att andra partiers företrädare villkorat samarbete med 

att vissa personer inte nomineras.  Detta ter sig vara ovanligt men det har vid 

enskilda tillfällen hänt att samarbeten hängt i luften beroende på personfrågor. 

Samarbete inom kommunala och regionala nämnder, styrelser och bolag 

kräver enligt intervjupersonerna förtroende och samarbetsvilja. Därigenom 

kan det bli aktuellt inom eftervalsprocessen på kommunal och regional nivå 

med viss hänsyn till andra partiers tyckande trots grundläggande motstånd 

att blanda sig i andra partiers interna processer. Därigenom skapas visst 

utrymme för att ta hänsyn till hur en person kan samarbeta med andra 

partiföreträdare. Dock sätts då fokus i första hand på samarbetsförmåga och 

inte på vad andra partiföreträdare anser om en specifik person.   

 

Ja lite måste man väl väga in de delarna, sen är det inte att man har 

synpunkter vilka andra partier väljer. Vi förväntar inte att de skall 

ha synpunkter på oss men det är klart att vi måste väga in det. Olika 

samarbeten kräver olika kompetenser hos våra företrädare.341 

 

Det är när partier samarbetar frågan om relationer till andra partiers 

företrädare aktualiserats inom regionala och kommunala eftervalsprocesser, 

inget har framkommit som tyder på liknande överväganden inom 

förvalsprocessen. Genomgående betonas samarbetsförmåga men bortsett från 

partiöverskridande samarbete går det inte utifrån resultatet av denna studie 

se någon skillnad i betraktelsen av samarbetsförmåga beroende på uppdrag 

eller nivå.  Även om samarbetsförmåga anses mer viktig i vissa roller 

betraktas det som grundläggande i allt politiskt arbete.    

 
5.1.5 Allmänbildning och beslutsamhet 

Det är svårt att med bestämdhet finna ett tydligt svar på vad som anses som 

duglighet i rollen som politiskt vald. Formell utbildning betraktas förvisso 

som bra men inte avgörande. Vanligen lyfts andra kvaliteter som förmåga att 

uttrycka sig väl i tal och skrift fram. Intervjupersonerna menar att kunskap är 

mer än formell utbildning men utbildningens betydelse lyfts dock ofta fram 

som en del i en samhällskontext med ökade kunskapskrav. 

 

 
341 Intervjuperson 15 (S) 
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Nej egentligen pratar vi sällan utbildning men som politiken 

utvecklats har utbildningsnivån ofta betydelse. Du kan skaffa dig 

utbildning eller bildning på olika sätt men jag menar du kan inte vara 

politiker om du inte kan tala väl eller skriva väl, det är själva grunden, 

men det är ingen merit att vara filosofie doktor eller något sådant.342  

 

Det har inte framkommit någon aversion mot högre utbildning men däremot 

en problematiserad bild av vad som uppfattas som politisk duglighet i vilken 

formell utbildning är en del. Men det framträder viss skillnad i betraktelsen 

av högre utbildnings värde. Alla intervjupersoner betraktar högre utbildning 

positivt men liberala och moderata intervjupersoner har i högre utsträckning 

lyft fram utbildning som en tillgång. Detta har också problematiserats i den 

meningen att intervjupersonerna från Liberalerna och Moderaterna menat att 

politiskt valda vanligen är välutbildade men att det varierar mellan partier. 

 

I Folkpartiet är det väl sällan någon outbildad som hamnar, de flesta 

är medelklass eller högre utbildade… finns ju dom som inte har så 

mycket utbildning men det är klart att alltså om du har väldigt lite 

utbildning hamnar mot vänstern …343 

 

Det framkom viss variation i synen på utbildning beroende på uppdrag. Hög 

utbildningsnivå är genomgående uppskattat men betonas framförallt 

gällande indirekt valda uppdrag. Intervjupersonerna illustrerar ofta med 

egna erfarenheter den kompetens de menar behövs. Vanligen kopplas 

betydelsen av utbildning till uppdrag med stort ekonomiskt ansvar med 

uppfattningen att ekonomiska kunskaper är viktiga för dessa uppdrag.  

 

Det beror på vilken post, skall du bli kommunstyrelseordförande eller 

landstingsstyrelseordförande. Jag fick en ordförandepost och då bör 

man framförallt på tyngre poster ha grundläggande kunskaper i 

ekonomi. Det är jätteviktigt du kunna läsa resultat och balansräkning, 

du får en halvårsrapport och måste kunna förstå den. Det är det inte 

många som gör344  

 

Under samtalen om kompetens lyfter intervjupersoner från alla partier fram 

uppdrag inom eftervalsprocessen som mest kompetenskrävande medan 

 
342 Intervjuperson 12 (S) 
343 Intervjuperson 13 (L) 
344 Intervjuperson 19 (S) 
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uppdrag i kommun/regionfullmäktige inte betonas lika starkt.  En något mer 

diffus egenskap som flera intervjupersoner lyfter fram är förmågan att 

förhålla sig till många faktorer i ett helhetsperspektiv. Beskrivningarna går i 

huvudsak ut på att det politiska landskapet utmärks av balansgång mellan 

olika intressen. Intervjupersonerna menar därför att politiker måste förhålla 

sig till krav från olika håll som skapar målkonflikter och ibland kräver 

kompromisser men ibland också tydliga ställningstaganden.  

 

Maktintressen har det alltid varit i politiken, … jag har alltid sagt att 

har man inte ett 360-graders perspektiv är man rökt därför att om du 

har en fullmäktigegrupp som driver politiken, en styrelse som driver 

andra saker, i den soppan är du i då. Bakom dig har du de egna som 

kan göra vad fan som helst, till vänster förvaltningen i kommunen 

och här väljaren, rakt fram har du din egen vision, men du får inte 

bara titta på det, du måste hela tiden snurra runt så du kan ta kniven 

när den kommer och kasta den vidare … Ja de som får inflytande, de 

som kommer långt på något sätt har hela alfabetet, alla bokstäver om 

det är någon diagnos. Nu raljerar jag men jag tror det gäller att tänka 

utanför boxen, att vara politiker då ska du dels se till att vara 

beslutsfager, du skall vara visionär, de två kombinationerna och du 

ska vara pålitlig då blir det tre. Har du inte dessa har du det jobbigt345  

 

Få intervjupersoner använder begreppet vidvinkelperspektiv men 

betoningen på förmågan att hantera komplexa situationer är samstämmig. 

Koncensus råder om att politiker måste balansera mellan olika intressen för 

att genomföra visionerna de vill implementera. Sammantaget är det många 

egenskaper som förenas i en diffus kompetensbeskrivning bortom formell 

utbildning. Framförallt när det gäller uppdrag av tyngre karaktär lyfts dessa 

ofta diffusa egenskaper fram som avgörande för att nomineras. Beslutsfager 

som intervjupersonen beskriver i föregående citat är ett återkommande 

exempel på en önskad egenskap för tyngre uppdrag. Framförallt för 

ordförande/gruppledare i region/landstings- eller kommunstyrelse eller 

andra indirekt valda organ betraktas egenskaper som mod handlingskraft och 

förmåga att fatta omstridda som avgörande i betraktelsen av kompetens.  

 

 

 

 
345 Intervjuperson 24 (M) 
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Jag vill inte se en svag person som inte vågar. Man måste våga stå 

upp och ta ställning, du hamnar förr eller senare i en situation som 

är så svår att du inte har någon att rådgöra med och då måste du ha 

starka personer på posten (…) Du har ett exempel här i landstinget 

för inte så länge sen. När man ville kicka sjukhusdirektören och 

landstingsrådet vägrade ta i det, det slutade med att båda gick 

beroende på att hen då inte tog kontakt med landstingsstyrelsen, hen 

skulle ha kallat in dom omedelbart det skulle varit en blixttanke bara, 

ingenting att fundera över. Det var ju en akut situation… och där 

anser jag att hen inte var vuxen uppgiften.346 

 

Beslutsförmåga under tidspress och förståelse för vilka frågor som bör 

förankras i partiorganisationen lyfts fram som centrala beståndsdelar i tyngre 

positioner. I föregående citat lyfts en situation där intervjupersonen menar att 

beslutsförmåga saknats. Situationen som beskrivs kopplas också samman 

med intervjupersonens egna erfarenheter och hur hen agerat i liknande 

situationer. Att egna erfarenheter kopplas till exemplen är genomgående, lika 

genomgående är att egenskaper intervjupersonerna säger sig uppskatta hos 

kandidater är egenskaper de tillskriver sig själva.  

 
5.1.6 Personliga egenskaper: En sammanfattning  

Alla valberedarnas menar att önskelistan för de egenskaper de vill att 

kandidater skall ha är lång men att det är skillnad på idealbild och verklighet. 

Därför prioriterar intervjupersonerna det som anses viktigast för de uppdrag 

nomineringen avser. Det har inte gått att utkristallisera någon rangordning 

mellan de egenskaper som skattas högt, dock med två undantag. Främst 

gäller det skötsamhet, för att andra egenskaper överhuvudtaget skall 

värderas krävs ett skötsamt leverne. Vanligen står och faller nomineringen på 

huruvida en kandidat anses skötsam eller inte då bristande skötsamhet anses 

diskvalificerande oavsett uppdrag eller nivå. Men också social förmåga är 

högt skattat oberoende av uppdrag och nivå. Dock fästs inte lika hög vikt vid 

det när det gäller mindre framträdande uppdrag. Genomgående talar 

intervjupersonerna om personliga egenskaper kopplat till sin egen politiska 

bakgrund och relaterar ofta kandidaters egenskaper till egna erfarenheter. De 

berättar ofta hur de själva hanterat olika situationer och exemplifierar varför 

de egenskaper de lyfter fram är viktiga. Då intervjupersonerna vanligen 

kopplar de egenskaper de tillskriver sig själva till egenskaper de anser att 

kandidater bör ha kan det tolkas som att intervjupersonerna också uppskattar 

 
346 Intervjuperson 19 (S) 
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egenskaper som uppfattas lika de egna. Intervjupersonernas uppfattning om 

vilka kandidategenskaper som är bra respektive mindre bra skiljer sig inte 

nämnvärt mellan partier, uppdragstyp eller nivå. Däremot skiljer sig 

kravnivån på mer framträdande positioner på riksdagslistor och inom 

eftervalsprocesserna på regional och kommunal nivå ställs vanligen högre 

krav på kandidaters egenskaper än till uppdrag inom förvalsprocessen på 

kommunal och landsting/regionnivå. 

 

Under förvalsprocessen på kommunal nivå måste valberedningarna vanligen 

förhålla sig till resultatet av provval/allmän nominering och avsteg måste 

motiveras inför beslutet på medlemsmötet. Detta begränsar 

valberedningarnas manöverutrymme men det finns vanligen ändå visst 

utrymme att frångå resultatet med hänvisning till personliga egenskaper. 

Detta gör att valberedningarnas uppfattning om kandidaters personliga 

egenskaper får viss betydelse under förvalsprocessen på kommunal nivå.  

 

Under eftervalprocessen genomförs vanligen inte provval eller allmän 

nominering på samma sätt vilket gör att valberedningarna får större utrymme 

till egna bedömningar av kandidaters egenskaper. Det är också sällan 

valberedningarnas bedömningar ifrågasätts vilket gör att under kommunala 

eftervalsprocesser får valberedningarnas uppfattning och bedömning av 

kandidaters personliga egenskaper hög betydelse, detta framgår i tabell 8.  

 

Tabell 8. Personliga egenskaper 
 Låg 

 

Viss  

 

Hög 

Kommun   F E 

Landsting/region F E  

Riksdag  F  

F. = Förvalsprocess, E.= Eftervalsprocess 

 

För topplaceringar och valbara placeringar på riksdagslistor är resultatet av 

provval/allmän nominering starkt styrande och kan inte frångås utan goda 

argument från valberedningarna. Argument som accepteras är vanligen 

frågor som rör kandidaters personliga egenskaper. Anledningen är en stark 

övertygelse i alla partiorganisationer om att dessa positioner tilldrar sig stort 

medialt intresse och är ett viktigt skyltfönster för partierna. När det gäller 

lägre placeringar är valberedningarnas mandat dock mer begränsat. Dels 

måste valberedningarna förhålla sig till resultatet av provval/allmän 

nominering men framförallt till kommunala partiorganisationers krav på 
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geografisk representation för att undvika interna partistrider. Sammantaget 

innebär det att valberedningarnas bedömning av vilka personliga egenskaper 

som är bra respektive mindre bra får en viss men begränsad betydelse under 

nomineringsprocessen till riksdagen vilket framgår i tabell 8.  

 

Under regionala förvalsprocesser till fullmäktige är valberedningarnas 

mandat vanligen starkt kringskuret av de kommunala partiorganisationerna. 

Valberedningen antar därför ofta formen av sorteringsmekanism där 

rangordningen på listorna bestäms utifrån geografisk tilldelning av 

listplaceringar. Således sker i huvudsak nomineringsprocessen till dessa 

uppdrag på kommunal nivå vilket gör att isolerat till regional nivå har 

valberedningarna mycket liten möjlighet att förändra listsammansättningen. 

Om en person av någon anledning faller bort ersätts den också vanligen av 

någon från samma kommunala partiorganisation för att inte rubba 

fördelningen mellan de kommunala organisationerna.  

 

Inom eftervalsprocessen har regionala valberedningar större möjlighet att 

påverka nomineringsprocessen då krav på geografisk representation minskar. 

Samtidigt begränsas valberedningarnas handlingsutrymme då nominering 

till dessa uppdrag vanligen sker i kretsen av de som valts till 

landstings/regionfullmäktige. Det begränsade kandidatutbudet beskär därför 

valberedningarnas handlingsutrymme. Isolerat till regional nivå hade 

valberedningarna därför ett visst men begränsat utrymme att ta hänsyn till 

personliga egenskaper vilket framgår i tabell 8  

 

5.2 Likhet  
Upplevelser och betydelse av likhet är enligt Lipman-Blumen och Kanter 

utmärkande för homosocialitet. Upplevelser av likhet baseras ofta på yttre 

egenskaper som kön, etnicitet eller annan egenskap som följer på individuell 

basis. Men homosocialitet måste också förstås utifrån gemensamma normer 

och värderingar då gemensamma beröringspunkter skapar upplevelser av 

likhet och gemensamhet som enligt Lipman-Blumen påverkar 

ställningstaganden under urvalsprocesser. 347  Också intervjupersonerna 

menar att upplevelser av likhet påverkar valberedningars bedömning under 

nomineringsprocessen. Detta illustreras ofta genom att intervjupersonerna 

lyfter fram betydelsen av gemensamma beröringspunkter i personlighet 

mellan valberedare och kandidater.   

 

 
347 Se Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977. 
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Ja det är klart att det spelar in, ett samtal mellan två personen spelar 

naturligtvis roll, det är att jämföra med om du skall anställa en 

person genom en intervju. Det är klart att den kemi som då finns eller 

inte finns spelar roll348 

 

Jämförelsen mellan nomineringsprocesser och anställningsintervjuer som i 

föregående citat är återkommande i beskrivningarna om personkemi och 

likhet. Intervjupersonerna menar att det är viktigt att valberedningen inte 

bara får kunskap om formella meriter och menar att intryck som förmedlas 

under ett möte eller samtal är ett viktigt komplement. Under intervjuerna 

lyfter alla intervjupersoner fram kunskap om de som skall nomineras som 

central under nomineringsprocessen, vanligtvis är det då reflektioner som 

speglar intervjupersonens egna värderingar som lyfts fram.  

 

… man skall ju inte inbilla sig att man är opartisk, man försöker alltid 

att vara opartisk men jag tror aldrig på folk som säger att de är helt 

opartiska för det kan man inte vara.349  

 

Oberoende av uppdrag eller nivå menar alla intervjupersoner att bristande 

opartiskhet är problematiskt och att nomineringsprocesser bör grundas i 

objektiv fakta och inte personliga åsikter. Men samtidigt uppger flertalet 

intervjupersoner att nomineringsprocesser påverkas av valberedares 

personliga åsikter. Under samtalen menar flera intervjupersoner att både de 

och andra valberedare ofta premierar personer som på olika sätt upplevs lika.   

 

Förmodligen omedvetet för man vet vad man får, eller tror sig veta 

vad man får. Sen tycker jag väl ändå att partiet har relativt stor 

spridning i såväl ålder och, etnisk tillhörighet, klass vet jag inte men 

många olika yrkesgrupper och så där men det är väl klart att likhet 

spelar roll när man själv är den som skall tycka si eller så eller så350  

 

Det framträder viss ambivalens i betraktelsen av likhet. Alla intervjupersoner 

menar att upplevelser av likhet påverkar nomineringsprocessen men hävdar 

samtidigt att partiernas medlemskår har så stor spridning i social tillhörighet, 

yrkesinriktning, kön, etnisk bakgrund och ålder att det är en motvikt till 

likhetens betydelse. En annan sida av likhet som lyfts fram är förtroende 

 
348 Intervjuperson 6 (M) 
349 Intervjuperson 12 (S) 
350 Intervjuperson 5 (MP) 
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kopplat till likhet, flera intervjupersoner menar att upplevelser av likhet också 

är en del i att förstå hur människor agerar och hanterar olika situationer.  

 

Ja man ska ju förstå hur en människa reagerar, tänker och funderar, 

det är väldigt viktigt när man själv tar egna beslut351 

 

Ofta kopplas förståelsen av andra personer sätt att agera samman med egna 

erfarenheter, intervjupersonerna menar att de själva premierats beroende på 

att de agerat på ett sätt som tilltalat mer erfarna politiker. Flera 

intervjupersoner säger också att de agerar på liknande sätt själva. På rak fråga 

om hur de skulle agera om de kommer i kontakt med personer som de 

upplever likhet med och påminner dem om sig själv när de var nya politiker 

är svaret överlag att de skulle bli mer positivt inställda till den personen.   

 

Ja dyker det upp en sådan person tar jag den i öppna armar och 

försöker leda in hen på den här vägen och säkert hitta något lämpligt 

uppdrag. Kanske av ersättarkaraktär eller något sådant för att börja 

någonstans352  

 

Upplevelser av likhet problematiseras också i mer konstruktiva resonemang 

om hur personer som upplevs lika kan skolas in. Men oberoende hur likhet 

lyfts fram var det tydligt att hela frågeställningen om och i vilken utsträckning 

likhet påverkar nomineringsprocesser är känslig. Ingen har undvikit att svara 

på frågor eller motsatt sig tanken att likhet kan spela roll men betraktar detta 

som ett mindre smickrande inslag och anser att nomineringsprocesser bör 

handla om lämplighet och inget annat. Framförallt lyfts farhågor om minskad 

mångfald och skapandet av en likhetskultur inom partierna. Under samtalen 

lyfts farhågor om att de som nomineras mer eller mindre kan utvecklas till 

kopior av varandra, både socialt och åsiktsmässigt.  I anslutning till det 

kopplas också likhet samman med normer och värderingar och att likhet inte 

bara manifesteras av yttre egenskaper som exempelvis kön, ålder eller 

etnicitet. Dock är det vanligaste förhållningssättet till mångfald yttre 

egenskaper och inte normer och värderingar. Det finns också 

partiorganisationer som tagit till radikala grepp till ökad mångfalden vad 

gäller yttre egenskaper. 

   

 
351 Intervjuperson 8 (L) 
352 Intervjuperson 1 (M) 
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… (Ort) lokalavdelning gjorde en varvad lista med invandrare och 

svenskar, invandrare svensk, en slags varvad lista utifrån etnisk 

bakgrund353 

 

Inslaget med en etniskt varvad fullmäktigelista för att öka andelen kandidater 

med utländsk bakgrund är sannolikt ovanlig, det har inte framkommit något 

annat liknande exempel under intervjuerna. Men i sin kontext och utifrån det 

syfte som beskrivits är tanken att bredda representationsunderlaget. Det har 

under intervjuerna lyfts fram ett flertal exempel på nomineringsprocesser 

som uppfattas premiera både likasinnade och personer med personlig 

anknytning. Det finns exempel på partiorganisationer i vilken nära personliga 

relationer anses blivit synonymt med organisationen och att 

partiorganisationen mer eller mindre antagit formen av familjeföretag och 

uteslutande består av familjemedlemmar.  

 

… det har jag konkreta bevis på. Vi har en förening, där ordförande 

(ordföranden i valberedningen) själv börjat få uppdrag, det har 

hänt att flera föreningar inte är intresserade att få in nya duktiga 

personer för att de är rädda att de egna rollerna är i fara och då drar 

man in på möten och verksamhet för att ingen ska komma. Vi har en 

förening som är väldigt liten nu, den har varit bland de största men 

pappan, mamman och bägge barnen har uppdrag i kommunens 

nämnder och det pratas illa om det, det är ökänt att de alltid får in 

sina och har nomineringsmöte hemma hos familjen. Ofta har det inte 

annonserats heller utan nomineringar har kommit in ändå…354  

 

Att partiorganisationer antar formen av familjeföretag framstår inte som 

vanligt men det har lyfts fram exempel på det och i de fallen har det 

uteslutande gällt partiorganisationer med få medlemmar. I dessa fall pekas 

brist på medlemmar ut som en av orsakerna som gör det svårt att undvika 

starka kopplingar mellan kandidater och valberedare. Ovilja att nominera nya 

politiker kan dock ses i ett vidare perspektiv då den formen av 

nomineringsverksamhet också pekas ut som ett sätt att vidmakthålla rådande 

maktordning. Flera intervjupersoner menar att detta är ett led i en strategi för 

att undvika konkurrens om uppdrag och det har framförts uppfattningar om 

att vissa politiker och även hela partiorganisationer utmärks av ett 

exkluderande beteende grundat i rädsla för att rådande maktordning skall 

 
353 Intervjuperson 4 (MP) 
354 Intervjuperson 30 (S) 



 

104 

rubbas. Genom att motarbeta nya medlemmar och inte nominera nya 

politiker upprätthålls den egna maktpositionen och flera intervjupersoner 

menar att detta leder till att ett fåtal personer utser både efterträdare och 

kollegor som också i många avseenden tycker lika, har samma bakgrund och 

befinner sig i liknande social kontext.  

 

På alla nivåer där nomineringsverksamhet bedrivs lyfts geografi fram som en 

konflikthärd där deltagarna ofta kämpar för att den egna gruppen skall få så 

hög grad av representation som möjligt. En del av den geografiska kampen 

om representation uppges kunna spåras till gamla sockengränser355 men har 

ändå enligt intervjupersonerna sannolikt minskat i betydelse över tid.  

 

Man bodde i sin by eller socken och förflyttningen mellan socknar var 

minimal det var väl grannsocken på sin höjd om man fick gifta ihop 

sig för bonden för att sätta ihop markerna lite bättre. I den 

generationen tror jag att man har starkare känslor än dagens 

generationer som är mycket flyktigare356 

 

Intervjupersonerna menar att kamp om geografisk representation delvis kan 

spåras i sökande efter samhörighet, att personer som upplever gemensamma 

beröringspunkter söker sig till varandra och att känslor av samhörighet 

manifesteras i geografi. Här framträder viss skillnad mellan partierna, krav 

på geografisk representation finns i alla partier men framförallt inom 

Socialdemokraterna. Anledningen kan inte med säkerhet fastställas men 

Socialdemokraterna har över tid haft störst antal medlemmar och i särklass 

flest underavdelningar baserade på sockengränser vilket kan vara en del av 

förklaringen. Laddningen i frågan om geografisk representation skiljer dock 

markant beroende på nivå. Enligt intervjupersonerna är det i första hand på 

regional nivå som frågan är en stor källa till konflikt. Framförallt betonas då 

skiljelinjen mellan de två landskap som ingår i regionen.  

 

Berlinmuren brukar jag skämta, den var låg i jämförelse och det är 

viktigt att vi tittar på hela regionen som en enhet. Nu har vi två 

regioner i ett län, det är Ångermanland och Medelpad, det är 

ingenting att hymla om, så är det bara…357 

 
355 Socken är en geografisk indelning som bygger på Svenska kyrkans geografiska indelning som under lång tid 

också utgjorde geografisk indelning för det svenska kommunala systemet, denna indelning har dock inte längre 

någon officiell status i den svenska förvaltningen. Källa: Nationalencyklopedin 2018. 
356 Intervjuperson 23 (M) 
357 Intervjuperson 31 (M) 
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Alla intervjupersoner menar att representationsstriderna mellan de två 

landskapen i partiernas regionala organisationer är problematisk och negativ 

under förvalsprocesserna till riksdag och landsting/region. Vid första 

anblicken är det lätt att fastna i att perspektivet makt och inflytande är 

allenarådande för att förstå motsättningar med geografi som argument. Men 

under samtalen hävdar intervjupersonerna att geografifrågan också springer 

ur upplevelser av tillhörighet. I alla samtal har partiernas kommunala nivå 

pekats ut som central för att förstå hur partiarbete bedrivs. Intervjupersonerna 

menar att politiskt engagemang som föds kommunalt genererar känslor av 

gemensamma mål och tillhörighet byggt på lokalt engagemang.  

 

 … engagemanget föds på lokal nivå, det är den som ligger närmast 

och det är där man oftast kommer in på ett uppdrag och det är ju det 

är inte så konstigt egentligen… 358  

 

Frågan om geografisk tillhörighet återkommer också som del i överväganden 

om röstmaximering. En utbredd uppfattning är att det är ett vinnande 

koncept att appellera till upplevelser av samhörighet och att väljarna känner 

igen och uppfattar kandidaterna som sina kandidater, framförallt gällande 

topplaceringar inom förvalsprocessen på regional nivå.   

 

Ja, det är viktigt att ha namn som folk känner igen högst upp och det 

är väldigt viktigt med första och andra plats, eftersom vi har möjlighet 

att få in en person blir förstaplatsen jätteviktig…359  

 

Väljarperspektivet är ständigt närvarande men inslaget med olika viljor inom 

partierna skapar likväl en situation som emellanåt kan liknas med ett slagfält 

där olika kommunala partiorganisationer strävar efter inflytande och 

representation. Detta kan dock neutraliseras om det finns kandidater som är 

välkända inom partierna. Om en kandidat är välkänd och respekterad inom 

sitt parti kan diskussionen om representation blir en ickefråga.360 

 

 

 

 

 
358 Intervjuperson 22 (S) 
359 Intervjuperson 5 (MP) 
360 Med kändisskap avses i första hand att personen i fråga är känd inom partiet och inte i första hand utifrån 
mediala eller andra sammanhang utanför partiet. 
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… enda gången det inte är någon diskussion är när du har starka 

namn, då kvittar det var de bor (…) Jag kan ta ett exempel, på 1980- 

talet blev Bo Holmberg statsråd. Jag minns inte om han stod på 

riksdagslistan ens, nästa riksdagsval blev han etta det var inget att 

snacka om. Självklart skall statsrådet vara på första plats361 

 

Bo Holmberg var som statsråd välrenommerad och välkänd, samtidigt är det 

viktigt att notera han var uppvuxen med bakgrund som politiskt aktiv på 

både regional och kommunal nivå i länet. Men situationen är talande för alla 

partier, genom kändisskap från medlemmarnas och valberedarnas sida kan 

enskilda personer höja sig över regionala motsättningar och betraktades som 

en enande kraft. Kampen om representation skiljer sig också beroende på 

listplacering, resultatet av provval/allmän nominering är alltid vägledande, 

framförallt när det gäller de högsta placeringarna på listorna. Här framträder 

viss skillnad mellan för- och eftervalsprocessen då eftervalsprocessen 

vanligen utförs utan inslag av provval/allmän nominering på både regional 

och kommunal nivå. Vanligen har medlemmarna möjlighet att på olika sätt 

inkomma med nomineringar men detta är en snabbare process och inte lika 

formaliserad vilket gör att valberedningens manöverutrymme kan öka. 

  

Ja det är klart att man har jättestor makt, absolut det har man … 

eftervalsprocessen är en större maktfaktor då förvalsprocessen är 

väldigt förankrad hos medlemmarna hela vägen genom provval…362  

 

En tydlig skillnad mellan för- och eftervalsprocesserna är valberedningarnas 

handlingsutrymme. På både kommunal- och regional nivå har vanligen 

valberedningarna större mandat under eftervalsprocessen, men mandatet 

varierar mellan och inom partier beroende på hur processerna genomförs. 

Inom Moderaterna är det fullmäktigegruppen på kommunal och regional 

nivå som enligt stadgarna som formellt beslutar om vilka som skall nomineras 

men vanligen sker det i samråd med medlemmar och övriga förtroendevalda. 

Inom Socialdemokraterna skiljer det sig också mellan olika kommunala 

organisationer. Dock är processen i Socialdemokraterna överlag mer 

organiserad och lika utifrån att stadgarna ger mindre utrymme att forma 

genomförandet både på regional och kommunal nivå, men också på grund av 

en stor medlemsskara. 

 

 
361 Intervjuperson 19 (S) 
362 Intervjuperson 11 (L) 
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Ja då blir det en nomineringsprocess igen och man går precis som 

tidigare till de socialdemokratiska föreningarna som får nominera till 

styrelser och nämnder och de kommunala bolagen363  

 

Organisatoriskt sker Socialdemokraternas nomineringsprocess på liknande 

sätt inom både för- och eftervalsprocessen men under eftervalsprocessen är 

det framförallt på kommunal nivå betydligt fler uppdrag som skall tillsättas. 

Då framträder också en tydlig skillnad i synen på uppdragens dignitet. 

Oavsett nivå eller parti anses förvalsprocessen viktig men eftervalsprocessen 

lyfts fram i ett annat sken då de politiska organ som tillsätts inom ramen för 

eftervalsprocessen genomgående betraktas som viktigast. 

 

Fullmäktige är bara styr och beställarorgan på pappret, det är inget 

värde i den… det skall till mirakel till att ändra något av vikt, något 

annat än kommatecken i fullmäktige. Fullmäktige, ja det måste ju 

vara för formens skull men annars är det värdelöst364 

 

Oavsett om valberedningarna hanterar för- eller eftervalsprocesser varierar 

förutsättningarna för påverkan av likhet beroende på nivå. På regional nivå 

har de flesta partier samma organisatoriska uppbyggnad med de kommunala 

partiorganisationerna som uppdragsgivare som sätter upp krav för hur 

nomineringsverksamheten skall fungera. På kommunal nivå är variationerna 

större både inom och mellan partier. En del av skillnaden är beroende på vilka 

förutsättningar nya medlemmar får i partierna. Vissa kommunala 

partiorganisationer tar mot nya medlemmar med öppen famn medan andra 

är mer benägna att betrakta nya medlemmar som ett hot mot rådande ordning.   

 

Det är nog väldigt olika på olika kommunföreningar, om vi tar (Ort) 

som exempel, där går det rätt fort. Där är det en ung styrelse som är 

jättesugen på nya medlemmar som ganska fort kan få uppdrag medan 

en annan kommunförening utan att nämna namn med en ålderstigen 

styrelse som tycker att ”vi har ju så trevligt när vi träffas varannan 

måndag och dricker vårt kaffe och äter vår surströmming” och tycker 

att det är ganska hotfullt när det kommer in nya, precis som i vilken 

förening som helst. Så jag vill nog påstå att det är väldigt olika365  

 

 
363 Intervjuperson 17 (S) 
364 Intervjuperson 2 (M) 
365 Intervjuperson 11 (L) 
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Betydelsen av likhet i urvalsprocesser varierar beroende på nivå, antal 

uppdrag och medlemmar. Valberedningars inflytande är genomgående lägre 

i organisationer med många medlemmar med fler aktörer inblandade, med 

fler aktörer följer vanligen också ett mer formaliserat nomineringsarbete.  

 

Under nomineringsarbetet med riksdagslistornas topplaceringar krävs starka 

argument för att frångå resultatet av provval/allmän nominering och när det 

hänt är det oftast relaterat till frågor om skötsamhet. Men då höga och valbara 

placeringar på riksdagslistor betraktas som skyltfönster för att marknadsföra 

partierna får ändå valberedningarna visst utrymme att ta hänsyn till 

kandidaters personliga egenskaper. I den bedömningen är det rimligt att 

tänka sig att valberedare premierar kandidater med personliga egenskaper 

som upplevs lika. Gällande lägre placeringar på riksdagslistorna är resultatet 

av provval/allmän nominering delvis avgörande men till största del är den 

regionala fördelningsmekanismen avgörande. Sammantaget finns dock visst 

utrymme för att likhet fått viss betydelse i valberedningens urval isolerat till 

regional nivå till riksdagslistor vilket framgår av tabell 9. 

 

Inslag av regional fördelning är dock utmärkande för förvalvsprocessen till 

regional/landstingsfullmäktige. Vanligen återfinns beslutsmandatet nära nog 

helt i kommunala partiorganisationer som utifrån regional fördelning i 

princip själva bestämmer vilka som skall nomineras på de platser 

organisationen tilldelats. Följden blir att regionala valberedningar närmast 

antar formen som administrativ enhet utan nämnvärt mandat.  Därför saknar 

valberedningarna trots uttalad vilja att påverka listssammansättningen 

utrymme att göra det. Isolerat till regional nivå har därför upplevelser av 

likhet låg påverkan under förvalsprocessen vilket framgår av tabell 9. Inom 

eftervalsprocessen behöver regionala valberedningar inte förhålla sig till 

geografisk fördelning eller provval/allmän nominering. Utrymmet begränsas 

dock genom att kandidattillgången vanligen begränsas till de som valts till 

fullmäktige vilket gör att betydelsen av likhet får viss men begränsad 

betydelse för eftervalsprocesser på regional nivå vilket framgår av tabell 9.  

 

Tabell 9. Likhet 
 Låg 

 

Viss  

 

Hög 

 

Kommun   F E 

Landsting/region F E  

Riksdag  F  

F. = Förvalsprocess, E.= Eftervalsprocess 
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Kommunala valberedningar har genomgående starkare mandat än regionala, 

men inom förvalsprocessen måste även de förhålla sig till provval/allmän 

nominering vilket begränsar manöverutrymmet. Till det kommer uttalade 

krav om att listor bör spegla befolkningssammansättning avseende ålder, kön 

och etnicitet vilket också minskar utrymmet att påverka men frågan om 

geografisk representation är till största del frånvarande. Dock pekar 

resultaten på att valberedningar med goda argument kan få gehör för avsteg 

från resultatet av provval/allmän nominering vilket gör att de har viss 

möjlighet att påverka den kommunala förvalsprocessen. 

 

Kommunala eftervalsprocesser genomförs under kortare tidsrymd och 

vanligen utan samma rigorösa provval/ allmän nominering som under 

förvalsprocessen. Representationskraven är också mindre, förvisso finns vilja 

till spridning i kön, ålder, geografi och etnicitet men inte i samma utsträckning 

som under förvalsprocessen. Sammantaget ger detta valberedningarna 

betydande utrymme till egna kandidatbedömningar vilket ökar möjligheten 

att premiera kandidater utifrån upplevelser av likhet. På kommunal nivå, 

oavsett för– eller eftervalsprocess är dock betydelsen av likhet i första hand 

kopplat till medlemstal. I organisationer med få medlemmar är färre aktörer 

involverade och då ökar valberedningarnas inflytande, i organisationer med 

många medlemmar råder det omvända förhållandet. 

 

5.3 Inskolning  
Möjligheter till inskolning inför framtida karriärutveckling kan kopplas till 

Holgerssons antagande om att de som anses lämpliga och anses passa in i en 

organisation erbjuds inskolning medan de som inte anses passa går miste om 

möjligheten.366 Vilka som erbjuds inskolning är därför en av beståndsdelarna 

i förståelsen av vilka personer som får möjlighet till karriär inom en 

organisation och omvänt vilka som inte får det. Därför beskriver indikatorn 

inskolning hur och i vilken utsträckning nya politiker erbjuds träning i rollen 

som politiskt vald. I detta ryms också frågan om och i så fall hur partierna 

bedriver någon form av politiskt inskolning och vilka som får tillgång till det.  

 

Genomgående kopplas frågan om inskolning samman med kommunala 

partiorganisationer. Intervjupersonerna menar att de som nomineras till 

framträdande och/eller valbara uppdrag på regional nivå eller till riksdag 

vanligen redan är profilerade på framträdande position i någon av 

 
366 Se Holgersson 2004. 
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partidistriktets kommunala partiorganisationer och utifrån den profileringen 

nominerats av sina kommunala organisationer.  

 

Det är klart att du måste visat framfötterna lokalt för att bli 

nominerad. Det är lokala organisationer som nominerar till uppdrag 

på regional och riksnivå, det är klart att man måste börja lokalt367 

 

Betoningen på att börja lokalt innebär att inskolning hanteras av kommunala 

partiorganisationer. Detta bygger dels på att kommunala organisationer 

vanligen är huvudaktörer under nomineringsprocessen. De regionala 

organisationerna har också liten verksamhet isolerat till regional nivå och de 

som nomineras på regional nivå och till riksdag är i princip alltid redan 

inskolade på kommunal nivå. Detta gör att det saknas både förutsättningar 

och motiv för inskolning på regional nivå. Isolerat till regional nivå är därför 

betydelsen av inskolning av låg betydelse vilket framgår av tabell 10.   

 

Inskolning som företeelse kopplas vanligen samman med krav på kunskap 

om nya politikers lämplighet. Genomgående framträder en oro för det som 

uppfattas som felrekryteringar och en metod för riksminimering är att låta 

oprövade politiker under en tid visa sina kvalifikationer genom mindre 

framträdande uppdrag. En aspekt som ofta lyfts fram är livserfarenhet, det 

ses som önskvärt att de som aspirerar på politiska uppdrag också förutom 

politisk erfarenhet har bred livserfarenhet. Vad som avses med livserfarenhet 

har inte helt kunnat klarläggas. Dock kan det utifrån intervjuerna antas att det 

avser kunskap som följer av både privatliv, arbetsliv och utbildning vilket ofta 

följer av högre ålder. Följden av att livserfarenhet rankas högt bidrar till att 

synen på yngre politiker i allmänt blir ganska njugg. Inställningen är att yngre 

inte bör nomineras till framträdande uppdrag på någon nivå om det inte finns 

tillgång till mer erfarna politiker som går jämsides med de yngre. 

 

Livserfarenhet tror jag är viktigt och det kan vara lite lurigt med de 

riktigt unga, men desto viktigare då att inte sätta en ung ensam på 

ett uppdrag. Vi som ett ganska litet parti har kanske bara en ledamot, 

det är inte bra för den stackaren som får det hur jobbigt som helst, då 

sätter man en erfaren med en ung och kan på det sättet skapa 

inlärning och ett väldigt bra komplement368 

 
367 Intervjuperson 17 (S) 
368 Intervjuperson 11 (L) 
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Intervjupersonerna betonar återkommande att oerfarna politiker bör läras 

upp av mer erfarna och skolas in före innan de får mer framträdande uppdrag. 

Det kan också vara svårare att för nya politiker att nomineras i 

partiorganisationer med få uppdrag. Då dessa organisationer har få uppdrag 

att fördela gäller det att fördelningen sker mellan de som anses bäst lämpade. 

Detta kan göra att antalet uppdrag begränsar antalet personer som kan skolas 

in. Men oavsett partiorganisation är det vanligt att ålder betraktas som ett av 

flera kriterier för att bedöma lämplighet. Ett antal intervjupersoner menar att 

högre ålder borgar för större erfarenhet och att personer som uppnått högre 

ålder därför är mer lämpade än yngre mer oprövade kort, framförallt gällande 

mer framträdande uppdrag.  

 

Det är folk upp mot 40- årsåldern tycker jag och jag tror inte att jag 

är ensam om det. Man bör inte väljas in i riksdagen när man är 22 år 

utan bör ha gjort sin utbildning, man bör ha yrkeserfarenhet, sen kan 

man gå vidare369 

 

Alla intervjupersoner menar att erfarenhet är viktigt och är eniga om att 

oerfarna politiker bör skolas in i det politiska hantverket. Det råder inte några 

skillnader i synen på hur detta skall gå till mellan olika partiorganisationer 

men däremot viss skillnad mellan olika individer.  

 

Kom in i smeten så fort det går, gå på möten så vi lär känna varandra 

kom med i utbildningen, raka puckar in tycker jag, inget stå på 

tillväxt, tvärtom, tillväxten skall ske i uppdraget i så fall370 

 

Att inskolning bör ske via uppdraget är en vanlig uppfattning men ingen 

anser att det gäller alla uppdrag. Föregående citat speglar väl den uppfattning 

som framkommer under intervjuerna. Genomgående betonas vikten av en 

tids inskolning men att det inte utesluter att oerfarna nomineras till politiska 

uppdrag. Dock lyfts då mindre framträdande uppdrag fram som ett lämpligt 

sätt att växa in i den politiska rollen.  

 

 

 

 

 
369 Intervjuperson 1 (M) 
370 Intervjuperson 11 (L) 
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Man måste växa in i rollen också, det är som jag sa, det går inte att 

bara komma in från gatan och ta på sig ett antal uppdrag, utan det är 

bra att fungera som ersättare under kanske en mandatperiod och 

sedan axla ett större ansvar under nästa mandatperiod 371  

 

Oftast exemplifieras mindre betydelsefulla uppdrag med ersättaruppdrag i 

kommunala nämnder/styrelser/bolag och lägre placeringar på 

fullmäktigelistor. Uppdrag som kommunalråd, ordförande/gruppledare i 

kommunala nämnder/styrelser/bolag och kommunstyrelseuppdrag betonas i 

första hand som tunga uppdrag. Genomgående är uppfattningen att tyngre 

uppdrag bör föregås av flera mandatperioders inskolning via andra 

kommunala uppdrag. 

 

Ja, du får vara med som ersättare en period, det tycker jag är mycket 

lärorikt … Om vi tar kommunen är det jättebra om du får sitta i flera 

nämnder innan du hamnar i kommunstyrelsen. Det kan vara bra att 

sitta i social- skola- eller något annat en period och sen i 

kommunstyrelsen. Då har du kännedom om olika verksamheter och 

det är en styrka att ta med sig om man hamnar i det högsta eller näst 

högsta beslutande organet, jätteviktigt372  

 

En annan variant av inlärning som lyfts fram är möjligheten att låta oerfarna 

politiker gå in som ersättare i en nämnd/styrelse/bolag jämte mer erfarna 

partikollegor under en mandatperiod. Ofta är detta också uppdragstyper 

intervjupersonerna själva börjat sin politiska karriär med, här framträder en 

viss skillnad i synen på fortsättningen efter denna period. Inom Miljöpartiet 

menar flera intervjupersoner att inskolning också är ett sätt att skapa rotation 

på politiska uppdrag och därigenom få fler medlemmar delaktiga. Dessutom 

ligger det i linje med Miljöpartiets policy om att det är olämpligt att inneha 

samma uppdrag under mer än två mandatperioder. 

 

Vi har en, jag ska inte säga regel men vi har försökt jobba så att om 

du sitter i en nämnd så är det någon som är erfaren som är ordinarie 

och en som är mindre erfaren, som ersättare. Nästa period kan den 

som varit ersättare bli den som är ordinarie…373 

 

 
371 Intervjuperson 2 (M) 
372 Intervjuperson 19 (S) 
373 Intervjuperson 3 (MP) 



 

113 

Även om det är få intervjupersoner som kan eller vill ge någon exakt 

tidsangivelse för vad som anses vara en lämplig inlärningsperiod så nämns i 

vart fall återkommande en till två mandatperioder som lämpligt för att anses 

inlärd. En annan gemensam uppfattning är att det anses bra om nya politiker 

initialt har tillgång till någon form av mentor i den politiska inskolningen.  

 

… man måste tänka på framtiden och då kan vi som har varit med ett 

tag vara mentorer åt de här människorna, man skall se till att ha ett 

uppbyggt mentorskap som de kan gå tillbaka till och fråga, man kan 

ge råd och anvisningar, dock inte styra, men gäller det råd, ta det till 

dig om du vill, eller inte374 

 

Det har framkommit otaliga berättelser om inofficiella mentorskap där 

etablerade politiker tagit en eller flera, vanligtvis unga och oerfarna personer 

under sitt beskydd och hjälpt dessa i deras politiska utveckling. Det har riktats 

en hel del kritik mot detta som i huvudsak går ut på att inskolning inte sker 

på lika villkor. Det har framförts farhågor och direkta påståenden om att 

inofficiellt mentorskap kan skapa ett politiskt A- och B- lag då möjligheten till 

att som ny politiker få tillgång till en mentor blir avhängigt välvillighet från 

etablerade politiker och att möjligheten till att utvecklas i det politiska 

engagemanget hänger på goda personliga kontakter. Kritiken mot det som 

uppfattas som bristande inskolning är likartad och lyfts fram som ett problem 

av intervjupersoner från alla partier. Ett sätt att motverka detta är att bygga 

upp en organiserad mentorsverksamhet. Dock, trots uttalad vilja har 

ansträngningarna inte utfallit väl och verksamheten har avstannat efter en tid 

i alla partier. Varför försöken med en systematiserad mentorsverksamhet inte 

fungerat går inte med säkerhet att utröna men orsaker som nämnts är att det 

har brustit i tydlighet, målsättning och uppföljning av verksamheten. 

 

Det är en sjuka som präglar politiken att man tar väldigt dåligt hand 

om nya. Alltifrån reglementen som gäller på kommunen, ingen 

information, folk får ta reda på saker själv, om man vill, annars skiter 

alla andra i det…375 

 

Brist på information, en ad-hoc betonad mentorverksamhet gynnar personer 

som uppmärksammats av etablerade politiker och missgynnar de som inte 

uppmärksammats. Detta är en återkommande uppfattning om hur nya 

 
374 Intervjuperson 17 (S) 
375 Intervjuperson 27 (MP) 
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politiker introduceras. Men det finns, än om i begränsad utsträckning, en 

annan vinkling på inslaget av inskolning. Då handlar det om kritik utifrån 

hela tanken, att inskolning tvärtom är negativt och att det istället bör ses som 

vitaliserande med nya personer som inte är upplärda i det gamla. Framförallt 

har intervjupersoner från Liberalerna lyft detta och beskrivit hur partiet i vissa 

kommunala partiorganisationer handplockat nya medlemmar som i princip 

omgående erbjudits högre politiska positioner på kommunal nivå.  

 

Jag upplever att i vårt parti handplockas ganska mycket folk och i och 

med att man handplockar folk är det väldigt intressanta människor 

som snabbt kan ta sig upp. Hen som är ersättare i (Kommunal nämnd) 

är en sådan. Jag är kanske lite extrem, jag har en annan bakgrund 

från en annan kultur så jag tror dom lyssnar och lär lite av mig… 

man råkar träffa på folk och de visar intresse, man får en bra bild av 

de personer som gör bra ifrån sig på arbetsplatsen och visar att de är 

aktiva personer med huvudet på plats, liksom ambitiösa, då är det läge 

att handplocka 376 

 

Även om headhunting i första hand förekommer inom Liberalerna är det inte 

ett utmärkande drag för dem. Det som är utmärkande för partiorganisationer 

som praktiserar headhunting är låga medlemstal. Det framträder en bild 

genom intervjuerna att dess större medlemstal dess mindre inslag av 

headhunting. Inom Socialdemokraterna som har stort medlemstal bedrivs i 

princip ingen headhunting. De Socialdemokratiska intervjupersonerna har 

också genomgående uttryckt en avvaktande och negativ inställning till 

headhunting och menar att det urholkar värdet av troget partiarbete. 

Dessutom betraktas en tid av politisk inskolning även sortera bort personer 

med bristande ideologisk förankring. Inom Miljöpartiet finns ett inslag av 

headhunting i partiorganisationer med få medlemmar men uppfattningarna 

om inslaget är kluvet. Vissa intervjupersoner anser att det är bra om nya 

personer snabbt får tyngre politiska uppdrag medan vissa är negativa. De 

som är negativa framför samma argument som de socialdemokratiska 

intervjupersonerna. Inom Moderaterna finns enstaka kommunala 

partiorganisationer som aktivt bedriver headhunting och det har inte 

framkommit någon negativ inställning till detta. Intervjupersonerna menar 

att de som headhuntats är personer med framträdande positioner från andra 

delar av samhället vilket anses borga för förmågan att arbeta politiskt.  

 

 
376 Intervjuperson 14 (L) 
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Under samtalen om vägen till tyngre politiska uppdrag lyftes en alternativ 

karriärväg fram: politiskt anställda tjänstemän. I större partiorganisationer är 

det vanligt att partierna anställer tjänstemän som administrativt stöd till valda 

politiker. Genom anställningen får de kunskap om politiskt arbete, de lär 

känna många olika personer och arbetar nära de ledande politikerna i sitt 

parti och kan då bygga en personlig relation till partiets tyngsta makthavare. 

 

… den andra vägen är någon form av anställning i partiet. Då tittar 

man inte vem som har varit med och jobbat utan försöker hitta relativt 

unga förmågor. Gör man bra ifrån sig i ett sådant jobb kan det vara 

en genväg, men det ta ändå några år, det går inte direkt in på någon 

valsedel men det är inte ovanligt att ombudsmän eller politiska 

sekreterare får politiska uppdrag. Dessutom fungerar det så att de 

jobbar nära våra tyngsta politiker och lär känna dem, de har deras 

stöd så det är klart det väger, det väger rätt tungt deras resonemang377   

 

Att tjänstemän nomineras till politiska uppdrag är tämligen vanligt vilket gör 

att denna karriärväg inte är obetydlig. Alla intervjupersoner framhöll vikten 

av en representativ sammansättning för att hela befolkningen skall kunna 

identifiera sig med valda politiker. Som del i det tar intervjupersonerna upp 

betydelsen av ålder. Genomgående finns en uppfattning om att det är brist på 

yngre kandidater och att detta också leder till bristande politisk förnyelse.  

 

Vi kan ju inte bara ha gubbar på valsedeln, vi måste ha förnyelse. 

Man blir väldigt glad när det kommer yngre människor som vill 

engagera sig, men man ska inte göra det stora misstaget att lasta på 

dem än det ena än det andra uppdraget så de knäar under uppdragen, 

för då gör de aldrig något bra jobb378  

 

Genomgående uttrycktes en tydlig vilja att nominera yngre och en uttrycklig 

vilja till förnyelse men samtidigt återkom en tvekan att ge nya politiker för 

många och/eller för ansvarstyngda uppdrag. En orsak var oro för att de inte 

skulle klara av uppdragen. Därför betraktades det som lämpligt att yngre 

politiker initialt åtar sig mindre tunga uppdrag för att sakta skolas in i det 

politiska arbetet. En aspekt av detta som anfördes var kontinuitet och en 

uttalad oro bland att yngre politiker skall lämna uppdragen i förtid. 

 

 
377 Intervjuperson 12 (S) 
378 Intervjuperson 1 (M) 
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Nomineringsmötet vi hade resulterade i att ett antal personer 

hamnade högt upp på bland annat fullmäktigeplatser och det var 

inget fel med det. Problemet var att de inte var kvar i kommunen i 

fyra år så vi fick byta ut folk. Både praktiskt och med hänsyn till de 

som röstat på oss har det varit bättre om de tagit ett steg tillbaka och 

visat att de tar det seriöst och på allvar. Det är vad jag tycker men det 

blev inte så eftersom mötet röstade annorlunda. De har kunnat sitta 

på ersättarplatser, om vi haft åtta mandat i fullmäktige har de kunnat 

vara på plats 9-16. Om de flyttar för att plugga har den på plats fyra 

försvunnit och då kanske det kommer in en som inte är motiverad379  

 

Flera intervjupersoner har uttryckt oro för att deras parti skall framstå som 

oseriöst då det inte betraktas trovärdigt att byta ut många förtroendevalda 

under pågående mandatperiod. Förtida avhopp kan också göra att personer 

som bett om att inte stå på valbar plats måste ta uppdrag de inte upplever sig 

motiverade för. Varför vissa accepterar att placeras på så kallade icke valbara 

platser går inte att utröna men i alla partier finns ett antal personer som är 

villiga att nomineras till fullmäktige under förutsättning att de placeras på så 

kallad icke valbara placeringar.  

 

Det finns många som accepterar en nominering men inte på valbar 

plats (…) kliver någon av, då betar vi av listan så även om man inte 

stått på tur efter valet kan det i slutet på mandatperioden vara så att 

man kommer in som ersättare. Ser man det som risk finns alltid risk 

att man kommer in även om man inte vill stå på valbar plats…380 

 

Framförallt bedöms yngre kandidater, personer med småbarn eller de som 

förväntas bilda familj, i huvudsak personer upp till 35 år som riskgrupper. 

Men det framträder en kluvenhet i frågan om yngre och småbarnsföräldrar, å 

ena sidan oron för förtida avhopp, å andra sidan anses det viktigt att fler 

yngre och småbarnsföräldrar blir politiskt aktiva. Detta då de betraktas som 

en underrepresenterad grupp och svåra att attrahera till politiskt engagemang. 

 

Fruktansvärt svårt och därför har vi väldigt få politiker som har 

familj, jättesvårt för det är väldigt mycket kvällar och helger…381 

 

 
379 Intervjuperson 7 (M) 
380 Intervjuperson 4 (MP) 
381 Intervjuperson 11 (L) 



 

117 

Utsagorna varierar i frågan om kombinationen föräldraskap och politiskt 

engagemang, inte mellan partiorganisationer utan mellan individer, det finns 

intervjupersoner som är tveksamma till att nominera småbarnsföräldrar då 

de tvivlar på att det går att förena föräldrarollen med politiska uppdrag. 

Variationerna i utsagorna är dock betydande, dels de som anser att 

småbarnsföräldrar och yngre kan betraktas som en riskgrupp och de som 

anser att de som lämnar uppdrag i förtid gör det av andra orsaker. 

 

Jag har aldrig haft något tvivel, ställer man inte upp är inte enda 

skälet att man har småbarn. Finns naturligtvis folk som säger nej till 

allting och så brakar det ihop, men det kan lika gärna vara något 

annat som gör att man inte passar, att man inte är så driftig eller inte 

hinner med även om man bara har ett barn eller inget barn alls. Ingen 

valberedning jag har suttit med har tyckt att hen har så många barn 

och så mycket att göra så det går nog inte382 

 

Det framkommer som påpekat olika synsätt vad gäller förtida avhopp, dels 

uppfattningen att detta hänger beror på tidsbrist för de i en familjebildande 

fas i livet. Dels att det i första hand handlar om vilja och intresse och inte med 

familjesituation eller ålder. Men oavsett synsätt råder en övergripande 

uppfattning om att småbarnsföräldrar och yngre granskas hårdare och i 

mindre utsträckning betraktas lämpliga att nominera.  

 

Sammantaget ger intervjupersonernas beskrivningar vid handen att politisk 

inskolning i första hand berör kommunala partiorganisationer. Om och i så 

fall en person blir aktuell att nominera på regional nivå eller till riksdagslistor 

är grundkriteriet att de redan är inskolade och därför är frågan om inskolning 

isolerat till regional nivå av låg betydelse vilket framgår av tabell 10. 

 

Tabell 10. Inskolning 
 Låg 

 

Viss  

 

Hög 

 

Kommunal nivå  F E 

Regional nivå F/E   

Riksdag F   

F. = Förvalsprocess, E.= Eftervalsprocess 

 

 
382 Intervjuperson 5 (MP) 
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För att nomineras till ersättaruppdrag inom förvalsprocessen på kommunal 

nivå är kraven på inskolning inte så höga vilket gör att inskolning till dessa 

uppdrag har viss men begränsad betydelse vilket framgår av tabell 10. Inom 

eftervalsprocessen på kommunal nivå är värdet av inskolning högre. Förvisso 

kan ersättaruppdrag i vissa nämnder/styrelser och bolag erbjudas oerfarna 

politiker men till ordinarie och/eller mer framträdande uppdrag krävs 

vanligen längre tids inskolning. Sannolikt innebär det att vägen till tyngre 

uppdrag i kommunala nämnder/styrelser och bolag för nya politiker kan bli 

betydligt längre eller oframkomlig om inskolningsmöjligheten saknas. En 

inskolning som till största del är avhängigt välvilja från erfarna politiker och 

brist på välvilja från dessa kan vara skillnaden mellan att nomineras eller inte 

nomineras. Därför har möjlighet till inskolning hög betydelse inom 

eftervalsprocessen på kommunal nivå vilket framgår av tabell 10. Då 

inskolning vanligen hänger samman med välvilja från etablerade politiker 

blir också sannolikt möjligheten att skolas in beroende på personligt gillande 

vilket kopplar samman nuvarande och framtida politiker. Då partiernas 

rekryterings- och nomineringsverksamhet till största del kan härröras till 

kommunal nivå får detta också effekter för vilka som kommer att skolas in för 

uppdrag på både regional och nationell nivå. 

 

5.4 Självreproduktion 
Både Lipman-Blumen och Kanter menade att i organisationer präglade av 

homosocialitet kan rekryterings och nomineringsprocesser anta formen av 

självreproduktion där en begränsad grupp personer utser såväl kollegor som 

efterträdare. Följden kan enligt Lipman-Blumen och Kanter bli att de som 

rekryterar/nominerar premierar personer som kan betraktas som avbilder av 

dem själva.383 Självreproduktion beskriver därför om och i så fall hur partiers 

nomineringsverksamhet medger att partiernas etablerade politiker helt eller 

till del kan utse sina egna efterträdare.  

 

Som framkommit sker merparten av partiernas nomineringsverksamhet på 

kommunal nivå. Isolerat till regional nivå saknar därför valberedningar 

vanligen mandat att frångå krav på geografisk representation och resultatet 

av provval/allmän nominering. Förvisso finns exempel när valberedningar 

frångått detta men då har det vanligen skett i samförstånd med berörda 

partiorganisationer. Närmast uteslutande har dessa fall också rört frågor om 

personliga egenskaper, oftast vandelsrelaterade. I de fallen har praxis varit att 

kandidater som plockats bort eller flyttats ner ersatts med någon från samma 

 
383 Se Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977. 
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kommunala partiorganisation för att inte rubba den geografiska fördelningen. 

Men det finns exempel på när valberedningar frångått resultatet av provval/ 

allmän nominering av helt andra skäl än personliga egenskaper. 

 

… en fullständigt otippad person fick bästa resultatet och skulle stå 

som första namn på riksdagslistan det väckte ju funderingar. Nu fick 

partiet ingen riksdagsplats men skulle hen verkligen skickas till 

riksdagen blott (Ålder) år gammal (…) Ska hen verkligen stå tillbaka 

för en ung utan politisk erfarenhet men hen hade ju ungdomarnas 

röster, det är väl ganska synd att skicka hen till riksdagen blott (Ålder) 

år gammal när hen kan få en utbildning som är avgörande för hela 

yrkesverksamheten i livet. Då ringde ordförande för valberedningen 

till (Namn) och hörde hur hen ställer sig till det här och hen svarade 

att får inte hen stå som nummer ett lämnar hen partiet. 

Medlemsomröstningen är bara rådgivande så vi kom fram till att vi 

sätter (Namn) på första plats och (Namn) på tredje plats, det blev 

något helt annat än medlemmarna hade röstat 384 

 

I föregående citat beskrivs en händelse där en yngre och i sammanhanget 

oerfaren person vann provvalet över en betydligt äldre erfaren politiker. Detta 

leder till att en av partiets mest profilerade politiker hotade med att lämna 

partiet. Valberedningen valde då att frångå provvalsresultatet och placera 

den mer etablerade politikern på toppositionen. Partiets medlemsmöte väljer 

sedan att följa valberedningens förslag då det finns en majoritet bland partiets 

kommunala partiorganisationer för det. Denna situation tillhör undantagen 

men kan vara en indikation på att det inte alltid är uppskattat med förnyelse 

på mer framträdande positioner. Men vanligen var valberedningarnas 

möjlighet att fungera självreproducerande inom förvalsprocessen till 

riksdagslistor och region/landsting isolerat till regional nivå begränsad.  

 

Under regionala eftervalsprocesser har valberedningar vanligen större 

handlingsutrymme. Dels saknas inslaget av provval/allmän nominering och 

processen sker inom en betydligt kortare tidsrymd vilket kan tala för att 

valberedningars utrymme varit relativt stort. Men då urvalet av kandidater 

inom regionala eftervalsprocesser begränsades till de som valts till 

fullmäktige var manöverutrymmet starkt beskuret. Det finns dock visst 

utrymme till påverkan från valberedningarna som ger viss förutsättning till 

själreproducerande inslag under eftervalsprocessen isolerat till regional nivå.   

 
384 Intervjuperson 20 (MP) 
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Ett flertal intervjupersoner hävdar att själreproduktiva inslag hänger samman 

med normer, värderingar och beteendemönster och att dessa överförs mellan 

nya och erfarna politiker och kopplar detta till politisk inskolning. De menar 

att det skapas förutsättningar för självreproduktion genom att mer erfarna 

politiker skolar in nya politiker och att detta härrör sig till kommunal nivå.    

 

… om man jobbar nära en gruppledare i en kommunal nämnd, skolas 

upp och tanken kanske är att man ska bli ordförande en dag, eller 

gruppledare nästa mandatperiod, då påverkas man såklart av ledaren 

som man jobbar nära. Som ledarskapstyper tror jag verkligen man 

påverkas av varandra, det skapas ofta inofficiella mentorskap i 

politiken och det tror jag påverkar385 

 

Det råder mer eller mindre samstämmighet om att det är bra att nya politiker 

lärs upp av mer erfarna och tar efter dessas sätt att agera. Dock framträder en 

annan sida i betraktelsen av etablerade politiker, alla intervjupersoner anser 

att det finns många äldre som inte frivilligt stiger åt sidan. Frågan om ålder 

beskrivs återkommande som en problematisk del i valberedningarnas arbete. 

Det finns en utbredd uppfattning om att det dels finns för få yngre kandidater 

att tillgå, dels att många äldre politiker inte är villiga att lämna sina uppdrag.  

 

Hen kom från (Ort) och var med alldeles för länge. Det blev pinsamt 

sista fullmäktigemötet hen var med på, hen blev inte invald till nästa 

fullmäktigeperiod, då satt vi där och skruvade på oss och det blir totalt 

pinsamt för alla, en äldre person som står och gråter för att hen inte 

får vara med i fullmäktige längre. Alltså hen hade gjort sitt och 

problemet är när de inte känner det själv386  

 

Den ålder som brukar nämnas som lämplig för att lämna uppdragen ligger i 

spannet 65 – 70 år. En del av kritiken avseende äldre politiker är 

uppfattningen om låg rotation av kommunala politiker och att vissa personer 

innehar sina uppdrag för länge. Flera intervjupersoner menade också att det 

är en jobbig process att plocka bort någon beroende på ålder då äldre politiker 

ofta är trotjänare som bör få lämna uppdragen på egen begäran. Resultatet 

blir ofta att de äldre nomineras då valberedningarna inte vill ta strid. 

 

 
385 Intervjuperson 26 (S) 
386 Intervjuperson 13 (L) 
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Det finns en välvillig inställning i förmodligen alla partier att spegla 

befolkningen på listor men i skarpt läge blir det ganska ofta 

trotjänarna som får sitta kvar. På ett sätt är uttrycket ”Ska man ha 

ovänner ska man sitta i en valberedning” delvis sant. Det är många 

gånger valberedningen inte orkar ta strid för det finns ganska starkt 

konscensustänk i svensk politik och det är människor det handlar om, 

människor som kanske jobbat i 20 år i partiets tjänst…387  

 

På en rak fråga om självreproduktion varierar svaren, vissa intervjupersoner 

värjer sig helt mot att till sådana inslag men merparten uppfattar att sådana 

inslag finns. Samma personer anser också att fenomenet är utbrett, framförallt 

bland äldre politiker och menar att det finns större öppenhet bland politiskt 

aktiva i yngre ålder som är mer villiga att släppa fram nya politiska förmågor. 

 

Det är dit jag vill komma när det gäller de lite äldre. Man har mer 

problem där, de som är 40-50 år är lättare att hantera men visst är 

det inbördes beundran så det visslar om det388 

 

Samtliga intervjupersonerna menar att det i alla partiorganisationer finns 

personer som har mer makt än övriga medlemmar. Merparten av 

intervjupersonerna menar också att maktställningen ibland används för att 

utöva inflytande över nomineringsprocesserna i syfte att ge vissa kandidater 

fördelar i förhållande till andra. En grund för att vissa har mer inflytande än 

andra grundas i att de betraktas som kompetenta och erfarna. 

Intervjupersonerna menar att lång politisk erfarenhet betraktas som en 

borgen för kompetens och att längre erfarenhet i sig också genererar status.  

 

Inom alla grupper har människor olika tyngd, enda gången rösten 

väger lika tungt är när man lägger valsedeln men annars väger 

kommunalrådets röst tyngre är gräsrotens, ombudsmannens tyngre 

än lokalvårdaren och doktorandens röst tyngre än den som jobbar på 

Mc-Donalds. Folk väger alltid olika, bara rösten vid valsedeln väger 

lika, säger man att alla har lika stort inflytande i någon gruppering 

är man antigen inte sanningsenlig eller så har man inte förstått. Med 

det inte sagt att en ordförande måste vara tyngst, det är inte alltid 

den formella titeln som gör att man har mest att säga till om389 

 
387 Intervjuperson 26 (S) 
388 Intervjuperson 9 (M) 
389 Intervjuperson 15 (S) 
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Beskrivningarna om inflytande pekar mot att status kan grundas på yttre 

faktorer som yrke och uppdrag men att det inte alltid är officiell ställning som 

avgör. Återkommande lyfts förtroende fram som viktigast, vissa personer har 

genom långt politiskt engagemang byggt upp ett förtroendekapital som 

renderar inflytande. Därför har inte alltid ordföranden störst inflytande. Det 

är dock vanligt att valberedningens ordförande har större inflytande än 

övriga ledamöter, framförallt under kommunala eftervalsprocesser. Det 

framkommer också att valberedningar ofta frågar partiernas ledande politiker 

om kandidaters lämplighet. Framförallt tillfrågas ordförande/gruppledare i 

kommunala nämnder/styrelser/bolag om vilka önskemål de har. Men här 

framträder en viss rangordning, mest inflytande har vanligen den person som 

är sitt partis ordförande eller gruppledare i kommunstyrelsen. 

 

Krasst hade jag mentalt och i innerfickan på min almanacka ett 

Dreamteam jag ville jobba nära. Jag hade mandat från partiet redan 

när jag tog över (Uppdrag) att jag ganska fritt fick välja de jag ville 

jobba med, mandatet hade jag skaffat mig både formellt och informellt. 

Vi satte oss i gruppledningen och funderade tillsammans med 

valberedningen hur vi skulle formera laguppställningen…390 

 

Intervjupersoner som utöver rollen som valberedare hade eller haft ledande 

positioner inom partierna ansåg att ledande politiker bör kunna påverka 

eftervalsprocessen. Framförallt ordförande/ gruppledare i styrelser, nämnder, 

bolag och ledamöter i kommunstyrelse.. Anledningen att ledande politikers 

åsikt betraktas anses viktig är att de antas ha kunskap om vilka personer som 

passar i olika politiska roller. Men enligt intervjupersonerna är det också en 

fråga om samarbetsklimat då de anser att ledande politiker måste kunna 

samarbeta med övriga politiker och därför måste få inflytande.  

 

Det är klart att ser man det från toppen i kommunpolitiken, vårt 

kommunalråd är väldigt angelägen och tycker att det är väldigt 

viktigt att hen formar ett vinnande lag. Man får respektera att hen 

omger sig med personer hen kan arbeta hop med, sådana hen ser som 

nödvändiga för att driva politik med. Det tycker jag att man får ha 

full respekt för och jag vill inte kalla det för likriktning391 

 

 
390 Intervjuperson 21 (M) 
391 Intervjuperson 6 (M) 
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Oavsett parti finns både respekt och förståelse för att ledande personer får en 

roll i att forma laget, skillnaden ligger mer i öppenhet. Inom Moderaterna 

betraktas det som en naturlig del av processen medan intervjupersoner från 

övriga partier var mer avvaktande. Under samtalen med intervjupersonerna 

från framförallt Socialdemokraterna och Miljöpartiet framkom att detta är en 

känslig fråga. Motstridiga uppgifter har i flera fall framkommit då olika 

personer från samma valberedning har helt olika syn på ledande personers 

inflytande. Vissa anser att ledande politiker bör hålla sig borta från 

nomineringsprocessen då de menar att ledande positioner i sig själv genererar 

maktpositioner som kan skada förtroendet för valberedningsarbetet. Under 

samtalen framfördes också farhågor om att ledande personers inflytande även 

kan bidra till att skapa informella och slutna maktkluster som kan skada den 

partiinterna demokratin.  

 

Jag tror det finns en risk i alla former av rekrytering, jag tror man 

måste påminna sig om att göra motsatsen. Det är viktigt att vi har en 

bred valberedning så vi får många olika perspektiv. Min bild av 

Socialdemokratin är att vi har en mycket större avvikande, lite mer 

oliktänkande och jag tycker vi fått bra blandning i våra uppdrag, sen 

beror det på vilken signal våra främsta företrädare skickar ut, vill de 

bara ha sådana som tycker som de själva eller vill de ha oliktänkande. 

Det glömde jag att säga, när vi efter valet diskuterade i 

valberedningen nämndsordförandekandidater deltog jag inte av två 

skäl, det ena är att jag får ganska stort inflytande om jag sitter med i 

valberedningen finns det risk att jag letar kandidater som passar mig 

och det tror jag vore olyckligt. Det andra skälet att jag inte ska vara 

med är att de partiet utser om jag blev (Uppdrag) och hade ett antal 

nämndsordföranden runt mig har jag att förhålla mig till och bygga 

ett lag runt, då är det olämpligt att jag har synpunkter i en 

valberedning eftersom jag ska forma ett lag kring dem. Då är det 

bättre att andra formar det, jag glömde säga att under de 

diskussionerna var jag aldrig med i valberedningsarbetet 392 

 

Intervjupersoner från Miljöpartiet och Socialdemokraterna med ledande 

positioner har kategoriskt tonat ner sin roll och hävdat att de ställt sig utanför 

nomineringsverksamhet till uppdrag de själva var knutna till. Dock råder 

delade meningar om det. I föregående citat hävdar en av partiorganisationens 

tyngsta namn att hen inte deltagit i nomineringsarbetet medan andra 

 
392 Intervjuperson 22 (S) 
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ledamöter i samma valberedning hävdar motsatsen och säger att personen 

som citerats i föregående citat visst aktivt deltagit i valberedningens arbete. 

 

Det finns i våra riktlinjer till valberedningen, särskilt i samband med 

fyllnadsval under mandatperioden att samråda med gruppledare i 

berörd nämnd, och prata om vilka karaktärer den personen behöver i 

sin nämnd, vad känner du att du saknar och kanske får dom ge inspel 

på namn, men främst egenskaper, det är viktigt. I vårt fall valde vi ett 

(Uppdrag) direkt. Det var ingen diskussion om det i och utifrån det 

fördes säkerligen resonemang med hen i rollen som lagledare, vilka 

egenskaper och vilken typ av personer behövs, inte makt men 

inflytande har gruppledaren … 393 

 

Intervjupersoner från Socialdemokratierna och Miljöpartiet var genomgående 

ovilliga att beskriva den egna maktställningen och tenderade vanligen att 

reducera beskrivningen av det egna inflytandet under nomineringsprocessen. 

De Moderata och Liberala intervjupersonerna var mer öppna till att beskriva 

sitt inflytande och visade en mer öppen inställning till personligt inflytande. 

De menade också att de som betraktades som ledande personer ofta hade stort 

inflytande då de vanligen tillfrågades om vad de anser om olika kandidater 

och att deras åsikter fick betydande inverkan under urvalsprocessen. 

 

Hen är ju den som egentligen bestämmer394    

 

Trots betydande skillnader i beskrivningen av ledande personers inflytande 

ter sig dessas möjlighet att påverka vara betydande i alla partier och då i första 

hand under eftervalsprocessen. Under dessa samtal lyfter ett antal 

intervjupersoner också fram personlig maktsträvan som en betydande del 

under nomineringsprocesserna och menar att det finns politiker, framförallt 

äldre som motarbetar nya politiker för att undvika konkurrens.  

 

… det är ju inte alla äldre partivänner men det är ju inte alla som 

jublar om det kommer in för många presumtiva konkurrenter heller395 

 

Det har vid ett flertal tillfällen framförts uppfattningar om att vissa etablerade 

politiker för egen vinning skull motarbetat nya politiker. Intervjupersonerna 

 
393 Intervjuperson 26 (S) 
394 Intervjuperson 14 (L) 
395 Intervjuperson 15 (S) 
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menade att rädsla för konkurrens om uppdrag och inflytande var en av 

orsakerna till att nya politiker ibland motarbetades och att utestängande var 

ett sätt att vidmakthålla maktordningen. Men intervjupersonerna hävdar 

också att upplevelser av kunskapsbrist var en orsak till att nya politiker 

motarbetas och menade att det finns inslag av rädsla att nya politiker skall 

vara duktigare och kunnigare och därför hota den egna politiska ställningen. 

 

Ja, jag upplever att man är rädd för att någon annan ska visa sig 

duktigare än sig själv. Jag tror många av de med dominerande poster 

är rädda att det ska komma fram en ny som kan mer än dom…396 

 

Utestängandet bygger inte i första hand på kön eller ålder utan är snarare ett 

sätt att minimera konkurrens om makt och inflytande. Utestängandet har 

kontextualiseras av intervjupersonerna som maktspel, att det finns 

grupperingar inom partiorganisationerna där deltagarna hjälper varandra 

under politiska förhandlingar och nomineringsprocesser. Samarbeten som 

inneburit att röster byts mot röster i syfte att hjälpa varandras kandidaturer 

och politiska verksamhet. Omvänt innebär detta att de som inte funnits med 

i dessa grupperingar utestängts från både inflytande och politiska positioner. 

 

I viss mån kan det ju vara det. Jag tycker att det har blivit bättre men 

jag har ju varit med om att röstar du på mig så röstar jag på dig, så 

det är klart att det finns397  

 

Hur vanligt förekommande detta varit går inte att utröna men det återfanns i 

alla partier så inget indikerar skillnader mellan partier, däremot mellan 

enskilda partiorganisationer. Ett argument som framförts till variationen 

mellan partiorganisationer är relaterat till medlemstal. Intervjupersonerna 

menade att låga medlemstal har en konserverande effekt medan större 

medlemstal skapar större urval av kandidater. Till det utmärktes större 

partiorganisationers nomineringsprocesser av högre grad av formalisering. 

Men oavsett medlemstal och organisation återkommer berättelser om hur 

etablerade politiker både skolat in och utsett kollegor och efterträdare.   

 

 

 

 
396 Intervjuperson 27 (MP) 
397 Intervjuperson 30 (S) 
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… då hade vi en stark person här, en (Parti) som hette (namn) och 

hen hade väl tänkt sig att jag skulle bli hens efterträdare. Det var hen 

och jag som förhandlade med de andra partierna om platser i styrelser 

och nämnder efter valet398  

 

Det har återkommande påståtts att det ibland varit avgörande att kandidaters 

förhållande till etablerade politiker varit avgörande för nominering. Det har 

även framförts farhågor från intervjupersoner från alla partier att detta kan 

påverka partiernas interna demokrati negativt. Ett sätt som ofta anförts som 

motvikt är bred representation som antas motverka subgrupperingar. Inslag 

av subgrupperingar anses hota den interna demokratin då dessa tros kunna 

skapa inofficiella maktkluster där personer utan formellt mandat får en 

maktställning som partimedlemmarna inte godkänt. Ett flertal 

intervjupersoner menar att subgrupperingar kan skapa ett homogent 

tänkande som exkluderar avvikande åsikter och hindra nya politiska idéer.  

 

Man sitter ett gäng människor med samma intresse och sätter på sig 

skygglapparna och tänker som i en strut, du vet gamla motorcyklister 

hade sådana, du ser bara den där biten. Jag menar att man sitter där 

och tycker att de har bra synpunkter och åsikter och är duktiga, det 

kvittar om du sitter där eller i sportklubbens styrelse, sen är det väl 

ett sätt att hålla hop gänget399 

 

Exkludering som metod för att hålla hop en gruppering lyfts återkommande 

fram som ett problematiskt inslag under nomineringsprocesser. Det har 

framförts uppfattningar om att det finns inslag av exkludering i alla 

partiorganisationer genom att etablerade och då ofta äldre politiker medvetet 

motarbetar nya medlemmar och politiskt aktiva för att undvika förändringar.  

 

Tabell 11. Självreproduktion 
 Låg 

 

Viss  

 

Hög 

 

Kommun   F E 

Landsting/region F E  

Riksdag F   

F. = Förvalsprocess, E.= Eftervalsprocess 

 

 
398 Intervjuperson 1 (M) 
399 Intervjuperson 13 (L) 
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På grund av sitt svaga mandat hade vanligen regionala valberedningar inte 

möjlighet att frångå praxis med geografisk representation och resultatet av 

provval/allmän nominering under förvalsprocessen till region/landsting och 

riksdag. Under eftervalsprocessen hade valberedningarna dock större 

utrymme att påverka processen. Men då utbudet av kandidater var begränsat 

till de som valts till region/landstingsfullmäktige var utrymmet isolerat till 

regional också begränsat. Således kan det funnits inslag av själreproduktion 

men isolerat till eftervalsprocessen på regional nivå var betydelsen ändå 

begränsad vilket framgår av tabell 11.  

 

På kommunal nivå var valberedningarnas mandat under förvalsprocessen 

större men begränsat beroende på inslaget av provval/allmän nominering 

vilket framgår av tabell 11. Under eftervalsprocesser var kommunala 

valberedningars inflytande betydligt större; dels genomfördes inte 

provval/allmän nominering i samma utsträckning vilket gav 

valberedningarna större handlingsutrymme; dels informationsutbytet mellan 

valberedningar och etablerade politiker vars åsikter också vanligen 

värderades högt. Detta oavsett stadgar eller organisationsuppbyggnad, 

skillnaderna beroende framförallt på medlemstal. Till detta kom att uppdrag 

inom eftervalsprocessen överlag betraktas som mer inflytelserika och därför 

tilldrog sig mer intresse. Detta gör att inslaget av själreproduktion inom 

eftervalsprocessen kopplat till valberedningarnas arbete var högt vilket 

framgår av tabell 11. Det kan också konstateras att samtliga valberedningar 

till största del bestått av äldre, erfarna politiker, oftast män som endera slutat 

med den aktiva politiken eller är i slutfasen av sitt politiska engagemang.  

 

5.5 Sammanfattning  
Oavsett partitillhörighet, nivå eller uppdrag var intervjupersonerna eniga om 

att upplevelser av likhet inte bör påverka kandidatbedömning. Men samtidigt 

menar samma personer att de själva premierat kandidater de upplevt likhet 

med. Återkommande beskriver intervjupersonerna egenskaper de anser att 

kandidater bör ha, ofta genom exemplifiering hur de själva hanterat olika 

situationer. Återkommande lyfter intervjupersonerna också exemplen som en 

mall för bra egenskaper som de anser vara avgörande för att en kandidat skall 

betraktas som lämplig. Därigenom kan det även antas att personliga 

egenskaper som upplevs vara i linje med de egna betraktas som bättre än om 

förhållandet är det motsatta. Detta innebär inte per automatik att det finns 

utrymme att premiera personer som upplevs ha liknande egenskaper. Det 

regionala valberedningsmandatet är vanligen så begränsat att det saknas 
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utrymme att frångå den geografiska representationen i vilken alla 

kommunala partiorganisationer skall få sin del av listornas placeringar. Detta 

gör att personliga egenskaper har låg betydelse isolerat till regional nivå då 

valberedningar vanligen saknar mandat att påverka listsammansättningen i 

nämnvärd utsträckning vilket framgår av tabell 12.  

 

Också nomineringsprocessen till riksdagslistornas lägre placeringar sker i 

huvudsak i kommunala partiorganisationer och listkompositionen är oftast 

ett resultat av geografisk fördelning. Dock när de gäller topplaceringar och 

valbara placeringar har bedömningen av kandidaters personliga egenskaper 

en helt annan dignitet. Då väger de regionala valberedningarnas bedömning 

tyngre och isolerat till regionalt valberedningsarbete har därför personliga 

egenskaper viss betydelse vilket framgår av tabell 12. Under regionala 

eftervalsprocesser har valberedningar vanligen större mandat än under 

förvalsprocesser, dels faller den geografiska fördelningsprincipen bort och 

dels är processen inte lika formaliserad som under förvalsprocessen. Dock 

beskärs vanligen valberedningarnas utrymme till självreproduktion genom 

ett begränsat kandidatutbud och därmed begränsas också utrymmet för 

självreproduktion vilket framgår i tabell 12. 

 

Intervjupersonerna relaterar ofta till sina egna erfarenheter som nya politiker 

under samtalen om inskolning. De berättade ofta att äldre mer erfarna 

politiker fungerat som frivilliga mentorer. Flertalet intervjupersoner berättar 

också att det första politiska uppdrag de fick var kommunala ersättaruppdrag. 

Genomgående ansåg de också att nya och oerfarna politiker på samma sätt 

som de själva initialt bör erbjudas mindre framträdande positioner på 

kommunal nivå. Kommunal nivå pekas genomgående ut som partiernas bas 

för politisk inskolning och kandidatrekrytering. För att betraktas lämplig att 

nomineras på valbara och/eller framträdande position på riksdagslistor och i 

region/landsting krävs vanligen erfarenhet från kommunal nivå. Detta gör att 

inskolning uteslutande var en fråga för kommunala partiorganisationer.   

 

På kommunal nivå varierar inskolningskraven beroende på process. För lägre 

placeringar på kommunfullmäktigelistor är kraven på erfarenhet lägre och 

motsatt högre avseende högre placeringar. Men då fullmäktiges roll vanligen 

inte tillmäts så stort värde var kraven inom förvalsprocessen lägre än under 

eftervalsprocessen. Betydelsen av inskolning i förvalsprocessen på kommunal 

nivå får därför visst men begränsat värde vilket framgår av tabell 12. 
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Tabell 12. Betydelse av homosocialitet 
Indikatorer Nivå Låg 

 

Viss 

 

Hög 

 

Likhet Kommun  F E 

Region/Landsting F E  

Riksdag  F  

Personliga Egenskaper Kommun  F E 

Region/Landsting F E  

Riksdag  F  

Inskolning Kommun  F E 

Region/Landsting F/E   

Riksdag F   

Självreproduktion Kommun  F E 

Region/Landsting F E  

Riksdag F   

F. = Förvalsprocess, E.= Eftervalsprocess 

 

Under kommunala eftervalsprocesser var inskolningskraven större då dessa 

uppdrag betraktades som mer betydelsefulla än uppdrag inom 

förvalsprocessen.  Valberedningarnas manöverutrymme var också större 

under eftervalsprocesserna vilket ökar sannolikheten för självreproduktion. 

Till det kommer kraven på inskolning som enligt intervjupersonerna är 

knutna till erfarna politikers välvilja som avgör vilka som skall skolas in eller 

inte. Detta ger sammantaget betydande förutsättningar för själreproduktion 

under kommunala eftervalsprocesser vilket framgår i tabell 12.  

 

Intervjupersonerna har närmast samstämmigt gett uttryck för att gärna 

premiera personer de upplever likhet med. Följden kan bli att nya politiker 

som upplevs lika erbjuds inskolning och att de som upplevs olika inte blir det. 

Följden kan bli att nuvarande politiker i stor utsträckning avgör vilka som blir 

morgondagens kommunpolitiker. Men då partiers nomineringsverksamhet 

till regionala uppdrag och riksdag till största del också sker på kommunal 

nivå kan partiernas framtida kandidaturval på alla nivåer påverkas. Några 

skillnader beroende på parti, ideologisk grund, stadgeform eller partikultur 

har inte återfunnits. Det som framträtt som avgörande för vilket inflytande 

homosocialitet kan få i partiers urvalsprocesser härrör sig till valberedningars 

mandat och partiorganisationernas medlemstal.  
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6 KONTAKTKAPITAL OCH 

NOMINERINGSPROCESSER  

Niklasson menade att kontaktkapital kan betraktas som en form av kapital 

bestående av personliga kontakter med andra individer såväl privat som 

yrkesmässigt. Ett kapital som kan användas i syfte att uppnå uppsatta 

målsättningar. Kontaktkapital är enligt Niklasson en del i att förstå varför 

vissa individer premieras under urvalsprocesser medan andra missgynnas.400 

För att besvara frågan om kontaktkapital påverkar partiers valberedningar 

under urvalsprocesser har intervjupersonerna i denna undersökning fått 

beskriva hur de upplevt att tid för politiska uppdrag, tillgång till nätverk, 

tillgång till politiska positioner samt auktoritet påverkat valberedningsarbetet.   

 

6.1 Tid för politiska uppdrag 
Politiska uppdrag kräver tidsresurser vilket gör att förutsättningarna för 

politiskt engagemang varierar mellan individer. 401  Indikatorn tid förstås 

därför i detta sammanhang som sättet partier hanterar och förhåller sig till 

kandidaters tillgängliga tidsresurser som kan tas i anspråk för politiskt arbete.    

Alla intervjupersoner menar att alla politiker måste avsätta mycket tid för 

både uppdrag och internt partiarbete. Det förväntades att alla politiskt valda 

dels skall sköta uppdragen men också återrapportera till partiet på oavlönade 

möten under helg- och kvällstid. Framförallt lyftes småbarnsföräldrars 

situation fram som besvärlig. Flertalet intervjupersoner betonade även 

strukturella förklaringar till att småbarnsföräldrar har svårt att delta i politiskt 

arbete och menade att detta framförallt drabbar kvinnor.  

 

Ja det vi försökte med när vi öppnade upp partiet var att vända oss 

mot kvinnor. Där har vi ett samhällsproblem, du kan prata med en 

man som är 35 och en kvinna som är 35 så är det mycket lättare att 

få mannen att ta på sig uppdrag, kvinnan ska vara så oerhört mycket 

duktigare och det är generellt sett i studier och allting att kvinnor är 

på det sättet. Det är i sig ett problem att man får jobba med att visa 

tjejer att de inte behöver lägga ner all tid, lägg några timmar, där 

måste partierna arbeta på ett sätt att du kan säga när du blir politiskt 

aktiv att du inte kan lägga mer än två timmar i veckan på det här…402  

 
400 Se Niklasson 2005. 
401 Se Niklasson 2005. 
402 Intervjuperson 21 (M) 
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Alla intervjupersoner anser att alla grupper i samhället bör representeras men 

att tidsfaktorn bidrar till att småbarnsföräldrar och då framförallt kvinnor är 

svåra att rekrytera. De menar att detta leder till att partierna har svårt att 

rekrytera en typ av kandidater de efterfrågar, småbarnsföräldrar och kvinnor, 

ofta i kombination. Åsikterna om tidsaspekten varierar från att partier har ett 

ansvar för att utforma en flexibel verksamhet till att det är en individuell fråga 

som partierna inte har något ansvar att försöka påverka.  

 

Ja tror att det har att göra med tid, generellt tror jag att vi har en 

grupp mellan 30-40 år, som har full huggning med familj och inte 

har tid för annat. Är du politiskt aktiv, oberoende om du jobbar heltid 

eller fritid krävs att du är aktiv i dina grundorganisationer och får 

influenser från annat håll. Det räcker inte att du går på möten, det 

finns större krav på dig och har jag brist på tid så är det så… jag 

fattar inte vad unga människor gör idag, jobbade gjorde jag också, jag 

har jobbat hela mitt liv med två barn så jag förstår inte skillnaden 

eller om man har så höga krav på sig som ung idag, jag vet inte403 

 

Uppfattningen intervjupersonerna förmedlar avseende partiernas möjlighet 

att underlätta för enskilda personers engagemang är individuell. Men det 

vanligaste synsättet bland valberedarna är att tidsresurser är en privat fråga 

som partierna inte kan påverka. 

 

Tabell 13. Tid för politiska uppdrag 
 Låg 

 

Viss  

 

Hög 

 

Kommun  F/E   

Landsting/region F/E   

Riksdag F   

F. = Förvalsprocess, E.= Eftervalsprocess 

 

Flera intervjupersoner lyfter strukturella aspekter och menar att kraven på 

politiker missgynnar framförallt kvinnor i familjebildande ålder. Det finns 

genomgående förståelse för problematiken men då betraktas i huvudsak 

frågan som ett samhällsproblem. Någon skillnad mellan för och 

eftervalsprocess, nivå eller parti kan som framgår i tabell 13 inte skönjas då 

frågan om tidsresurser kopplas till politiskt engagemang i generella termer.  

 

 
403 Intervjuperson 25 (S) 
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6.2 Tillgång till nätverk och politiska positioner 
Niklasson menar att tillgång till nätverk är en central del av kontaktkapitalet. 

I partier kan kontakter ge tillgång till information om politiska positioner som 

är eller kommer bli vakanta.404 Tillgång till nätverk kan också innebära att de 

som ingår i nätverk rekommenderar och nominerar personer till politiska 

uppdrag. Indikatorn beskriver därför den mest centrala delen i 

nomineringsprocessen, vem och vilka som får tillgång till politiska positioner.  

Oavsett vilket värde övriga komponenter av kontaktkapitalet har är tillgång 

till politiska positioner avgörande för möjligheten att verka i den politiska 

miljön. Niklasson skilde mellan tillgång till nätverk och tillgång till politiska 

positioner men i denna undersökning har det inte gått att göra den 

distinktionen. Intervjupersonerna har genomgående uttryckt att tillgång till 

nätverk hänger samman med tillgång till politiska positioner. Därför har det 

inte gått att finna skärningspunkten mellan påverkan av personliga nätverk 

och tillgång till politiska positioner. Skillnaden var så otydlig att det inte går 

att skilja dem åt. Därför behandlas dessa i en gemensam kontext. En liknande 

problematik återfanns i intervjupersonerna beskrivningar av nätverk av 

människor och enskilda personer.  Begreppen blandades samman till en 

sammanhållen kontext som kan betraktas som nätverksbaserade kontakter 

där enskilda personer blir synonymt med nätverk. Därför går inte heller dessa 

begrepp att särskilja i detta material.  

 

Personliga relationer till enskilda eller grupper av människor inom eller med 

anknytning till partierna betraktas som en tillgång av alla intervjupersoner. 

Om en kandidat är känd av ett antal personer inom partiet underlättas 

vanligen möjligheten att nomineras men värdet varierar beroende på vilka 

som ingår i nätverken. Framförallt lyfts goda relationer med högre 

partiföreträdare och ledamöter i valberedningen fram som extra värdefull då 

det anses borga för att personen ifråga har de kvalifikationer som efterfrågas. 

 

Jo, visst har det betydelse och det räcker med att en person i en 

valberedning har bra relationer med en presumtiv kandidat, de andra 

vet ingenting, då säger den som känner till kandidaten att jag känner 

hen väl och hen är duktig, ja då köper de andra det …405 

 

Intervjupersonerna menar att det också är värdefullt att vara känd bland 

övriga partimedlemmar som kan utgöra referenser till kandidater. En 

 
404 J.fm. Niklasson 2005. 
405 Intervjuperson 27 (MP) 
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anledning till värdet att ha kontakter är en utbredd oro i alla partier för att 

nominera personer med någon form av tillkortakommanden. Framförallt en 

oro för att nominera personer som inte lever upp till kraven på skötsamhet. 

Här pekas valberedningssammansättningen ut som del av riskminimeringen. 

 

Ja, en person du inte känner kan ge ett bra förstaintryck men sedan 

när man lär känna personen visar den sig ha svårt att samarbeta, 

svårt att hantera konflikter eller har andra saker i bagaget som ställer 

till problem. Ju mer man känner en person eller att åtminstone någon 

ur valberedningen känner personen är det mindre risk att något 

oförutsett dyker upp. Jag tror att en person som inte känner någon i 

valberedningen kan ha svårt att bli upplyft, därför är det viktigt när 

man väljer valberedning att sätta någon på den posten som har brett 

kontaktnät, som känner så många som möjligt i sin lokalavdelning. 

Vår valberedning på länsnivå består av en ifrån varje kommun, det 

är nästan det viktigaste, vem man sätter i valberedningen 

 

Nomineringar som inkommer till regionala valberedningar kommer i stort 

sett alltid från partiernas kommunala organisationer. Därför saknar flertalet 

valberedare personlig kunskap om kandidaterna. Intervjupersonerna menar 

därför att om valberedningarna består av personer från alla kommunala 

partiorganisationer minskar riskerna då det antas att valberedarna känner till 

kandidaterna från den egna kommunala organisationen.  Men trots det menar 

intervjupersonerna att det ibland via nätverk utanför valberedningen 

framkommit komprometterande uppgifter som valberedningarna saknat 

kunskap om. Därför används personliga nätverk frekvent under partiernas 

nomineringsprocesser för att kompensera för bristande kandidatkännedom. 

   

Exempelvis förra året då vi skulle fastställa landstingslistan, ja även 

riksdagslistan fanns (Namn) jag kände inte till personen i fråga men 

hen hade gedigen yrkesbakgrund och utbildningsmässigt fantastiskt 

bra bakgrund och kom två i provvalet, det var givet att hen skulle stå 

på den platsen. Då började telefonen ringa och det var skandaler (…) 

och det kom så mycket negativt om hen att hen blev struken när vi 

skulle fastställa valsedeln, vi tog bort hen från valsedeln …406 

 

Oro för kriminalitet eller något som uppfattas som moraliskt negativt gör att 

valberedningarna försöker hitta olika sätt att undvika att nominera personer 

 
406 Intervjuperson 1 (M) 
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med belastningar. Intervjuer och/eller kandidatpresentationer ses som ett sätt 

att förbättra kunskapsläget men betraktas inte som kraftfullt nog för att 

bedöma en persons lämplighet. I dessa lägen menar intervjupersonerna att 

nätverkstillgångar är värdefulla. En annan aspekt av nätverk är tillgång till 

nomineringar i största allmänhet. De som är kända av någon person inom 

partiet har en fördel, både genom att medlemmarna blir mer villiga att 

nominera då men också att valberedningarna blir mer välvilligt inställda.  

 

Ja i processen med valberedning och nominering är det jätteviktigt 

att vara känd på något vis, jag har levt på det hela tiden, jag har 

kommit ganska högt på listorna, jag har suttit i fullmäktige och i 

landstinget och i förvaltningsutskottet som det hette på den tiden, 

landstingsstyrelsen, sen har jag suttit med i musik Västernorrland 

och reserv i länsstyrelsens styrelse också407 

 

Värdet av att vara känd inom partiet för att bli nominerad är återkommande 

under samtalen. Intervjupersonerna menar att det är viktigt att vara del av 

olika nätverk och vara känd av partimedlemmar i största allmänhet men 

valberedare i synnerhet. Men även om en person är okänd bland 

valberedningens ledamöter är chansen till nominering inte uttömd. Om det 

finns någon annan inom partiorganisationen som är villig att nominera och 

lägga goda vitsord kan personen ändå betraktas som lämplig då det finns 

någon som kan ge personliga referenser.  

 

Jag menar då är den personen känd av den kretsen i alla fall och talar 

väl om den personen och nominerar och röstar på personen ifråga. Jag 

menar att en som inte har kontakter har ingen som nominerar, de blir 

ju aldrig nominerade. Det är klart du kan nominera dig själv men det 

är det inte många som gör408  

 

I avsaknad av nätverk skulle en möjlighet vara att nominera sig själv men i 

realiteteten är det sällan ett alternativ. Även om egennominering formellt sett 

kan vara ett alternativ så löper den som nominerar sig själv påtaglig risk att 

betraktas med misstänksamhet. Enligt intervjupersonerna anses det vanligen 

olämpligt då det finns en utbredd uppfattning om att kandidater i första hand 

skall vara kallade men inte manade att åta sig politiska uppdrag. 

 

 
407 Intervjuperson 16 (L) 
408 Intervjuperson 2 (M) 
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Ja vi upplever det nog som lite udda eller ska jag säga, lite negativt 

kanske. Men det är väl så det är väl lite grann så vi är som människa 

att man ska inte framhäva sig själv, det är bättre att andra gör det409 

 

Självnominering uppfattas oftast som ett sätt att framhäva egen person och 

vanligen ställs då frågan om varför ingen annan nominerat personen ifråga. 

Ett flertal intervjupersoner menar att självnominering indikerar på avsaknad 

av självinsikt och menar också att det är ett gott tecken när kandidater håller 

en lägre profil. Personer som vill bli nominerade till politiska uppdrag bör 

därför hålla låg profil, bli föreslagen av någon annan person och inte 

framställa sig allt för villig att åta sig uppdrag och tona ner sin egen betydelse.  

 

Genomgående betraktas värdet av nätverk som universellt men värdet 

varierar beroende på nivå. Då i princip all nomineringsverksamhet har sitt 

ursprung på kommunal nivå är det där värdet är som störst. Nätverk som 

byggts på kommunal nivå är därför ofta en viktig del i förklaringen av hur en 

politisk karriär utvecklas. Följden blir att de som vill kandidera för uppdrag i 

region eller riksdag enligt intervjupersonerna måste bygga nätverk i flera 

kommunala partiorganisationer.  

 

En del har redan tidigt försökt att utstaka en riksdagskandidatur och 

på olika vis jobbat ute i lokalföreningarna och gjort sitt namn känt 

och talat vid länsförbundsmöten och så där…410  

 

För högre placering på riksdagslistor krävs oavsett parti vanligen tillgång till 

nätverk över kommungränserna för att överbrygga striden om representation. 

Lägre placeringar är enklare. De tillsätts ofta mer eller mindre av respektive 

kommunal partiorganisation då dessa i realiteten tilldelas placeringar utifrån 

representation. Detta återknyter till valberedningarnas sammansättning. Alla 

regionala valberedningar baseras på geografisk tillhörighet och även om 

uppdraget formellt innebär att ledamöterna skall se till länet som helhet ser 

verkligheten annorlunda ut. I realiteten betraktar sig valberedarna i första 

hand som representanter för den egna partiorganisationen och i andra hand 

som del i en regional organisation vilket medför att de i första hand för fram 

den egna organisationens kandidater.  

 

 
409 Intervjuperson 28 (S) 
410 Intervjuperson 8 (L) 
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Ja det måste man förhålla sig till, om jag sitter och försvara någon 

från (Ort) och så har vi har någon från (Landskap) i valberedningen 

är det klart att de slåss för sin representant och jag slåss för min411 

 

Framförallt under förvalsprocessen till region och riksdag kommer striden 

upp till ytan. Då kämpar olika aktörer i partiernas regionala organisationer 

mot varandra om representation. Detta innebär att fördelningen på listorna 

ofta präglas av förhandling mellan kommunala partiorganisationer. 

Resultatet blir vanligen att placeringarna fördelas utifrån geografi. Även om 

geografisk representation till stor del styr regionala nomineringsprocesser 

finns visst utrymme för valberedningar att påverka eftervalsprocessen på 

regional nivå och till del topplaceringar inom förvalsprocessen till riksdag och 

region/landsting. Vilken effekt detta manöverutrymme har hänger enligt 

intervjupersonerna samman med vilket inflytande respektive ledamot har.  

 

Ja som ensam person har man kanske inte så stor makt, om jag har 

någon kandidat jag vill föra fram gäller det att kunna prata för den 

personen på ett sätt som gör att den får förtroende även hos andra och 

att det jag säger är relevant och trovärdigt, men som ensam så kan 

jag inte göra så mycket, vinner inte mitt förslag gehör är det borta412  

 

Valberedares förmåga att argumentera och lyfta fram kandidaters fördelar är 

enligt intervjupersonerna en förutsättning för att lyfta fram någon som är 

okänd för övriga i valberedningen. Då valberedningarna är sammansatta av 

valberedare från olika kommunala partiorganisationer har ledamöterna i 

första hand kunskap om kandidater från den egna kommunala 

organisationen. Följden blir att ledamöter från partiorganisationer med få 

medlemmar ofta har mindre kontaktnät och därför också mindre möjlighet 

att föra fram kandidater än ledamöter från större kommunala organisationer.  

 

Hade jag velat så hade jag kunnat påverka för att få in andra men jag 

upplevde att vissa hade suttit där längre och jag kände inga, jag hade 

inga att plocka in… 413 

 

Dock är det inte bara kontakt med valberedningsledamöter eller andra 

partimedlemmar med stort kontaktnät som är viktig. Också kontaktens status 

 
411 Intervjuperson 9 (M) 
412 Intervjuperson 32 (S) 
413 Intervjuperson 27 (MP) 
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i partiet påverkar vilket värde kontakten har. Om rekommendationerna 

kommer från någon vars popularitet och/eller förtroendestatus anses låg kan 

detta falla tillbaka på den person som blir rekommenderad. 

 

 Ja kommer rekommendationen från ett stolpskott så.414 

 

Oavsett uppdrag är värdet av nätverken ofta kopplat till status, hög status 

innebär vanligen stort värde medan låg status oftast innebär lägre värde. 

Intervjupersonerna menar också att förtroende måste vårdas. Oavsett nivå 

eller uppdrag betraktas rekommendationer och nomineringar som ett 

personligt ansvar. Intervjupersonerna menar att om de nominerar eller 

rekommenderar fel personer kan det skada deras eget anseende.     

 

Man är ansvarig för att nominera personer sen är det inte så att säga 

på liv och död att världen går under om det är fel person på någon 

post men man är ju i alla fall ansvarig för att ta reda på hur personen 

fungerar, vad den har gjort innan och kan. Kanske kan man inte fråga 

personen själv, då måste man ha omvärldens åsikt också.415   

 

Om en person som vill nomineras till ett politiskt uppdrag har någon som kan 

introducera personen i partiet kan kontakten genom sin person förbättra 

möjligheten till nominering. Rekommendationer från etablerade politiker 

anses oavsett nivå eller uppdrag borga för hög personlig kvalité och ger bättre 

förutsättningar att betraktas som lämplig.  Om rekommendationerna därtill 

kommer från en någon med stort förtroendekapital får också 

rekommendationen större trovärdighet. Trovärdighet lyfts återkommande 

fram som universellt och kopplas vanligen av intervjupersonerna till frågor 

om förtroende och vikten av att som kandidat uppträda förtroendeingivande.  

 

Ja alltså hela valberedningsarbetet handlar om att hitta människor 

man har förtroende för. Det är klart att om man tar hen t.ex. som inte 

har någon funktion i partiet egentligen, men om hen kommer till mig 

och talar väl om en människa, då tror jag på det, det är bara så för jag 

känner hen så väl och det är klart att man som etablerad politiker om 

man är respekterad och förordar en person så, ja416  

 

 
414 Intervjuperson 15 (S) 
415 Intervjuperson 5 (MP) 
416 Intervjuperson 12 (S) 
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Om respekterade personer rekommenderar en person upphör, eller i vart fall 

minskar, incitamenten att kontrollera då kandidatkontrollen ofta betraktas 

som klar genom rekommendationen. Variationer i trovärdighet beror på vem 

som rekommenderar men värdet följer per automatik inte av formell ställning. 

Värdet bestäms istället utifrån diffusa uppfattningar om trovärdighet. En 

orsak är enligt intervjupersonerna att långt politiskt engagemang bidrar till 

att skapa kändisskap i partiet och genom engagemang går det att bygga upp 

ett högt förtroendekapital som inger trovärdighet. En annan orsak som nämns 

till erfarna politikers större inflytande är deras kontaktnät och kännedom om 

kandidater gör att de också deltar i nomineringsarbetet i högre utsträckning.  

 

Det skiljer på det sättet att de som varit med länge känner många i 

partiet både lokalt och regionalt, vet vad de tycker om folk och gör sin 

röst hörd i större utsträckning och om valberedningen frågar svarar 

dom i större utsträckning än någon som bara sitter i ett utskott eller 

en vanlig medlem med mindre makt. Bra eller dåligt beror på hur den 

erfarne politikern framför det, om det är för egen vinnings skull för 

att man inte vill ha konkurrens eller för att få fram positiva personer 

i partiet.417  

 

Det framkommer dock viss misstänksamhet mot rekommendationer och 

nomineringar som läggs fram. Intervjupersonerna misstänker att det ibland 

finns dolda agendor och att enskilda personer genom att nominera eller 

rekommendera vissa personer, eller för den delen avråda från nominering 

försöker stärka sin egna politiska ställning. Därför överväger ibland 

valberedningar på alla nivåer motiven bakom nomineringar för att försöka ta 

reda på om det finns en dold agenda. Även om det råder konsensus om att 

rekommendationer har stort värde råder det också konsensus om att dessa är 

färskvara. Rekommendationer fungerar ofta som katalysator för att bli 

accepterad och underlättar inträdet i partierna men avtar sedan i värde då det 

förväntas att personer som under en tid varit politiskt valda skall prestera och 

visa sina kvalitéer på egen hand.  

 

Ja det är en inkörsport och är väldigt viktigt men i längden är det din 

egen prestationsförmåga som gäller418 

 

 
417 Intervjuperson 5 (MP) 
418 Intervjuperson 6 (M) 
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Under förvalsprocessen till riksdag och regionfullmäktige räcker dock 

rekommendationer inte för att nomineras till valbara eller framträdande 

positioner. Då krävs också att de som nomineras visat politisk duglighet på 

kommunal nivå. Som påpekats har regionala valberedningar större 

handlingsutrymme under eftervalsprocesser, men i gengäld minskar 

kandidatutbudet då praxis är att de nominerade tillhör fullmäktige vilket ger 

få kandidater att välja på. Det har framförts en del kritiska röster om värdet 

av nätverk och personliga kontakter. Ett flertal intervjupersoner menar att 

närvaro av personliga nätverk kan bidra till exkludering av personer som inte 

anses passa in, framförallt inom kommunala eftervalsprocesser. 

 

Det är ju jättetrist, det är ju fruktansvärt egentligen, jag föreslår en 

kompis för att den håller med mig, då blir det ju jättefel, och så kan 

det nog vara ibland. Min kompis där hen tycker också som jag och då 

är det en kandidat till den nämnd där jag är ordförande419 

 

Flera intervjupersoner menar att inslag av nätverk skapar subgrupperingar; 

att personer som känner varandra hjälper varandra i sina politiska karriärer, 

och att de som står utanför subgrupperingarna inte får möjlighet att utvecklas 

politiskt. Dessa intervjupersoner menar också att det bidrar till att tränga 

undan kunskapsbaserade kvalifikationer till förmån för personliga lojaliteter. 

Farhågor lyfts om att partiintern demokrati ersätts av en funktion byggd på 

personliga relationer som reducerar medlemsinflytandet. En aspekt som lyfts 

om detta är påståendet att det ibland bara finns en eller få kandidater att välja 

på och att få medlemmar vågar ifrågasätta valberedningens förslag.  

 

Ja samma som när vi röstar om ordförandeskapet varje år, då ringer 

valkommittén runt och intervjuar styrelsen och frågar hur man 

tycker att hen har skött sig. Det är lite tråkigt att man föreslår en 

kandidat istället för flera så det blir lite diskussion, då har ju 

valkommittén bestämt för ingen vågar sticka ut och säga, nä jag 

tycker att de borde vara så och så, men det är väl en kombination med 

att det är frivilliga arbeten, man får vara tacksam för de som ställer 

upp. Avseende nomineringskommittén efter valet lär det ha varit 

mycket arga miner från flera håll då de inte har fått uppdrag, där var 

det ganska mycket catfight. 420 

 

 
419 Intervjuperson 17 (S) 
420 Intervjuperson 14 (L) 



 

140 

Kritik mot interndemokratin finns i alla partiorganisationer. I huvudsak går 

kritiken ut på att medlemsinflytandet begränsas. Kritiken grundas ofta i 

påståenden om att en liten skara högt uppsatta personer inom partierna i 

slutändan både nominerar och utser kandidaterna och att det är svårt som 

oerfaren medlem att bli nominerad. I sammanhanget är det viktigt att notera 

att i alla partiorganisationer finns personer som av olika skäl anser sig 

förfördelade men det råder delade meningar om varför. Vissa personer 

hävdar att de blivit förfördelade eftersom de eller deras favoritkandidater 

saknat tillgång till rätt nätverk. Andra personer i samma valberedningar anser 

att uteblivna nomineringar beror på bristande lämplighet. Överlag består 

kritiken av påståenden om maktkoncentration genom nära kontakter. Några 

skillnader mellan partier har inte spårats men kritiken tenderar vara mer 

intensiv i mindre partiorganisationer.  

 

Det finns en annan vinkel på svårigheten för nya politiker att bli nominerade. 

Intervjupersoner från mindre partiorganisationerna menar att antalet 

tillgängliga uppdrag påverkar nya politikers möjlighet att nomineras.    

 

Ja det är nog få som ny medlem åker in i en styrelse och nämnd, man 

vet ju egentligen för lite om vem man släpper in och allra helst då ett 

litet parti med få platser i styrelser och nämnder421 

 

Små partiorganisationer har vanligen färre uppdrag att tillsätta vilket gör att 

det sällan finns vakanta uppdrag. Intervjupersonerna menar därför att de är 

extra noga när de värderar sina kandidater vilket också kan bidra till att det 

blir svårare att nomineras. En annan aspekt av nätverkens betydelse, 

framförallt på kommunal nivå är headhunting där personer rekryteras externt 

och i princip omgående nomineras till uppdrag. Flera intervjupersoner lyfter 

detta och refererar till egna erfarenheter av hur de via personliga nätverk 

tillfrågats dels om partimedlemskap men också om nominering till höga 

kommunala uppdrag. 

 

Ja hen skulle avgå efter nästa val så det gick väldigt raskt, hen ville 

ha en bra efterträdare, eftersom vi kände varandra så422 

 

I flera fall har det berättats om händelser där personer genom sin auktoritet 

mer eller mindre själva bestämt vem som skall efterträda dem. Detta har i 

 
421 Intervjuperson 8 (L) 
422 Intervjuperson 2 (M) 
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varierande grad förekommit i alla partier, vanligast genom att 

valberedningsledamöter på eget bevåg nominerat kandidater. Också här 

återkommer skillnader beroende på medlemstal.  Headhunting förekommer 

framförallt i partiorganisationer med få medlemmar men den stora skillnaden 

är digniteten på uppdragen det headhuntas till. I organisationer med många 

medlemmar är det vanligen uppdrag av lägre karaktär medan det i 

medlemsfattiga organisationer även kan vara toppositioner. Den vanligaste 

förklaringen från intervjupersonerna till detta är att det inkommit för få eller 

svaga nomineringsförslag och att valberedningen därför på egen hand sökt 

efter lämpliga kandidater.  

 

… lite svagt med nominerade, då har ju valberedningen egen 

nomineringsrätt och då kan vi ju gå ut och headhunta någon då423 

 

Här framträder en paradox då vissa intervjupersoner menar att låg 

kandidattillgång i mindre partiorganisationer gör det svårare att nomineras 

då konkurrensen om uppdragen är större. Samtidigt är det framförallt i små 

partiorganisationer headhunting förekommer och det är i små organisationer 

betydelsen av personliga nätverk tenderar ha störst värde. En orsak skulle 

kunna vara att i partiorganisationer med många medlemmar inkommer 

vanligen fler nomineringar från medlemmarna som bidrar till att minska 

valberedningens utrymme till headhunting. Men det hävdas också att fler 

medlemmar bidrar till ökad kontroll av valberedningens arbete vilket 

minskar valberedningens inflytande över nomineringsprocessen.  

 

En annan orsak till headhunting är vakanser under mandatperioden. Då 

fungerar inte nomineringsprocessen på samma sätt som vid allmänna val. Vid 

vakanser i kommun- region/landstingsfullmäktige eller riksdag är 

nomineringsproceduren på förhand given. Då lyfts nästa person på aktuellt 

partis valsedel upp i ordning och i dessa lägen har partiernas valberedningar 

ingen möjlighet att påverka vem som skall utses. Men om vakanser avser 

indirekt valda organ på kommunal eller regional nivå övergår 

nomineringsförfarandet till aktuellt partis valberedning. När det gäller 

fyllnadsval ställs i regel då den vanliga nomineringsprocessen med allmän 

nominering/provval åt sidan. Vanligen är fyllnadsval till indirekt valda 

uppdrag också en brådskande process vilket ofta medför att en på förhand 

utsedd valberedning ofta mer eller mindre själv beslutar om vilken kandidat 

partiet skall utse. Vanligen är det i dessa lägen bara valberedningen och/eller 

 
423 Intervjuperson 15 (S) 
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högre uppsatta personer inom partierna som har kunskap om och när 

uppdrag blir vakanta under pågående mandatperiod.  

 

På sätt och vis gör det faktiskt det. Exempelvis om man känner hen, 

vilket jag gör, jämfört med någon som inte känner någon som håller 

på med politik, som inte är speciellt engagerad, inte sitter i 

fullmäktige eller någon nämnd eller något sådant då får man veta på 

ganska tidigt att nu verkar det som att den inte kommer att fortsätta. 

Det är klart får man information på annat sätt blir det tidigare men 

valberedningen tar fortfarande fram saker och ting, sen är vi ganska 

dåliga på att sprida information det är egentligen bara 

valberedningen som sprider vad som håller på bli eller är vakanser för 

det står inte mycket om det interna utskick. Det är något vi behöver 

bli bättre på och det är medlemsklubbens ansvar424 

 

Kontakter med valberedningsledamöter och/eller högt uppsatta politiker 

renderar ofta fördelar då information om vakanser under mandatperioden 

närmast uteslutande baseras på mun- till munmetoden. De som saknar 

kontakter hamnar därför i ett sämre läge då uppdrag mer eller mindre kan 

vara vikta till en specifik person innan vakansen ens uppkommit.  

 

Under samtalen om nätverk har ett antal intervjupersoner också hävdat att 

nätverk ibland använts som verktyg i kamp om makt och inflytande mellan 

olika individer/grupper i partierna. Flera händelser har återberättats om när 

personliga kontaktnät använts till att plantera falska uppgifter om personer 

som upplevts hota rådande maktordning eller av rent personliga skäl.  

 

… vi hade ett ytterligare exempel, det var en som ringde och sa att 

den är dömd för misshandel och jag tänkte, helsike vad obehagligt och 

då hade provvalet varit. Jag fick ringa upp hen som blev alldeles 

förstörd, hen visste ingenting, jag fick gå till botten med det här och 

kolla via rättsväsendet och så vidare och hen var ju helt oskyldig (…) 

Någonting så fruktansvärt, jag skulle verkligen inte vilja vara i hens 

kläder, för att hen blev ju misskrediterad å det allra värsta för det är 

klart, hade det varit så hade vi inte kunnat sätta hen på en valsedel, 

det är en del sådana här saker man råkar ut för.425 

 

 
424 Intervjuperson 3 (MP) 
425 Intervjuperson 1 (M) 
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I alla partier har enskilda händelser beskrivits när kandidater blivit beskyllda 

för att vara dömda för grova brott som direkt skulle diskvalificera alla former 

av nominering men att uppgifterna efter kontroll saknat relevans. Händelsen 

som beskrivs i föregående citat är ovanligt i den meningen att digniteten på 

anklagelserna var av mycket grov karaktär. Även om det är få fall som 

beskrivits så konkret har intervjupersoner från alla undersökta partier 

berättat om situationer med falsk ryktesspridning.  

 

Ja, jag misstänker det i alla fall, det som jag inte fått reda på, det vet 

jag inte, men sen har man från andra håll fått höra saker som inte har 

stämt med vad andra har sagt så jag har inget konkret exempel, men 

jag känner igen att det stämmer…426  

 

Ryktesspridning för att skada politiska motståndares har förekommit i alla 

partier men det går inte att se skillnad mellan partier, nivå eller uppdragstyp. 

Det finns inte heller några indikationer på att detta varit organiserat då den 

negativa ryktesspridning som återberättats rör enskilda individers handlande.  

Det har också framförts ytterligare en negativ aspekt angående nätverkens 

betydelse, även om det vanligen uppfattas som positivt att associeras med 

personer som är kända inom partiet kan det också vara belastande. Negativa 

åsikter om enskilda personer kan smitta av sig och drabba de som förknippas 

med den som är ogillad. Flera intervjupersoner har uppgett att de missgynnat 

kandidater beroende på kopplingar till personer de av olika orsaker inte gillat. 

 

Ibland kan det vara en belastning att vara barn till någon känd 

politiker eller någon som är känd i organisationen, lika många gånger 

en belastning som en tillgång (…) Vi är alla människor med fel och 

brister och det är väldigt lätt att tro att barn till de man tycker har 

vissa brister eller har olika uppfattningar smittats av det. Så skall det 

inte vara, med det händer ibland.427 

 

Exempelvis kan barn till politiskt aktiva vara kända i organisationen men om 

föräldern betraktas olämplig finns risken att barnen, men också andra i den 

personliga kretsen uppfattas negativt. Därför är det viktigt att en person som 

vill bli nominerad inte bara har tillgång till personliga nätverk utan också rätt 

nätverk. Intervjupersonerna beskriver en kluvenhet inför att nominering kan 

kopplas till personliga nätverk. Det som uppfattas som fördelar betonas men 

 
426 Intervjuperson 27 (MP) 
427 Intervjuperson 12 (S) 
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samtidigt lyfts en problematisk sida fram, framförallt subjektiva 

bedömningar som kan påverka valberedningens bedömningar. Det har även 

framförts kritik som går ut på att valberedningsarbetet utmärks av 

odemokratiska metoder och att valberedningarna kan betraktas som ett 

maktkluster inom partierna.  

 

Jag tror det finns gamla rävar som känner mycket folk inom partiet, 

jag tror att det var så den här gången i alla fall, jag sitter aldrig med 

där igen428 

 

Kritiken mot nomineringsverksamheten grundas ofta i att intervjupersonerna 

anser att de som varit aktiva länge använder personliga nätverk inom partiet 

som ett led i att upprätthålla rådande maktordning.  

 

Sammantaget går det inte att se skillnader mellan partier avseende värdet av 

nätverk och dess betydelse för tillgång till politiska uppdrag, skillnaderna 

beror snarare på förhållanden som råder i enskilda partiorganisationer. 

Framförallt beroende på medlemstal, i kommunala partiorganisationer med 

låga medlemstal är det viktigare att ha personliga nätverk än i organisationer 

med högre medlemstal. För att nomineras krävs att någon nominerar och då 

blir tillgång till nätverk viktig. Men inom förvalsprocessen på kommunal nivå 

är ändå möjligheten att nomineras större oavsett partiorganisation, dels då 

uppdrag i fullmäktige tillmäts lägre värde än uppdrag i nämnder/styrelser 

eller bolag. Till det har i princip alla partiorganisationer mer strukturerade 

processer under förvalsprocessen. Det räcker inom förvalsprocessen att en 

nominering inkommer för att nomineringen skall behandlas formellt till 

skillnad från eftervalsprocessen. Tillgång till nätverk är på kommunal nivå 

betydelsefullt oavsett uppdragstyp som framgår av tabell 14 men värdet är 

större under eftervalsprocessen än under förvalsprocessen i alla partier.  

 

Tabell 14. Tillgång till nätverk och politiska positioner 
 Låg 

 

Viss  

 

Hög 

 

 

Kommun   F E  

Landsting/re

gion 

F E   

Riksdag  F   

F. = Förvalsprocess, E.= Eftervalsprocess 

 

 
428 Intervjuperson 14 (L) 
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Under förvalsprocessen på regional nivå är valberedningarnas 

handlingsutrymme starkt begränsat. Dels genom resultatet av provval/allmän 

nominering och dels beroende på att merparten av nomineringsprocessen 

genomförs på kommunal nivå. Detta medför att merparten av placeringarna 

på partiernas regionala listor baseras på en regional fördelningsmekanism 

som valberedningarna inte kan frångå. Därför har nätverkens betydelse för 

tillgång till politiska positioner lågt värde isolerat till regional nivå inom 

förvalsprocessen. När det gäller riksdagen har däremot valberedningarna viss 

möjlighet att påverka samansättningen på listorna men då i huvudsak 

toppositionerna och valbara placeringar vilket framgår av tabell 14..  

 

Inom eftervalsprocessen på regional nivå har valberedningarna större mandat 

till egna bedömningar. I den meningen får tillgången till nätverk större 

betydelse men samtidigt begränsas betydelsen genom ett förhållandevis litet 

kandidatutbud vilket framgår av tabell 14.   

 

6.3 Auktoritet 
Tillgång till politiska uppdrag är central men uppdragens innehåll och 

beslutsmandat är lika centralt.  På regional och kommunal nivå är i formell 

mening fullmäktige den mest maktfulla institutionen. Därigenom borde även 

dess ledamöter utgöra centrum i maktutövningen men maktstrukturen ser 

ofta annorlunda ut. Genomgående menar intervjupersonerna att makten i 

första hand återfinns i indirekt valda organ, framförallt i kommun, 

region/landstingsstyrelsen vilket gör att styrelsens auktoritet i realiteten är 

högre än fullmäktiges.  

 

Ja landstingsstyrelse och kommunstyrelse har alltid varit flashigast 

så där sitter oftast gruppledarna, (…) tyvärr tycker jag att 

fullmäktige är lite av ett transportkompani. Därför är det viktigt att 

de som sitter i fullmäktige har andra uppdrag i kommun eller 

landsting, det är jätteviktigt för det är där du kan göra politik och får 

din förankring när frågan kommer upp i fullmäktige, du kan gå upp 

och tala för just det här området som du har grottat ner dig i.429   

 

Genomgående betraktas fullmäktige som ett tämligen maktlöst organ och till 

det kommer att ledamöternas enskilda makt i vart fall formellt sett är 

jämställd. Således är det svårt att påverka uppdragens auktoritet inom 

förvalsprocessen på både kommunal och regional nivå. En annan orsak till 

 
429 Intervjuperson 11 (L) 
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fullmäktiges begränsade maktutrymme är ärendeberedningen. Beslut som tas 

av fullmäktige är i princip alltid beredda i indirekt valda organ och således 

redan politiskt förankrade vilket gör att fullmäktige har svårt att påverka.  

   

Kommunstyrelsen bereder allt som ska till fullmäktige vilket innebär 

att i kommunstyrelsen har du möjlighet att påverka, då 

kommunstyrelsen lägger förslagen är det oftast kommunstyrelsen och 

dess ledamöter som har satt sig in i frågorna på ett ingående sätt så 

när frågorna kommer till fullmäktige då har du haft dem och kanske 

levt med dem i flera månader. I fullmäktige har man den formella 

makten, men det är inte säkert man har möjlighet att utöva den då 

man inte är tillräckligt insatt och har svårt att komma med andra 

förslag som inte är bearbetade430  

 

Intervjupersonerna menar att fullmäktigeuppdrag både regionalt och 

kommunalt utmärks av kunskapsbrist. Ledamöterna saknar ofta ingående 

kunskap om besluten som fattas vilket gör det svårt att argumentera mot 

liggande förslag. Genomgående menar intervjupersonerna därför att den 

politiska auktoriteten i första hand ryms i uppdrag inom eftervalsprocessen. 

Då fullmäktigeuppdragens auktoritet är given kan valberedningarna inte ta 

med det i beräkningen för enskilda individer. Således finns lite utrymme för 

valberedningarna att påverka auktoriteten under förvalsprocessen både 

regionalt och kommunalt vilket framgår i tabell 15.  

 

Tabell 15. Auktoritet 
 Låg 

 

Viss  

 

Hög 

 

Kommun  F  E 

Landsting/region F E  

Riksdag -   

F. = Förvalsprocess, E.= Eftervalsprocess 

 

Uppdragens auktoritet varierar mellan uppdragen inom eftervalsprocesser 

såväl regionalt som kommunalt. Detta skapar utrymme för valberedningarna 

att ta auktoritet med i beräkningen, framförallt på kommunal nivå. Regionala 

valberedningar har precis som kommunala betydande utrymme till egna 

bedömningar men då kandidaturvalet är begränsat minskar ändå 

handlingsutrymmet.  På kommunal nivå är däremot handlingsutrymmet 
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större då valberedningarna inte är bundna till praxis att begränsa 

nomineringen till fullmäktigeledamöter. Isolerat till regional nivå har därför 

valberedningar viss men begränsad möjlighet att påverka enskilda individers 

auktoritetsutrymme. På kommunal nivå är handlingsutrymmet större vilket 

gör att valberedningarna också i högre utsträckning kan påverka enskilda 

individers auktoritetsutrymme vilket framgår i tabell 15. 

 

I alla partier ansvarar regionala valberedningar för nomineringsarbetet till 

riksdagen, men den auktoritet en riksdagsledamot sedan får ligger utanför 

regionala partiorganisationers beslutsmandat då det är en fråga för partiernas 

riksorganisationer. Därför går det inte utifrån resultatet av denna 

undersökning utröna vilken auktoritet uppdrag i riksdagen för med sig.  

 

6.4 Sammanfattning 
Genomgående förmedlades ett budskap som gör gällande att kontaktkapital 

och dess betydelse för nomineringsverksamhet på både kommunal, regional 

och till riksdag närmast uteslutande kan spåras till kommunal nivå. Grunden 

är att i princip all medlemsrekrytering och nominering sker på kommunal 

nivå oavsett nivå och uppdrag. Två indikatorer, tillgång till politiska 

positioner och tillgång till nätverk gick dock inte att särskilja då 

intervjupersonerna menade att tillgång till politiska positioner vanligen går 

via personliga nätverk och därför är sammankopplade, därför redovisades 

dessa gemensamt.  

 

Gällande den kommunala förvalsprocessen har intervjupersonernas 

beskrivningar gett vid handen att det är lättare för de med mindre nätverk att 

nomineras i förhållande till eftervalsprocessen. Detta beror enligt 

intervjupersonerna på att uppdrag inom förvalsprocessen tillmäts mindre 

värde. Men också för att processen är mer transparant genom allmän 

nominering/provval vilket minskar valberedningarnas handlingsutrymme. 

Detta varierar dock beroende på medlemstal, i partiorganisationer med få 

medlemmar tenderar valberedningarnas utrymme tillta genom att färre 

aktörer är inblandade i processen men sammantaget har ändå tillgång till 

nätverk viss betydelse för att nå politiska positioner inom förvalsprocessen på 

kommunal nivå vilket framgår av tabell 16.  

 

Inom förvalsprocessen isolerat till regional nivå är valberedningarnas mandat 

starkt begränsat i alla partier, deras funktion kan ofta närmast betraktas som 

en administrativ sorteringsfunktion. Detta är en effekt av att i princip all 
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nomineringsverksamhet i realiteten bedrivs i kommunala partiorganisationer 

utifrån en geografisk fördelningsmekanism. Detta gör att partiernas regionala 

valberedningar vanligen bara kan fördela de kommunala organisationernas 

nomineringar utifrån den ordning som bestämts i förväg. På regional nivå har 

därför valberedningarna begränsad möjlighet att påverka förvalsprocessen 

vilket gör att politiska nätverk och dess påverkan för politiska positioner 

isolerat till regional nivå har låg betydelse vilket framgår av tabell 16.  

 

Tabell 16. Betydelse av kontaktkapital 
Indikatorer Nivå Låg 

 

Viss 

 

Hög 

 

Tid Kommun F/E   

Region/Landsting F/E   

Riksdag F   

Tillgång till nätverk och 

politiska positioner  

Kommun  F E 

Region/Landsting F E  

Riksdag  F  

Auktoritet Kommun F  E 

Region/Landsting F E  

Riksdag -   

F. = Förvalsprocess, E.= Eftervalsprocess 

 

Inom eftervalsprocessen på kommunal nivå har valberedningarna vanligen 

större mandat vilket gör att möjligheten att påverka nomineringsprocessen 

ökar. Uppdragen inom eftervalsprocessen betraktas också genomgående som 

mer maktfulla och tillgång till personliga nätverk har större betydelse då goda 

vitsord kan vara skillnaden mellan nominering och icke nominering. Men 

detta är under förutsättning att vitsorden kommer från personer med hög 

grad av förtroendekapital, i annat fall kan tillgången till nätverk få negativ 

inverkan. Överlag menar dock intervjupersonerna att tillgång till nätverk 

spelar betydande roll, framförallt inom eftervalsprocessen på kommunal nivå 

vilket framgår av tabell 16.  

 

Under regionala eftervalsprocesser har valberedningarna visst utrymme att 

påverka nomineringsprocessen. Dock är handlingsutrymmet starkt beskuret 

då kandidatutbudet vanligen begränsas till fullmäktigeledamöterna. Men 

bland dessa personer har valberedningarna oftast mandat att välja. 

Därigenom fanns utrymme att via personliga nätverk påverka vilka som 
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nomineras inom eftervalsprocessen isolerat till regional nivå vilket framgår 

av tabell 16. Trots att samma valberedning hanterar nomineringsprocesser till 

både riksdag och region/landstingsfullmäktige varierar värdet av nätverk 

mellan processerna. Också till riksdagen utförs nomineringsverksamheten till 

största del på kommunal nivå. Vad gäller lägre placeringar på riksdagslistor 

är nomineringsprocessen snarlik processen till region/landstingsfullmäktige 

och fungerar i hög grad som geografisk fördelningsmekanism. Men till 

valbara placeringar och högre placeringar får ökar valberedningarnas 

handlingsutrymme vilket ökar värdet av rekommendationer via personliga 

nätverk. Dock präglas dessa processer av transparens med många inblandade 

aktörer och allmän nominering/provval som beskär valberedningarnas 

handlingsutrymme. Med goda motiveringar kan dock valberedningarna till 

viss del frångå resultatet av provval/allmän nominering. Det gör att tillgång 

till nätverk kan få viss betydelse för att nå politiska positioner på 

riksdagslistorna isolerat till regional nivå vilket framgår av tabell 16.  

 

Valberedningars förhållningssätt till uppdragens auktoritet varierar beroende 

på nivå och process. När det gäller riksdagen är uppdraget på förhand givet 

och den roll riksdagsledamöter får bestäms på nationell nivå vilket gör att 

frågan saknar relevans för regionala valberedningar. Inom kommunala och 

regionala förvalsprocesser är uppdragens auktoritet given utan tydliga 

utvecklingsmöjlighet. Valberedningarna har därför liten möjlighet att förhålla 

sig uppdragens auktoritet vilket framgår av tabell 16. På regional nivå 

uppfattas makten i första hand återfinnas inom eftervalsprocessen i 

kombination med valberedningarnas större handlingsutrymme. Detta gör att 

valberedningarnas bedömningar kan påverka den auktoritet kandidater kan 

få inom ramen för uppdragen men effekten begränsas genom ett begränsat 

kandidatutbud. Valberedningarnas möjlighet att ta hänsyn till uppdrags 

auktoritet är därför begränsad men visst utrymme kvarstår inom ramen för 

det givna kandidaturvalet och därför har auktoriteten viss betydelse under 

eftervalsprocessen isolerat till regional nivå vilket framgår av tabell 16.  

 

Gällande uppdrag inom kommunala eftervalsprocesser får uppdragens 

auktoritet större betydelse. Dels tillmäts uppdragen högt värde, till det 

kommer att valberedningarnas mandat är större. Stort kandidatutbud, 

avsaknad av provval/allmän nominering och att valberedningarnas förslag 

sällan eller aldrig ifrågasätts gör att valberedningarnas möjlighet att påverka 

enskilda kandidaters potentiella auktoritetsutrymme är betydande vilket 

framgår av tabell 16. 
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Det framträder en tydlig variation i värdet av kontaktkapital beroende på 

uppdragstyp och nivå, däremot har det inte gått att påvisa några variationer 

beroende på parti, ideologi, stadgeform eller partikultur. Den variation som 

påvisats är i första hand kopplat till valberedningars handlingsutrymme och 

medlemstal. I partiorganisationer med få medlemmar ökar mandatet och i 

medlemsfattiga organisationer råder det omvända förhållandet då det finns 

fler aktörer inblandade vilket vanligen leder till en mer strukturerad och 

transparant process. En indirekt effekt av kontaktkapital kan dock anas. Då 

partiernas rekryterings- och nomineringsverksamhet till uppdrag på regional 

nivå i huvudsak genomförs i kommunala partiorganisationer bör 

kontaktkapital bildat på kommunal nivå påverka partiernas framtida 

kandidaturval på alla politiska nivåer.  
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7 AVSLUTNING  

I politiska system med inslag av personval är partiintern kandidatnominering 

central och en orsak är att dessa processer ofta har större betydelse för vilka 

personer som slutligen blir valda än väljarnas röster. 431  Utmärkande för 

partiinterna nomineringsprocesser är potentiella kandidaters konkurrens om 

valbara platser på listor och möjligheten att utses till förtroendeuppdrag efter 

valet. 432  Även om denna konkurrens utspelas mellan enskilda kandidater 

bottnar konkurrensen även i en ideologisk kamp i vilken olika partiinterna 

fraktioner kämpar om partiernas politiska inriktning. 433  Därför är också 

kampen som utmärker partiinterna nomineringsprocesser en process som 

bottnar i demokratiska värden då processen åskådliggör partiers sätt att 

hantera partiintern demokrati.434 Partiinterna nomineringsprocesser är därför 

en av de grundläggande delarna i förståelsen av hur partiintern demokrati 

fungerar eftersom dessa processer i hög grad kretsar kring olika partiinterna 

aktörers inflytande under nomineringsprocesserna.435  

 

Partiintern demokrati och hur partier hanterar partiintern konkurrens om 

politiska uppdrag är det övergripande forskningsfält denna avhandling tagit 

avstamp i. Studien avser en svensk kontext men resultatet bör ändå kunna 

placeras i en internationell kontext då kandidatnominering bedrivs i de flesta 

demokratiska system. Framförallt gäller detta partidominerade system med 

eller utan inslag av personval då partiernas roll är central i dessa processer.436 

Forskningsfältet har i huvudsak varit inriktat till att studera partiers formella 

del av nomineringsverksamheten. Hur de informella inslagen under partiers 

nomineringsprocesser fungerar är dock mer okänt.437  

 

Utgångspunkten var därför att studera partiers tillvägagångssätt när de 

nominerar kandidater till politiska uppdrag. Men det mer specifika syftet var 

att studera hur partiernas valberedningar arbetade och valberedarnas 

resonemang kring vad som var avgörande för vilka personer som 

nominerades som kandidater till listor före valen och till olika 

förtroendeuppdrag efter valen. Detta undersöktes dels med utgångspunkt i 

homosocialitet, att de kandidater som upplevdes lika premieras i 

 
431 Rahat 2007, Se även Put & Maddens 2013, Smrek 2019:13. 
432 Norris 1997:1. Se även Hazan & Rahat 2010:6ff, Ashworth 2012. 
433 Katz 2001, se även Norris & Lovenduski 1993. 
434 Gallagher & Marsh 1988. 
435 De Winter 1988, Se även Michels 1983 (1915), Kenig M.fl. 2015. 
436 Rahat 2007, Se även Put & Maddens 2013, Smrek 2019:13. 
437 Bjarnegård & Kenny 2016, Norris & Lovenduski 1995:2ff. 
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urvalsprocesser på bekostnad av de som upplevdes olika. Dels med 

utgångspunkt i kontaktkapital och antagandet om att förekomst av personliga 

kontakter påverkar urvalsprocesser och kan rendera fördelar för vissa medan 

andra missgynnas. Utifrån syftet formulerades två forskningsfrågor: Vilken 

betydelse har homosocialitet för det kandidaturval valberedningar gör under 

partiers nomineringsprocesser till direkt respektive indirekt valda uppdrag? 

Vilken betydelse har kontaktkapital för det urval som valberedningar gör 

under partiers nomineringsarbete till direkt respektive indirekt valda 

uppdrag? 

 

Den första frågeställningen undersökte hur nomineringsprocesser påverkas 

av homosocialitet som undersöktes genom att analysera valberedares 

reflektioner kring hur de gör personliga bedömningar av kandidater till 

valsedlar och förtroendeuppdrag. Homosocialitet tolkas i studien som ett sätt 

att identifiera och premiera egenskaper hos kandidater som påminner om 

valberedarnas egna egenskaper. 438  Den andra utgångspunkten var att 

undersöka hur tillgång till personliga kontakter kunde bidra till att vissa 

personer nominerades till att bli kandidater på partiernas valsedlar och till 

förtroendeuppdrag efter valen medan andra inte. Kontaktkapital tolkas i 

detta sammanhang utifrån valberedares bedömningar av kandidater och hur 

dessa påverkades av de sociala band som uppstår via personliga kontakter.439  

 

För att analysera hur homosocialitet och kontaktkapital påverkade partiers 

interna nomineringsprocesser studerades nomineringsprocesser avseende 

uppdrag på kommunal och regional nivå samt till riksdagen. Detta för att 

pröva om homosocialitet och kontaktkapital verkar olika beroende på de 

förutsättningar som rådde när nomineringsprocesserna genomfördes. Till det 

studerades partier som skilde sig så mycket som möjligt från varandra i fråga 

om kultur, ideologi och stadgars utformning. Det är dock viktigt att förhålla 

sig till att denna studies empiriska underlag utgörs av ett begränsat urval i 

form av ett partidistrikt i en region av totalt 21. Samt att det också är ett 

begränsat antal intervjupersoners utsagor som ligger till grund för de 

tolkningar slutsatserna dragits utifrån. Då underlaget består av ett län är det 

möjligt att det kopplat till homosocialitet finns specifika normer och 

värderingar som utmärker Västernorrland gentemot andra partidistrikt. Till 

det kommer att betydande del av befolkningen återfinns i storstadsregionerna 

vilket kan påverka kandidatutbudet och i förlängningen också 

 
438 Hunt & Pendley 1972:436, Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977. 
439 Niklasson 2005. 
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nomineringsprocessen. 440  Men samtidigt utgör inte Västernorrland något 

avvikande exempel på hur partier organiseras. Bortsett storstadsregionerna 

är Västernorrland ett genomsnittligt partidistrikt utifrån kommuntyp, 

befolkning, inkomst, utbildning och kommuntyp. 441  Detta gör att 

förutsättningarna under nomineringsprocessen i stort ändå bör vara likartade.  

Dock måste urvalets begränsning beaktas och resultaten behöver undersökas 

i andra empiriska kontexter för att vidare pröva deras generaliserbarhet. 

Sammantaget kan resultaten bidra till förståelsen för hur partiinterna 

nomineringsprocesser fungerar.442  

 

7.1 Homosocialitet och valberedningars handlingsutrymme    
Initialt kunde det konstateras att partiernas valberedare oftast var en man i 

60- års ålder och uppåt med lång politisk erfarenhet i slutet av sin politiska 

karriär. Vanligen med erfarenhet från toppositioner på både kommunal och 

regional nivå samt i förekommande fall även nationell nivå. Följaktligen 

deltog ofta tidigare politiska företrädare i processen att utse sina efterträdare 

och fick i vart fall i en yttre betraktelse utrymme att självreproducera rådande 

maktstruktur. 443  Förekomst av homosocialitet berodde dock i hög 

utsträckning på vilken nivå valberedningsarbetet avsåg.  

 

Tolkningen av intervjuerna visar att regionala valberedningsledamöter ville 

premiera kandidater som upplevdes lika vilket kan tolkas som homosociala 

inslag. Dock saknades ofta förutsättningarna då sammansättningen på listor 

till region/landsting och riksdag ofta redan avgjorts i kommunala 

nomineringsprocesser. Men det fanns undantag, topplaceringar och/eller 

valbara placeringar på riksdagslistorna rankades i alla partiorganisationer 

som mer centrala vilket medförde att kandidaterna granskades hårdare.  

Detta medförde att valberedningarna kunde få gehör för önskemål att frångå 

resultatet av provval/allmän nominering. Dock var det beroende av argument 

som kunde göra det troligt att de kandidater valberedningarna ville premiera 

hade egenskaper som kunde antas bidra till att partiet skulle kunna få fler 

röster i riksdagsvalet. 444  I en mening kan det tolkas som målen om 

röstmaximering dominerade när det gällde framträdande positioner på 

riksdagslistorna. Samtidigt kan det tolkas som att valberedarnas ökade 

 
440 Kommungruppsindelning 2011, revidering av Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning, 

Sveriges kommuner och Landsting Stockholm 2010. 
441 Gerring 2017:220ff. 
442 Stark & torrance2005:33f. 
443 Se kapitel 4:2. 
444 Put M.fl. 2018, Fransson 2018:35, André M.fl. 2017. 
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handlingsutrymme bidrog till ett större utrymme för homosociala inslag. 

Detta då större inflytande ger valberedningars ledamöter större utrymme att 

premiera vissa kandidater utifrån egna bedömningar.  Ett ökat 

handlingsutrymme kan ha gett valberedningarnas ledamöter utrymme att 

premiera kandidater vars egenskaper påmint dem om egenskaper som 

valberedarna tillskrev sig själva. Således skulle kandidategenskaper som 

tillskrivits stort värde av valberedarna i själva verket kunna tolkas som ett 

uttryck för homosocialitet då utrymmet fanns för valberedarna att premiera 

det som upplevdes som lika. Isolerat till regionala valberedningars arbete 

med riksdagslistor är tolkningen därför att det fanns visst utrymme för 

homosocial påverkan från valberedningarnas sida under 

nomineringsprocesserna.445  

 

Under de regionala eftervalsprocesserna föll kraven på lokal förankring och 

den regionala fördelningsmekanismen bort när det gällde tillsättning av 

uppdrag. Detta medförde att valberedningarna fick större utrymme att 

påverka nomineringsprocessen.446 Även inslag av provval föll bort och ofta 

genomfördes inte heller allmän nominering i samma utsträckning vilket också 

ökade valberedningarnas manöverutrymme.447 När det gällde uppdrag inom 

eftervalsprocessen fanns dock möjlighet att förvalsprocessens utfall påverkat 

eftervalsprocessen. Även om dessa är två separata processer hände det att 

kandidater placerades på toppositioner på regionala listor med avsikt att 

senare profileras till specifika uppdrag inom eftervalsprocessen.448 En annan 

aspekt av eftervalsprocessen var när de intervjuade valberedarna 

genomgående beskrev uppdrag i regionala/kommunal styrelser/nämnder och 

bolag som betydelsefullare än uppdrag i både det kommunala och regionala 

fullmäktige.449  

 

Framförallt betonade valberedarna värdet av personliga egenskaper 

avseende personer som kandiderade till gruppledare/ordförandepositioner i 

kommunala/regionala nämnder/styrelser och bolag. Detta gav större 

utrymme att motivera ställningstaganden utifrån argument härrörda till 

personliga egenskaper. 450  Ofta lyfte också valberedarna fram specifika 

egenskaper kopplade till specifika uppdrag. I de fallen kunskap och 

 
445 Se kapitel 4:3. 
446 Put M.fl. 2018, Fransson 2018:35f. 
447 Johansson 1999:287ff. 
448 Se kapitel 4:5. 
449 Dal Bó, M.fl. 2017, SOU 1993:90:171f, Montin 1996:112ff, SOU 2001:48:140, Erlingsson & Wänström 

2015:124ff. 
450 Se kapitel 5:1. 
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egenskaper kopplade till specifika uppdrag betonades fick också kandidaters 

utbildningsnivå betydelse. Utbildningsmässig kompetens betraktades då som 

en del i att bedöma kandidaters kunskap. 451  Detta gav valberedningarna 

utrymme att påverka processen. På regional nivå var ändå 

handlingsutrymmet begränsat då kandidaterna vanligen hämtades från de 

som valts till ledamöter av landstings/regionfullmäktige.452  

 

På kommunal nivå däremot hade valberedningarna betydande utrymme att 

agera under eftervalsprocessen. Intervjupersonerna var eniga om att 

valberedningar och ibland enskilda valberedningsledamöter haft betydande 

och ibland avgörande inflytande över partiernas kommunala 

nomineringsprocesser. Som ett utryck för valberedningarnas inflytande lyfte 

intervjupersonerna fram att valberedningarnas förslag sällan ifrågasattes eller 

ändrades i samband med partiernas medlemsmöten. 453  Därtill uppvisade 

samtliga partier betydande oklarheter i de formella beskrivningarna om hur 

nomineringsverksamheten skulle bedrivas och till det även diffusa besluts- 

och arbetsordningar. Till det skall också läggas att alla partiorganisationer 

oavsett nivå saknade formella beskrivningar av vilken kompetens kandidater 

bör ha. Genom dessa oklarheter kunde valberedningarna och dess ledamöter 

få betydande utrymme att själva utforma nomineringsprocessens 

organisering och genomförande. Även om Socialdemokraterna och 

Moderaterna hade striktare reglering i partistadgarna för den kommunala 

nomineringsprocessens organisering kvarstod betydande utrymme för 

valberedningarna att göra egna tolkningar av bestämmelserna. 454  

 

Ett antal intervjupersoner uttryckte också att de saknade regelverk att förhålla 

sig till under valberedningsarbetet. Omvänt fanns ett antal intervjupersoner 

som menade att regelverken var onödiga och inget de förhållit sig till. Till det 

kommer att ingen av de intervjuade valberedningsledamöterna i detalj kunde 

redogöra för vilka regler som funnits. Sammantaget är tolkningen att 

valberedningarna haft betydande utrymme att på egen hand bedöma vilka 

egenskaper som skulle premieras eller inte. 455  Detta kopplar till tidigare 

studier som visar att oklara organisatoriska förutsättningar bidrar till 

 
451 Narud M.fl. 2002, Se även Madestam 2014:330f. 
452 Informationen om personsammansättningen i de regionala organen har hämtats från det regionala 

förtroendemannaregistret i Västernorrland. Övrig information om partiernas eftervalsprocesser utgår från den 

information intervjupersonerna lämnat samt partiernas stadgar.  
453 Se kapitel 4.6. 
454 Se samtliga undersökta partiers partistadgar.  
455 Se kapitel 4.3. 
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uppkomst av informella nätverk.456 Närvaro av informella nätverk har också 

i tidigare studier visat sig bidra till att stärka betydelsen av homosociala 

rekryteringsmönster. 457   Detta kan härröras till ett flertal komponenter. 

Närvaro av informella nätverk bidrar till lägre transparens vilket kan göra att 

nomineringsprocesser i högre utsträckning styrs av informella kriterier än 

formella kriterier. Informella kriterier som också i efterhand är svåra att 

utvärdera.458  Det kan också antas att betydande del av politisk rekrytering 

sker i kretsen av personliga nätverk och att de som rekryterar tenderar att 

rekrytera personer med liknande personliga egenskaper.459 Således finns det 

skäl att anta att de som rekryterar favoriserar kandidater de upplever likhet 

med och underlättas om nomineringsprocesser sker i informella nätverk som 

utmärks av låg transparens.  

 

7.1.1 Betydelsen av likhet och identifiering av personliga egenskaper  

Oavsett partiorganisation förmedlade intervjuerna samma budskap, sättet på 

vilket kandidaters egenskaper bedömdes hängde vanligen samman med 

valberedningsledamöters personliga uppfattningar om vilka egenskaper som 

borde premieras.460 Detta visade sig genom att intervjupersonerna ofta var 

vaga i beskrivningen av de egenskaper de uppskattade hos kandidaterna. 

Framförallt lyftes social förmåga fram som en extra viktig egenskap hos 

kandidater av valberedarna. En tolkning av uppfattningarna som förmedlats 

avseende social förmåga är att det ofta handlade om riskminimering. Genom 

att valberedningarna sållade bort kandidater som ansågs medföra risker för 

partiers anseende. Bedömningen av social förmåga kan i den meningen tolkas 

som ett sätt att hitta kandidater som kan bidra till att öka antalet väljare.461 En 

annan tolkning kan vara att bedömningen av social förmåga var ett sätt att 

sålla bort personer som av olika skäl inte ansågs hantera de sociala koder som 

avkrävs rollen som politiskt vald. Bortsållning av personer som inte ansågs 

hantera de sociala koder som förväntas kan knytas till rådande normer inom 

organisationen. Holgersson menade att rekrytering inom organisationer ofta 

bygger på att de som skall rekryteras anses kunna passa in i rådande normer. 

En tolkning skulle därför kunna vara att det råder samma förhållande 

gällande partiers valberedningar. Ett av villkoren för att valberedningarna 

skall anse att en person är lämplig att nominera är att den följer de normer 

 
456 Fawcett & Pringle 2000. 
457 Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977, Soininen & Etzler 2006. 
458 Bjarnegård & Kenny 2016, Norris & Lovenduski 1995:2ff. 
459 Verba M.fl.1995:133ff, Se även Niklasson 2005, Folke & Rickne 2016a. 
460 Se kapitel 5.4. 
461 Se kapitel 5:1. 
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som råder. 462  I fallet med partiers valberedningar skulle det då kunna 

innebära att det var valberedningarnas norm som avgjorde vilka som 

nominerades. Betoningen på social förmåga som lyftes under intervjuerna 

ligger också i linje med Soininen och Etzlers argument som går ut på att 

betydande del av partiers kandidatbedömning kan hänföras till krav på social 

förmåga. Genomgående menade alla intervjupersonerna att ett av de centrala 

kraven på kandidater var att de i olika sociala sammanhang uppträdde på ett 

sätt som valberedarna ansåg som socialt korrekt.463  

 

Ett vanligt förekommande tema i alla beskrivningar av de förmågor som 

kunde knytas till kandidaters personliga egenskaper var intervjupersonernas 

spegling av sina egna egenskaper i de egenskaper som de sade sig uppskatta 

hos kandidater.  Vanligen gav de som intervjuades exempel på hur de under 

sin tid som politiskt aktiva hade hanterat olika situationer och kopplade dessa 

situationer och sitt agerande till sina bedömningar av kandidater. 464 

Valberedarnas egna tidigare handlande fungerade ofta som en slags mall för 

hur kandidaterna borde agera. En tolkning av det är att valberedarna såg mer 

positivt på kandidater med egenskaper som påminde om de egenskaper 

valberedarna tillskrev sig själva.  

 

Egenskaper som bedömdes som positiva kopplades vanligen också samman 

med förtroende. Alla intervjupersoner menade att oavsett uppdrag måste de 

som nomineras åtnjuta förtroende bland valberedarna. De egenskaper som 

ingav förtroende bland valberedarna var också oftast de egenskaper de 

tillskrev sig själva.  Detta ligger i linje med Kanter som menade att det som 

uppfattas som tryggt och känns igen inger förtroende och motsatt skapar det 

som upplevs som okänt otrygghet. En tolkning av valberedarnas utsagor är 

att de premierat kandidater som uppfattats som lika genom att de ingett 

trygghet som bidragit till att skapa förtroende.465 En norm som betonades 

särskilt under samtalen var altruism och med altruism menade 

intervjupersonerna att de som ville nomineras till politiska uppdrag oavsett 

nivå behöver lägga ner mycket ideellt och praktiskt arbete inom partiet.466 

Genomgående betraktades hög grad av arbetsvilja som en kvalitetsmarkör 

som ansågs borga för att kandidater kunde betraktas som pålitliga.467  

 
462 Holgersson 2004:200ff. 
463 Soininen & Etzler 2006. 
464 Se kapitel 5.2. 
465 Kanter 1977:47ff, Kaufman & Kaufman 2010:340ff. 
466 Ambjörnsson 2017. 
467 Se kapitel 5.1.3. 
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En annan tydlig norm som lyftes fram var en återhållsam profil. Oftast 

utryckte valberedarna ett tydligt gillande av kandidater som höll låg profil 

och inte framställde sig själva som lämpade att nomineras då detta ansågs 

visa brist på självinsikt och förståelse för hur partiers interna arbete fungerar. 

Framförallt betonade valberedarna värdet av återhållsamhet gällande 

oerfarna politiker på kommunal nivå. Valberedarna motiverade detta med 

erfarenhet att nominera personer som framställt sig själva som 

utomordentligt kompetenta men sedan inte motsvarat förväntningarna. I 

anknytning till altruism lyftes ofta träget partiarbete fram som ett sätt att 

bygga förtroende då arbetsvillighet genomgående betonades som en norm 

som visar på lojalitet och duglighet.468 Detta kan tolkas som ett uttryck för 

homosocialitet då det oavsett partiorganisation var tydligt att kandidater som 

uppfattades följa gemensamma normer gynnades medan de som uppfattades 

mindre följsamma inför gemensamma normer tenderade att missgynnas. 

Dock bör tolkningen av vilka specifika normer som lyftes fram som extra 

viktiga under intervjuerna ske mot bakgrund av att normer sannolikt varierar 

beroende på vilken kontext som undersöks. I detta fall skulle det kunna 

tänkas att de normer som uppskattas av partiers valberedningar i 

Västernorrland är präglade av en regionalt bunden kontext som möjligen kan 

avvika i förhållande till partier i andra partidistrikt. Men det belysande med 

de normer som framträtt i samtalen med valberedarna är att de kan indikera 

på att det finns institutionaliserade normer i partier. Normer som får 

betydelse för vilka personer partiernas valberedningar anser lämpliga att 

nominera. I så fall bör det inte vara osannolikt att det även i andra partidistrikt 

finns normer som kandidater förväntas följa.469  

 

Betydelsen av normer måste också tolkas utifrån att valberedningsprocesser 

är informella vilket gör att det är svårt att veta hur valberedningarna kommit 

fram till sina bedömningar. En tolkning skulle då kunna vara att 

valberedningar då ges utrymme för att tolka de normer som utmärker 

partierna godtyckligt. Att de kravspecifikationer som valberedningarna 

hänvisar till kan framstå som objektiva men i själva verket missgynnar vissa 

kandidater på helt andra grunder än som angivits.470 Andra empiriska studier 

ger stöd åt tolkningen att kravspecifikationer de facto tolkats annorlunda än 

de officiella beskrivningarna ger vid handen. Dessa studier har tydligt visat 

på att det inom partierna finns en uppfattning om att det råder brist på unga, 

 
468 Madestam 2014, Se även Barrling - Hermansson 2004:300, Kapitel 5.1.3. 
469 Holgersson 2004:200ff. 
470 Bourdieu 1993:252f.  
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kvinnor och invandrare som vill kandidera.471 Således kan intrycket bli att 

partierna saknat uppdragsvilliga personer att nominera, men det är tveksamt 

om detta är hela förklaringen då det är oklart om partierna verkligen utnyttjat 

den kandidatpotential som fanns.472  

 

Dels har partiernas negativa medlemsutveckling avstannat och 

medlemsnivåerna har under det senaste årtiondet stabiliserats. 473  Till det 

kommer också att det finns indikationer på att det ibland partiernas 

medlemmar finns betydligt fler uppdragsvilliga än uppdrag. 474  Detta 

samtidigt som ett betydande antal medlemmar aldrig får frågan om att åta sig 

ett politiskt uppdrag för partiernas räkning.475 Studier från näringslivet har 

visat att rekrytering av chefer i vissa avseenden kunde liknas med en arena 

för kooptering. Normer och meriter som betraktades som rätta favoriserades 

medan de som ansågs avvika exkluderades. Genom detta förfarande 

upprätthölls rådande ordning och personer som upplevdes hota rådande 

ordning exkluderas. 476  Personer som betraktades som lämpliga gavs 

möjligheten till inskolning och rustades därigenom inför framtida uppdrag 

medan de som exkluderades blev utan den möjligheten. 477 Det bör kunna 

antas att liknande förhållanden råder inom partier. Detta då partiernas 

politiska inskolning vanligen bestått av frivilliga och individuellt baserade 

insatser av erfarna politiker som utifrån att de hyst ett personligt gillande av 

någon ny politiker agerat mentorer för dessa.  

 

Valberedarna var eniga i synen på att politisk inskolning är central för att en 

person skall kunna utvecklas i det politiska engagemanget. Framförallt gällde 

detta det initiala politiska engagemanget och främst på kommunal nivå, vem 

och vilka som får möjligheten att skolas in i det politiska hantverket. Samtliga 

partier saknade organiserad mentorsverksamhet vilket gjorde att inskolning 

av nya politiskt engagerade bedrevs på frivillig basis genom att erfarna, ofta 

äldre politiker på eget initiativ valt att skola in potentiella kandidater. 

Genomgående ansågs också att inskolning bör bestå i att nya politiker initialt 

bör få mindre framträdande uppdrag som ersättarplatser i kommunala 

nämnder/styrelser och/eller lägre listplaceringar på kommunal nivå.478 Detta 

 
471 Se exempelvis: Bengtsson 2008:131, Petersson M.fl. 2000. Möller 2000. Hallström, 2001. Kölln 2015:65ff. 
472 Erlingsson M.fl 2012, se även Folke Rickne 2016a. om att vissa grupper är underrepresenterade i vissa 

politiska sammanhang. 
473 Erlingsson M.fl. 2013:412ff. Se även Tipple & Carlander 2018:27f. 
474 Erlingsson & Öhrvall 2010:39ff, se även Soininen & Etzler 2006:143. 
475 Erlingsson & Wänström 2015:142ff. 
476 Holgersson 2004:201ff. 
477 Holgersson 2004:200ff. Se även. Hooghe M.fl. 2004, Soininen & Etzler 2006: 160ff. 
478 Se kapitel 5.3. 
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innebar att personer som identifierats av mer erfarna politiker fick bättre 

förutsättningar att bli duktiga. Detta återknyter till frågan om normer men 

också till Holgerssons resonemang om vad som uppfattas passa in respektive 

inte passa in. Holgersson menade att de som vill skolas in måste anpassa sig 

till rådande norm för att inte riskera exkludering.479 Det ligger dock bortom 

studiens undersöknings ram att kunna klarlägga om mer erfarna politiker 

faktiskt krävt att nya politiker skall anpassa sig till rådande norm för att bli 

erbjudna inskolning. Men klart är att förutsättningarna funnits för att den 

typen av krav skulle kunnat ha ställts. Detta då det frivilliga mentorskapet 

som utmärkte partiernas inskolning av nya politiker gett de som agerat 

mentorer stort personligt utrymme att påverka vilka som skolats in och inte.480   

 

Frågan om inskolning visade sig genom intervjupersonernas berättelser också 

kunna sträcka sig längre än till partiernas interna verksamhet och kunde även 

knytas till familjebakgrund och uppväxtmiljö. Intervjupersonerna menade 

med hänvisning till egen erfarenhet att uppväxtmiljöer som främjat nyttiga 

erfarenheter såsom: att tala inför publik, uppmuntrat till förenings- och/eller 

partiarbete som bidragit till kunskap om hur verksamheten i 

partiorganisationen bedrivs. Sammantaget kan sådana tidigare erfarenheter 

underlätta inträdet i politiska partier för nya medlemmar. 481  Under 

intervjuerna illustrerades detta via beskrivningar hur politiskt engagemang 

ofta gått i arv både mellan och inom generationer. Därigenom kunde 

familjetillhörighet få viss betydelse under urvalsprocesserna genom att 

uppväxtmiljön i vissa fall renderat fördelar för de som har en bakgrund i 

politiskt aktiva familjer.  

 

En förklaring kan vara att uppväxtmiljöer som präglats av politiskt arbete 

och/eller samhällsengagemang har bidragit till att den politiska 

socialisationen delvis avklarats redan innan det politiska engagemanget 

inletts. 482  Detta gav dock inte automatiskt tillträde till politiska uppdrag 

eftersom partierna vanligen krävde att kandidaterna initialt borde visa upp 

färdigheter och lämplighet genom politiskt arbete på lägre positioner. Med 

lägre positioner avsågs ersättaruppdrag eller lägre placeringar på 

fullmäktigelistor. Utöver detta ställdes också vanligen krav på aktivt 

deltagande i det partiinterna arbetet.483  

 
479 Holgersson 2004. 
480 Se kapitel 5.3. 
481 Se kapitel 4.2. 
482 Se kapitel 4:2. 
483 Se kapitel 5.3, 5.1.3. 
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Fullmäktigeuppdragen inom ramen för förvalsprocessen på kommunal nivå 

tillmättes vanligen mindre värde vilket talar för att det var lättare att bli 

betraktad som lämplig att nominera till denna typ av uppdrag även för dem 

med mindre erfarenhet. Valberedningarna hade ofta mindre handlingsfrihet 

under förvalsprocessen genom inslaget av provval/allmän nominering. 

Under eftervalsprocessen hade däremot valberedningarna vanligen större 

handlingsfrihet eftersom dessa nomineringsprocesser oftast inte berördes av 

provval eller allmän nominering i samma utsträckning som 

förvalsprocessen.484  

 

När det gällde uppdrag som tillsattes under eftervalsprocessen tillmätte ofta 

valberedarna kandidaternas politiska erfarenhet större värde än inom 

förvalsprocessen. Men även om kraven på erfarenhet varierade mellan olika 

uppdrag var frågan om erfarenhet en återkommande del av alla valberedares 

kandidatbedömning oavsett både nivå och uppdrag. Eftersom erfarenhet av 

politiskt arbete hänger samman med nya politikers möjlighet till inskolning 

var inskolningen central för att få den erfarenhet som efterfrågades.485 I detta 

kopplade intervjupersonerna politisk inskolning till normöverföring mellan 

nya och erfarna politiker. Intervjupersonerna menade att rådande normer via 

politisk inskolning överfördes från erfarna politiker till nya politiker.486   

 

Gemensamt för alla de undersökta politiska partierna var den kommunala 

nivåns betydelse för inskolning. I alla undersökta partier utgjorde de 

kommunala partiorganisationerna basen i partiernas verksamhet i den 

meningen att det var i dessa nya medlemmar rekryterades och skolades in för 

att bli partiernas framtida politiker. De personer som nominerades till 

regionala uppdrag eller till mer framträdande positioner på riksdagslistor 

förutsattes därför redan vara erfarna och inskolade. Detta innebar också att 

det i princip inte bedrevs någon form av politisk inskolning inom partierna 

på regional nivå utan att detta är en angelägenhet för partiorganisationer på 

kommunal nivå.487 

 

 

 

 
484 Se kapitel 4.4, 4.5. 
485 Hooghe M.fl. 2004. 
486 Se kapitel 5.3, 5.4, Se även Holgersson 2004. 
487 Se kapitel 5.3, se även Hagevi 2003. 
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7.1.2 Betydelsen av medlemstal 

Inom förvalsprocessen genomförde alla kommunala partiorganisationer 

bortsett från de allra minsta provval eller allmän nominering där alla 

medlemmar, kommunala partiorganisationer och systerorganisationer hade 

rätt att rösta och/eller nominera kandidater. De formella processerna i form 

av provval/allmän nominering begränsade därigenom betydelsen av 

homosocialitet eftersom valberedningsledamöternas utrymme minskade och 

medlemmarnas ökade. För indirekt valda uppdrag var förhållandet det 

motsatta i och med att det saknades ofta både provvalsinstrument och allmän 

nominering. Följden blev att valberedningarnas arbete oftast genomfördes 

under ett betydligt kortare tidsspann och arbetet var även mindre transparant 

i de fall allmän nominering tillämpades. Ett parti utmärker sig dock i detta 

och det är Moderaterna. I Moderaterna till skillnad från övriga partier hade 

endera den kommunala partiorganisationens styrelse eller fullmäktigegrupp 

möjlighet att på egen hand nominera och utse partiets representanter i 

indirekt valda organ. Praxis var dock att detta skulle ske i samråd med 

medlemmarna som i samband med ett medlemsmöte vanligen fick möjlighet 

att komma med förslag på kandidater. Vanligen hanterade också partiernas 

styrelse/fullmäktigegrupp synpunkterna på samma sätt som övriga partiers 

valberedningar. Detta gjorde att Moderaternas 

partistyrelse/fullmäktigegrupp hade samma roll som valberedningar i andra 

partier.   

 

En avgörande skillnad, oavsett politiskt parti, för graden av 

handlingsutrymme som valberedningarna hade var kopplat till antalet 

medlemmar. Med fler medlemmar i partiorganisationen togs det vanligen 

större hänsyn till medlemmarnas åsikter och processen var överlag mer 

transparent. En orsak till det kan vara att i organisationer med fler 

medlemmar var fler involverade under nomineringsprocessen. Generellt var 

också processerna mer strukturerade i organisationer med fler medlemmar. I 

partiorganisationer med färre medlemmar var förhållandet det omvända.488  

 

En annan aspekt relaterat till medlemstal var headhunting. I alla kommunala 

partiorganisationer skedde någon form av headhunting genom att 

valberedningsledamöter eller personer med koppling till dessa rekryterade 

nya politiker och hjälpte dessa in i det politiska engagemanget. I vissa fall 

kunde headhunting utgöra en direkt väg till de tyngsta uppdragen på 

kommunal nivå, men vanligast var att de som headhuntas ändå under en tid 

 
488 Se kapitel 4.4, 4.5. 
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var tvungna att bevisa sina kvaliteter på lägre befattningar. Men de hade ändå 

ett stort stöd genom den/de personer som rekryterat vilket gav tydliga 

fördelar i jämförelse med någon som inte blivit headhuntad. Förekomsten av 

headhunting varierade; i partiorganisationer med många medlemmar var det 

mindre vanligt, medan det i partiorganisationer med få medlemmar ofta var 

tvärtom. En orsak som angavs till det var vikande medlemstal, men huruvida 

detta är hela förklaringen är oklart. Det framkom indikationer intervjuerna på 

att framförallt partiorganisationer med få medlemmar ofta var mer slutna och 

mindre benägna att låta nya medlemmar ta plats.489 Detta kan framstå som 

paradoxalt men ligger samtidigt helt i linje med Erlingsson och Wänströms 

diskussion om att partier många gånger inte tillfrågar samtliga villiga om de 

vill bli nominerade till uppdrag. I detta fall borde, logiskt sett, mindre 

partiorganisationer med vikande medlemstal och som sade sig ha problem 

med tillgång på kandidater ha välkomnat nya medlemmar. Dessa nya 

medlemmar borde också snabbt ha nominerats till politiska uppdrag men de 

facto situationen blev istället ofta den motsatta.490 Således kvarstår frågan om 

partierna verkligen utnyttjat alla medlemmar som finns att tillgå eller om 

partierna av orsaker som inte framkommit i denna undersökning vänt 

potentiella kandidater ryggen. 491  Det som dock framkommit är att i de 

undersökta partiorganisationerna med få medlemmar var det ofta en liten och 

väl sammanhållen skara personer som styrde över nomineringsverksamheten. 

Därutöver präglades ofta de undersökta partiorganisationerna med få 

medlemmar av viss ovilja till förnyelse och var mindre benägna att nominera 

nya personer till politiska uppdrag, i vart fall när det gällde till mer 

framträdande politiska positioner.  

 

7.1.3 Homosocialitet i nomineringsprocesser: Ett sammandrag    

Sammantaget visar studiens resultat att den första frågeställningen om vilken 

betydelse homosocialitet hade för hur valberedarna motiverade sina urval i 

respektive partiorganisations nomineringsprocesser på behovet av att 

nyansera och särskilja vilken nivå nomineringsprocesser berör. På regional 

nivå fanns viljan hos valberedningsledamöterna att premiera kandidater de 

upplevde samhörighet med men vanligen saknades förutsättningarna för att 

premiera dessa kandidater.  Anledningen till att förutsättningarna saknades 

var att partiernas nomineringsarbete i första hand bedrevs på kommunal nivå. 

Detta eftersom det var främst på kommunal nivå som partierna rekryterade 

 
489 Se kapitel 5.3. 
490 Erlingsson & Wänström 2015. 
491 Erlingsson & Öhrvall 2010:39ff. 
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och skolade in nya politiker och det var under partiernas kommunala 

eftervalprocesser valberedningarnas handlingsutrymme var som störst.  Men 

oaktat för- eller eftervalprocess gav intervjupersonernas utsagor vid handen 

att det var medlemstalen som i första hand avgjorde vilka förutsättningar det 

fanns för att homosocialitet kunde påverka nomineringsprocesserna. 

Påverkan av homosocialitet tenderade att öka i takt med att medlemstalen 

minskade och omvänt minskade betydelsen i takt med att medlemstalen 

ökade. Men oaktat medlemstal bör partiernas ageranden under 

nomineringsprocesser på kommunal nivå också få effekt på partiernas 

kandidatnominering som helhet. Detta då partiernas rekrytering av politiker 

i huvudsak sker på kommunal nivå. En del av de personer som rekryteras och 

nomineras på kommunal nivå kommer senare att nomineras till uppdrag på 

både regional och nationell nivå.  

 

7.2 Betydelsen av kontaktkapital  
I Niklassons studie framkom att innehav av kontaktkapital sannolikt var en 

viktig beståndsdel i förklaringen till varför vissa personer lyckas nå 

framträdande politiska positioner.492 Resultatet i denna studie pekar i samma 

riktning. Alla valberedare menade att tillgång till personliga kontakter ofta 

var en förutsättning för att nomineras. Valberedarna menade att om det inte 

fanns någon som nominerade gick det inte att bli nominerad. Detta är en följd 

av att alla intervjuade valberedare menade att det fanns en oskriven lag om 

att inte nominera sig själv. Valberedarna menar att självnominering oftast 

uppfattades som ett sätt att framhäva den egna personen. Valberedarna 

menar även att självnominering också kunde väcka frågor om varför ingen 

annan person nominerat personen ifråga.493  

 

Ett genomgående tema under intervjuerna var att alla valberedare menade att 

oavsett om nomineringsverksamheten avsåg uppdrag till kommun, region 

eller riksdag så var de kommunala partiorganisationerna huvudaktörer. 

Bortsett från toppositioner på riksdagslistor fungerade regionala 

valberedningar mer eller mindre som administratörer av en regional 

fördelningsmekanism. Detta hänger samman med att det i alla undersökta 

partiorganisationer fanns uttalade krav på lokal förankring vilket också är i 

linje med tidigare forskning.494 Därför fördelades ofta listplaceringarna på 

regionala listor och riksdagslistor mellan olika kommunala organisationer. 

 
492 Niklasson 2005:174ff. 
493 Se kapitel 6.2. 
494 Denver 1988, Pruysers & Cross 2016. 
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Detta medförde att nomineringen till dessa placeringar i realiteten skedde i 

respektive kommunal partiorganisation. Därför måste också värdet av 

kontaktkapital i första hand sökas på kommunal nivå då det är på kommunal 

nivå värdet i första hand kan användas. 

 

Inom eftervalsprocessen saknades däremot oftast krav på lokal förankring. 

Dock var kandidaturvalet till dessa uppdrag begränsat till de som valts till 

fullmäktige på regional nivå vilket gjorde att dessa personer i grunden ändå 

var nominerade på kommunal nivå. Den kommunala nivåns betydelse var 

även påtaglig när det gällde kandidaters erfarenhet. Oavsett vilka uppdrag 

som skulle tillsättas på regional nivå fanns mer eller mindre uttalade krav på 

politisk erfarenhet från kommunal nivå. Därför var kommunala nätverk och 

politiska positioner en förutsättning för att nomineras på regional nivå.495  

 

En av aspekterna som undersöktes var de resurser i form av tid som 

presumtiva kandidater uppfattades kunde ställa till förfogande för politisk 

verksamhet. Niklasson menade att tidsresurser var en kritisk faktor som 

kunde påverka vissa personer negativt. Exempelvis kunde 

familjeförhållanden spela in, om inte familjeförhållandet medger 

tidskrävande åtaganden begränsas möjligheten för politisk aktivitet.496 Också 

denna undersökning visar på liknande slutsatser. Alla valberedare menade 

att samtliga som aspirerar på att nomineras till politiska uppdrag måste 

kunna ställa betydande tidsresurser till förfogande för att kunna anses som 

lämpliga att nomineras. Dock är resultatet av undersökningen tvetydigt. Å 

ena sidan uppgav alla valberedare att tid var en central resurs för att kunna 

sköta politiska uppdrag vilket gjorde att personer med lite tid för partiarbete 

hade svårt att åta sig politiska uppdrag, framförallt rörde detta kvinnor, men 

överlag alla med mindre barn i familjen. Men samtidigt menade alla 

valberedare att detta var en fråga som kandidaterna själva var tvungna att ta 

ställning till då de ansåg att frågan om tidsresurser låg utanför 

valberedningarnas påverkan.497   

 

 

 

 
495 Se kapitel 4.4, 4.5. 
496 Niklasson 2005:153ff. 
497 Se kapitel 6.1. 
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7.2.1 Betydelsen av kontaktkapital för kontroller av kandidater  

Samtliga valberedare menade att främsta orsaken till värdet av kontaktkapital 

härrör till valberedares efterfrågan på information om kandidaterna. Här 

framträdde en paradox, alla valberedare ansåg att kompetens och inte 

innehav av personliga kontakter skulle vara utslagsgivande. Dock använde 

samtliga valberedare själva personliga kontakter för informationsinhämtning 

under urvalsprocesserna.498  

 

Oavsett partiorganisation och nivå menade samtliga intervjuade valberedare 

att det var viktigt att valberedarna hade kännedom om de potentiella 

kandidaterna. Detta motiverades vanligen med att det bland valberedarna 

och partiorganisationerna fanns en oro att nominera personer med någon 

form av vandelsrelaterad belastning. I lägen när valberedarna saknat egen  

kännedom om en kandidat användes personliga kontakter  för 

informationsinhämtning. Studier av sociala nätverks betydelse har ofta pekat 

på att tillgången till många olika kontakter som i sin tur är sammanlänkade 

med andra är att betrakta som en resurs. Ett exempel på hur sammanlänkade 

nätverk kan vara en resurs är att de möjliggör och ökar tillgången på ny och 

användbar information. Valberedningsledamöternas agerande är därför i 

förhållande till tidigare forskning logiskt. Coleman menade att användning 

av personliga kontakter är ett sätt att få tillgång till annars svårtillgänglig 

information. Valberedningsledamöternas agerande är därför i förhållande till 

tidigare forskning logiskt. Genom personliga kontakter fick valberedarna 

tillgång till information som de annars haft svårt att få tillgång till. Coleman 

menade också att användning av kontaktkapital är ett sätt att spara resurser. 

Valberedarna behövde genom att använda kontaktkapitalet inte lägga så stora 

egna resurser på att söka informationen.499 Användningen av kontaktkapital 

för att söka tillförlitlig information om kandidaterna var ett genomgående 

tema. Valberedarna menade att detta hade sin grund i ovisshet om 

kandidaters personliga kvaliteter, en ovisshet som bidrog till valberedarnas 

användning av personliga kontakter för att kontrollera kandidaterna.   

 

Användningen av kontaktkapital som kontrollfunktion varierade dock 

beroende på vilka uppdrag nomineringen avsåg. Framförallt 

förtroendeuppdrag som utsågs under eftervalsprocessen och även 

framträdande positioner på riksdagslistor betraktades i alla 

partiorganisationer som så pass viktiga att valberedningarna lade mer kraft 

 
498 Se kapitel 6.2. 
499 Coleman 1990:310. 
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på att kontrollera de personer som var aktuella att nomineras. Följden blev att 

valberedarna tillmätte betydelsen av referenser större värde i takt med 

uppdragens dignitet. Ju högre värde uppdragen ansågs medföra ju större 

värde ansågs tillgången till information om kandidaterna betinga. 

Följaktligen var goda kontakter med valberedningsledamöter eller personer 

knutna till dessa en tillgång för potentiella kandidater och omvänt var 

avsaknad av kontaktkapital ett hinder för att nomineras under 

eftervalsprocessen, framförallt på kommunal nivå.  

 

Avseende regionala uppdrag inom förvalsprocessen till fullmäktige var 

värdet av kontaktkapital nivå ringa då dessa nomineringar närmast 

uteslutande skett på kommunal nivå.500 Till det kommer att de som nomineras 

till regionala uppdrag vanligen redan var kontrollerade då det var ovanligt 

att oprövade politiker nominerades till regionala uppdrag. Detsamma gäller 

till del eftervalsprocessen på regional nivå. De som nominerades till regionala 

nämnder/styrelser var vanligen erfarna politiker som varit verksamma på 

kommunal nivå.  Vidare var de som nominerades inom ramen för den 

regionala eftervalsprocessen också i normalfallet redan valda till det regionala 

fullmäktige.501  

 

Kraven på politisk erfarenhet från den kommunala nivån är också i linje med 

tidigare forskning som visar att politiker som väljs till förtroendeuppdrag på 

nationell nivå oftast har tidigare erfarenhet från kommunal nivå.502  Men trots 

kandidaternas tidigare erfarenheter av politiskt arbete på den kommunala 

nivån använde ändå valberedarna sitt kontaktkapital för att kontrollera. Dels 

beroende på att dessa uppdrag rakades högt av valberedarna samt att 

kandidaterna ändå kunde vara okända utanför sina kommunala 

partiorganisationer.503  

 

En annan dimension av personliga kontakter var desinformation, förvisso 

finns inget som tyder på att det varit vanligt förekommande. Det har hänt att 

negativ information om någon kandidat spridits, ibland helt grundlöst. Det 

framkom berättelser från valberedarna om situationer med negativ 

ryktesspridning som syftat till att skada enskilda personers kandidaturer 

genom ryktesspridning via personliga kontakter. Det finns inget som 

indikerar på att detta har något samband med uppdrag eller nivå.  

 
500 Se kapitel 6.2, 6.3. 
501 Se kapitel 4.4, 4.5. 
502 Hagevi 2003. 
503 Se kapitel 6.2. 
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Genomgående har det framträtt en medvetenhet om att detta skulle kunna 

förekomma men trots det skulle den här typen av negativ inverkan av 

personliga kontakter och nätverk kunna haft betydelse eftersom det inom alla 

partier finns en rädsla för att nominera personer med bristande vandel. Därför 

kunde desinformation riskera att exkludera enskilda kandidater genom att 

valberedningarna helst tog det säkra före det osäkra och plockade bort 

kandidater som kunde antas riskera negativ publicitet.504  

 

7.2.2 Personliga kontakters status  

Att kandidaters tillgång till personliga kontakter ofta spelade betydande roll 

för möjligheten att bli nominerad i alla partiorganisationer var tydligt. Det 

betyder dock inte att alla kontakter hade samma värde. Av Soininen och 

Etzlers studie framgår att den status som kontakter hade i 

partiorganisationerna hade betydelse.505  Valberedarna som ingick i denna 

studie menade att kontaktkapitalets värde var kopplat till kontakternas status 

i partiorganisationerna. Om det renommé kandidaternas kontakter hade 

uppfattades som gott var det vanligen en fördel. Om kontakternas status var 

låg blev förhållandet det omvända, den negativa inställningen smittade av sig 

och kontaktkapitalet kunde istället bli en belastning.506  Valberedare menade 

också det är vanligt att kandidaters lämplighet och egenskaper bedömts på 

grundval av sina kontakters status i partiorganisationerna. Därför är det som 

kandidat inte bara viktigt ha tillgång till personliga kontakter inom partierna 

utan också att det är rätt kontakter.507  

 

7.2.3 Betydelsen av process och politisk nivå 

Betydelsen av kontaktkapitalet varierade beroende på process och nivå. Inom 

förvalsprocessen på kommunal nivå var det viktigt för kandidater att ha 

personliga kontakter av det skälet att utan kontakter var möjligheten att 

nomineras till listor i kommunval liten.508  Detta påverkade också indirekt 

förvalsprocessen på regional nivå. Tidigare forskning har visat att 

geografisk/platsrelaterad representation tas i beaktande i samband med 

partiers nomineringsprocesser. Partier tenderar att ta hänsyn till kandidaters 

geografiska hemvist på nationella listor för att tilltala så många väljare som 

möjligt.509  Detta ligger i linje med denna undersöknings resultat men det 

 
504 Se kapitel 6:2. 
505 Soininen & Etzler 2006:172ff , Se även Niklasson 2005:166ff. 
506 Se kapitel 6.2 Se även Soininen & Etzler 2006:172ff, Lim 2008. 
507 Se kapitel 6.2. 
508 Se kapitel 6:2. 
509 Fransson 2018:35f, J.fm. Put M.fl. 2018, Karvonen 2010. 
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framkom även att geografisk representation också har en stor påverkan på 

regionala listor. Merparten av nomineringsprocesserna till regionala uppdrag 

och riksdag bedrevs i realiteten på kommunal nivå. Men det fanns också 

andra skäl än röstmaximering för detta. Alla valberedare menade att 

betydelsen av geografisk representation till stor del bottnar i de kommunala 

partiorganisationernas strävan efter att få så stor representation som möjligt i 

de regionala politiska organen. Detta medförde att värdet av kontaktkapital 

isolerat till regional nivå var ringa. Fördelningen på partiernas regionala listor 

var vanligen till stor del förutbestämd i den meningen att listplaceringarna 

oftast var förutbestämda utifrån geografi/plats. Alla kommunala 

partiorganisationer som ingår i partiernas regionala organisationer har 

vanligen på förhand ett antal placeringar på listorna som de nominerar 

specifika personer till. Det slutliga valet av dessa kandidater är då vanligen 

en formsak; nominering sker i respektive kommunal partiorganisation och 

nomineringen fastställs sedan på ett regionalt medlemsmöte. Följden blev att 

det kontaktkapital som återfinns på kommunal nivå påverkade de regionala 

nomineringsprocesserna.510  

 

Inslaget av regional fördelning finns inte reglerat i stadgar eller andra 

partiinterna dokument. 511  Utifrån intervjuerna verkade detta i 

Västernorrlands fall härstamma utifrån en strävan att undvika 

partisplittringar samt tanken om att alla kommunala partiorganisationer skall 

representeras på regional nivå.512 Men det finns undantag. När nomineringar 

på regional nivå avsåg topplaceringar/valbara placeringar på riksdagslistorna 

föll den regionala fördelningsmekanismen delvis bort. Anledningen var att 

dessa uppdrag tillmättes så högt värde att valberedningarna gavs utrymme 

att bortse från geografisk tillhörighet och istället motivera dessa placeringar 

utifrån lämplighet. Kandidater som nominerades till dessa positioner var 

också i stort sett alltid erfarna och välkända personer som under lång tid 

byggt upp ett personligt kontaktnät i hela partidistriktet. Inslaget av varaktiga 

kontakter är också i linje med Niklasson som pekade på att politiker på 

nationell nivå ofta haft framträdande politiska positioner på både kommunal 

och regional nivå tidigare. Niklasson menade att det kontaktkapital som 

byggts upp tidigt i karriären sedan ofta finns med under hela politiska 

karriärer.513 

 

 
510 Se kapitel 4:4. 
511 Se samtliga undersökta partiers partistadgar.  
512 Se kapitel 4.4. 
513 Niklasson 2005:185. 
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Utifrån intervjuerna framkom att de aspirerar på att nomineras till 

framträdande eller valbara positioner på riksdagslistor kan vinna tydliga 

fördelar om de har bra personliga relationer med ledamöter i valberedningen. 

Valberedarna menade att kandidater de personligen eller via någon i 

bekantskapskretsen hade kännedom om premierades. Genom att 

kandidaternas personliga förhållanden var kända ansåg valberedarna att de 

upplevde sig mer trygga med att det inte skulle komma fram något som 

kunde uppfattas som olämpligt om kandidaten.514  

 

Holgerssons studie om chefsrekrytering avsåg en annan kontext men det 

återfanns vissa likheter med de undersökta partiorganisationernas 

eftervalsprocesser. Eftervalsprocesserna utmärks som chefsrekrytering ofta 

av att vara informella processer med låg grad av transparens inom en liten 

krets av personer. Holgersson menade att om chefskandidater 

överhuvudtaget skulle bedömas krävdes det att de hade god kontakt med 

dem som rekryterar. 515  En liknande situation utmärker partiernas 

eftervalsprocesser eftersom valberedarna överlag menade att goda kontakter 

med valberedare var en fördel för den som aspirerar på att bli nominerad. 

Inom eftervalsprocessen hade också valberedningarna vanligen större 

utrymme att agera för att premiera vissa kandidater och avföra andra vilket 

gav valberedningarna större tyngd som aktör. På kommunal nivå hade 

valberedningarna vanligen inte heller något provvalsresultat eller någon 

regelrätt allmän nominering att förhålla sig till vilket gav valberedningarna 

större handlingsutrymme.516 Följaktligen fanns också utrymme för att värdet 

av personliga kontakter kunde variera beroende på nomineringsprocessens 

utformning. Att värdet av personliga kontakter varierade ligger i också linje 

med Fawcett och Pringles studie som menar att informella processer med 

otydliga rutiner bidrar till en rekryteringsverksamhet som i hög utsträckning 

bygger på informella nätverk, och i mindre utsträckning på formella rutiner517 

Partiernas eftervalsprocesser präglades genomgående av informella rutiner 

vilket gav valberedningarna större manöverutrymme. Till det rådde närmast 

konsensus bland de som intervjuats att uppdrag inom både kommunala och 

regionala eftervalsprocesser betraktas mer viktiga med högre grad av 

auktoritet än uppdrag inom förvalsprocessen. Framförallt 

region/kommunstyrelse rankades i det närmaste unisont som det viktigaste 

politiska organet på respektive politiska nivå av de som intervjuats i 

 
514 Se kapitel 6.2. 
515 Holgersson 2004. 
516 Se Kapitel 4.5. 
517 Fawcett & Pringle 2000, se även Holgersson 2004. 
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studien.518 Valberedarnas syn på uppdragens dignitet faller därför i linje med 

Dal Bò med flera som menade att indirekt valda uppdrag utmärks av hög 

grad av exekutiv makt till skillnad från direktvalda uppdrag.519  

 

7.2.4 Kontaktkapital i nomineringsprocesser: Ett sammandrag  

Sammantaget har studien visat att den andra frågeställningen om vilken 

betydelse kontaktkapital har för det urval som de undersökta 

valberedningarna gjorde till direkt respektive indirekt valda uppdrag 

varierade. Valberedningsledamöters vilja att stödja vissa kandidater 

återfanns i samma utsträckning i alla partiorganisationer men inom 

förvalsprocesserna var förutsättningarna begränsade. På kommunal nivå 

begränsades valberedningarna inflytande genom allmän nominering eller 

provval. Detsamma gäller på regional nivå men här kom framförallt en slags 

regional fördelningsmekanism in i bilden som gjorde att alla regionala 

partiorganisationer till stor del kunde betraktas som paraplyorganisationer 

som i första hand dominerades av kommunala partiorganisationers intressen. 

Men trots att en direkt påverkan av kontaktkapital inte kunde spåras isolerat 

till regional nivå bör en indirekt påverkan finnas.  Detta då regionala 

nomineringsprocesser i många avseenden speglar kommunala 

partiorganisationers intressen och att det som grundas på kommunal nivå 

fortplantas till regional nivå.  

7.3 Relationen mellan homosocialitet och kontaktkapital   
Resultatet av denna studie visar på behovet av att precisera vilken nivå i det 

politiska systemet som nomineringsprocessen avser för att bättre förstå 

betydelsen av homosocialitet och kontaktkapital. Isolerat till regional nivå var 

det svårt att påvisa någon direkt påverkan men på kommunal nivå är 

resultatet entydigt; valberedningarnas urvalsprocesser påverkas av både 

homosocialitet och kontaktkapital. Frågan är om betydelsen av homosocialitet 

respektive kontaktkapital är separata företeelser eller om det kan tolkas som 

att det råder någon form av interaktion mellan dessa? 

 

Niklasson menade att kontaktkapital var en betydande del av förklaringen till 

varför vissa personer nådde framträdande politiska positioner medan andra 

inte gjorde det.520 Verba med flera hävdade liknande slutsatser genom att de 

menade att betydande del av politisk rekrytering sker i kretsen av personliga 

 
518 Se Kapitel 6.3. 
519 Dal Bó, M.fl. 2017, Wide & Gustafsson 2001:10ff, Erlingsson & Wänström 2015:124ff. 
520 Niklasson 2005. 
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nätverk. Men också att rekryterare tenderar rekrytera personer med 

personliga egenskaper som påminner om rekryterarnas egna egenskaper.521 

Verba med flera kopplar då samman homosocialitet och kontaktkapital i den 

meningen att de pekar på en punkt då dessa två teoretiska ansatser möts. 

Även om Verba med flera utgick från en annan politisk kontext än den 

svenska avser resultatet av deras studie nomineringsverksamhet i politiska 

partier och relationen mellan de som rekryterar och de som rekryteras. 

Därigenom bör det inte finnas något som talar mot att samma förhållande kan 

råda i svensk kontext och således finns anledning att anta att det råder 

interaktion mellan homosocialitet och kontaktkapital. 

 

Både Lipman-Blumen och Holgersson lyfte fram sökande efter egenskaper 

som påminner om egna egenskaper som del av ett homosocialt samspel. De 

menade att sökandet efter likhet är en del i att skapa gruppsammanhållning 

och trygghet genom inkludering av det som uppfattas som lika och 

exkludering av det som upplevs avvikande. I både Lipman-Blumens, 

Holgerssons och Kanters diskussioner var också inslaget av personliga 

kontakter närvarande. Men det är oklart hur förhållandet mellan personliga 

kontakter och sökandet efter det som kan uppfattas som lika ser ut, vilket kan 

upplevas som aningen diffust. Men genomgående inom teoribildningen om 

homosocialitet är att sökandet efter likhet tolkas som centralt i förklaringen 

till varför män tenderar att välja andra män under urvalsprocesser.522  

 

En tolkning av denna undersöknings resultat är att valberedarna föredrog 

kandidater med egenskaper som uppfattades likna de egenskaper de tillskrev 

sig själva.523 Ett uttryck för det var att valberedarna ofta illustrerade olika 

politiska händelser och situationer genom exemplifieringar av hur de själva 

hanterat olika situationer under sina politiska karriärer. De lyfte då vanligen 

fram sina egna ageranden som exempel på lämpliga förhållningssätt och mall 

för att bedöma hur andra personer bör hantera liknande situationer.524  

 

Eftersom betoningen av likhetens betydelse ligger inom en bedömningsfas i 

vilken personer identifieras som lämpliga att släppas in i en gruppering kan 

det tänkas att upplevelser av likhet är en betydande beståndsdel för att förstå 

hur kontaktkapital uppkommer. Då homosocialt urval kan baseras på 

svåridentifierbara egenskaper som normer och värderingar kan grupperingar 

 
521 Verba M.fl.1995:133ff, Se även Folke & Rickne 2016a. 
522 Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977, Holgersson 2004. 
523 Se kapitel 5.2. 
524 Se kapitel 5.1. 
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av personer vid en yttre anblick uppfattas som heterogena.  Dock kan dessa 

vid en närmare anblick ändå i många avseenden uppfattas som homogena 

utifrån att de kan uppvisa påfallande likheter i form av bland annat 

gemensamma värderingar, normer, ålder, personliga egenskaper eller 

geografisk tillhörighet. En tolkning kan vara att homosocialitet bidrar till 

uppkomst och bildandet av kontaktkapital. Detta är en tolkning dels utifrån 

tidigare forskning som visat att homosocialitet kan betraktas som ett sökande 

efter egenskaper som påminner om egna egenskaper. 525  Dels utifrån att 

valberedarna i denna studie har beskrivit hur de föredrar eller lyfter fram 

personer vars egenskaper påminner om deras egna egenskaper. 

 

Figur 6: Relation mellan Homosocialitet och kontaktkapital 

 

 
 

Kommentar: Denna figur är en illustration av interaktionen mellan homosocialitet och kontaktkapital 

under nomineringsprocessen i de undersökta partierna med utgångspunkt från intervjupersonernas 

berättelser och tidigare forskning.  

 

Som framgår av figur 6 är tolkningen att homosocialitet bidrar till bildandet 

av kontaktkapital genom att personer genom upplevelser av likhet söker sig 

till och skapar kontakt med personer som uppfattas lika. Kontakter som ofta 

har en central betydelse för vilka personer som kommer att bli nominerade 

till politiska uppdrag inom partier. 

7.4 Partierna nominerar: Den övergripande bilden 
Ett sätt att illustrera några av studiens resultat är genom allegorin att det som 

sås på kommunal nivå ofta blommar på regional och nationell nivå. I alla 

undersökta partiorganisationer fanns mer eller mindre uttalade krav på att de 

som aspirerar på uppdrag i exempelvis kommun-, region/landstingsstyrelse, 

ordförande i en styrelse/nämnd, uppdrag på regional nivå eller på 

riksdagsnivå först måste uppvisa politisk färdighet. För att bevisa politisk 

färdighet var kravet vanligen politiskt arbete i mindre framträdande 

positioner som exempelvis ersättare eller ledamot i kommunala 

nämnder/styrelser eller ersättare i kommunfullmäktige. Detta ligger också i 

linje med intervjupersonernas utsagor om att de flesta politikers karriärer 

börjar på kommunal nivå, vanligtvis som ersättare i en kommunal nämnd 

eller styrelse.526 För att det skulle vara möjligt att påbörja en politisk karriär 

 
525 Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977, Holgersson 2004. 
526 Se Kapitel 5.2, 5.3. 

Homosocialitet Nominering   Kontaktkapital 
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och sedan kunna utvecklas vidare krävdes därför vanligen god kontakt med 

ledamöter i valberedningarna och gärna också med ledande politiker. I annat 

fall var sannolikheten för ett politiskt avancemang försvinnande liten. En 

aspekt som framträdde under samtalen med valberedarna var 

partiorganisationers medlemstal. I organisationer med få medlemmar fanns 

viss ovilja till förnyelse. Detta lyftes fram som en orsak till att det kunde vara 

svårt för nya medlemmar att bli aktuella för att nomineras. 527 Här borde dock 

även en annan orsak också kunna spela in. De mindre partiorganisationerna 

hade i regel också mindre röstetal och färre mandat i fullmäktige vilket också 

leder till färre uppdrag i de indirekt valda organen. Således fanns färre 

politiska uppdrag att fördela vilket också kan vara en bidragande orsak till att 

det är svårare att bli nominerad i mindre partiorganisationer.528  

 

Oavsett hur många uppdrag som fanns att fördela inom respektive nivå och 

process är menade valberedarna att betydande del av de överväganden som 

valberedningarna gjorde baserats på förtroende. Valberedarna menade också 

att förtroende måste byggas över tid för att partiernas valberedningar skall 

uppleva att de kan lita på de kandidater de nominerar. Konkret innebär detta 

vanligen att kandidater som aspirerar på uppdrag för partiernas räkning 

vanligen måste räkna med att börja med ersättaruppdrag på kommunal 

nivå.529 Denna avhandlings resultat går i liknande riktning som Madestams 

studie som visade att det krävs träget partiarbete för att bygga upp ett 

personligt kontaktnät inom partierna. Även om Madestams studie rörde 

valberedare/partistyrelser på nationell nivå sammanfaller betydelsen av 

kontaktnät.530 Detta leder vidare till partiernas regionala och nationella nivå 

då en betydande del av de strukturer som bildats på kommunal nivå 

fortplantats till regional och nationell nivå, några av de personer som idag 

rekryteras av partiernas kommunala partielit kommer någon gång i framtiden 

sannolikt att vara en del av partiets elit på såväl kommunal, regional som 

nationell nivå.  

 

Sammantaget vill jag därför göra gällande att det är sannolikt att partiernas 

totala nomineringsverksamhet påverkas av homosocialitet och kontaktkapital. 

Möjligheten till nominering är starkt knuten till personligt gillande från 

ledamöter i valberedningarna. Utan stöd bland dessa är möjligheten att 

nomineras nära nog obefintlig. Och om möjligheten till att nomineras på 

 
527 Se kapitel 6.2. 
528 Se Kapitel 5.1.4, 5.3. 
529 Se kapitel 6.2. 
530 Madestam 2014. 
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kommunal nivå uteblir är också dörren i normalfallet stängd för att nomineras 

på regional nivå till landsting eller riksdag. Således finns det förutsättningar 

till att homosocialt baserat kontaktkapital som bildas på kommunal nivå 

fortplantas till regional och nationell nivå. Men för att åskådliggöra detta 

samband måste fokus riktas till den initiala politiska fasen, partiernas 

nomineringsprocesser på kommunal nivå.  Med hänsyn till ett begränsat 

urval måste resultatet betraktas med viss försiktighet, men då både 

Lipman-Blumen, Kanter, Holgersson i sina studier i likhet med denna visat 

att homosocialitet och personliga kontakter kan påverka urvalsprocesser bör 

det inte finnas något som talar mot att resultatet kan vara giltigt även i andra 

partiorganisationer och partidistrikt.531 Något som talar för att så skulle kunna 

vara fallet är att kvinnors underrepresentation i politiska församlingar som 

också tenderar att öka i takt med att uppdragens dignitet stiger.532  

 

Av resultatet av denna undersökning framgår att värdet av homosocialitet 

och kontaktkapital varierat men det har inte gått att spåra denna variation 

beroende på parti, ideologi, stadgeform eller partikultur. De variationer som 

återfunnits härrör sig i första hand till medlemstal, i partiorganisationer med 

få medlemmar tenderar värdet av homosocialitet och kontaktkapital öka 

medan förhållandet är det omvända i partiorganisationer med fler 

medlemmar. I en mening bör detta betraktas som logiskt då färre deltagare i 

en organisation också bör leda till ett mer begränsat utbud av kandidater inom 

organisationen.533  

 

Det är i princip fritt för var och en som önskar att ansluta sig som medlem, 

men för att partierna skall ge nya medlemmar chansen att nomineras till 

politiska uppdrag krävs förtroende. För att kandidater skall uppfattas som 

förtroendeingivande inför valberedarna krävs vanligen träget politiskt arbete 

i lägre position på kommunal nivå för att visa lämplighet och uthållighet.534 

Men i slutänden är ändå valberedningsledamöternas betraktelse av vad som 

är goda respektive mindre goda egenskaper avgörande. Således kommer 

deras betraktelse också att spela stor roll för vilka som kommer att nomineras. 

I detta bör det också betänkas att alla partier måste antas sträva efter att 

maximera sina röstetal. Då bör det också kunna antas att valberedningarna 

strävar efter att hitta kandidater som inte utmärker sig negativt inför väljarna 

oavsett vilken nivå nomineringsverksamheten avser. Även om riksdagslistan 

 
531 Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977, Holgersson 2004. 
532 Folke & Rickne 2016a. 
533 Se kapitel 5.4. 
534 Se kapitel 5.1.2, 5.1.3. 
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ofta i denna undersökning framställts som partiernas främsta skyltfönster är 

den kommunala nivån den nivå som kommer närmast väljarna och då kan 

det tänkas att de politiska positioner som besätts på kommunal nivå också 

uppmärksammas i hög utsträckning av väljarna.   

 

Resultatet i denna studie går i linje med tidigare kunskap om homosocialitet 

i den meningen att trygghet är centrala delar av homosocial gemenskap. 

Lipman-Blumen och Kanter menade att en del i att förstå homosocialt 

beteende kan sökas i upplevelser av trygghet då personer som upplevs lika 

betraktas trygga och förtroendeingivande i högre utsträckning än de som 

upplevs som avvikande. 535  Detta kopplar till värdet av kontaktkapital. 

Personer som är kända och accepterade inom en krets av människor uppfattas 

vanligen mer positivt än om förhållandet vore det motsatta.536 Därtill kommer 

att tillgång till kontaktkapital ger valberedningars ledamöter ett instrument 

för att utvärdera potentiella kandidater, dels genom egna kunskaper, dels via 

andra personers åsikter. Kandidater med tillgång till kontaktkapital vinner 

också fördelar genom att det finns personer som nominerar eller lägger 

vitsord om personen vilket kan bidra till ökat förtroende från 

valberedningarna gentemot kandidaterna. Dock är det viktigt att komma ihåg 

att detta bygger på att den som nominerar eller lägger vitsorden har gott 

anseende annars kan vitsorden eller nomineringen snarast betraktas som en 

belastning.537  

 

Denna avhandlings bidrag kan sammanfattas i två delar en teoretisk och en 

empirisk. Det teoretiska bidraget består i förståelsen av hur homosocialitet 

kan lägga grunden för bildandet av kontaktkapital genom att personer som 

upplever likhet med varandra trivs i varandras sällskap och därför dras till 

varandra och blir del av varandras kontaktkapital. Detta kontaktkapital kan 

rendera fördelar för de som är kända och har goda relationer med personer 

som ingår i sociala nätverk då de som ingår i nätverken kan rekommendera, 

förorda eller motsatt avråda eller motverka individers upptagande i 

nätverken. Det empiriska bidraget är den sammanhållna kontexten för att 

förstå hur partiers nomineringsprocesser från kommunal nivå till 

riksdagsnivå fungerar. Överhuvudtaget är studier om valberedningars 

interna arbete lite av en okänd terräng och som Johansson påpekade är 

processerna mycket komplexa och det svårt att säkert bestämma var i 

 
535 Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977. 
536 Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977, Holgersson 2004, Niklasson 2005. 
537 Se kapitel 6.2, se även Soininen & Etzler 2006. 
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partiorganisationerna besluten om nominering egentligen tas. 538  Denna 

avhandling har inte heller fullt ut kunnat besvara detta men resultatet talar 

för att besluten ofta tas i samverkan mellan både individer och nivåer och 

olika former av krav som härrörs till kandidaters person. Resultatet pekar 

också i riktningen att en betydande del av förklaringen kan återfinnas på 

kommunal nivå i partierna som följd av den centrala ställning partiernas 

kommunala partiorganisationer har för rekrytering och nominering av 

kandidater avseende alla politiska nivåer i partierna. Resultatet visar också 

att partiers valberedningar intar en särskilt viktig roll under dessa processer. 

Det empiriska bidraget är därför en pusselbit i den framtida forskningen om 

hur partier går tillväga när de nominerar kandidater och att svaret också 

måste sökas på flera politiska nivåer.   

Framtida utmaningar 
Studien bidrar till ökad förståelse om partiinterna nomineringsprocesser men 

dessa processer skulle med fördel kunna studeras mer med utgångspunkt 

från kommunala partiorganisationers betydelse för partierna som helhet. Jan 

Johansson pekade i sin studie på svårigheten att bestämma var i 

partiorganisationerna beslut om nomineringar egentligen togs.539 Inte heller 

denna undersökning ger ett entydigt svar på det. Resultatet pekar dock i 

riktningen att nomineringsverksamhet på kommunal, regional och nationell 

nivå måste förstås i en sammanhållande kontext då kommunala 

partiorganisationer spelar en betydande roll i partiers totala 

kandidatförsörjning.  

 

Partiernas kommunala nivå utgör i många avseenden plantskola i partierna 

och bidrar i hög utsträckning till att försörja såväl partiernas regionala och 

nationella organisationer med nya politiker. Detta sätter fokus på vikten av 

att beakta hela den politiska kedjan, från kommunal till nationell nivå för att 

förstå hur partiernas kandidatförsörjning fungerar. Detta blev tydligt när det 

isolerat till regional nivå var svårt att påvisa något någon betydelse av 

homosocialitet och kontaktkapital under urvalsprocesserna. Dock var 

påverkan av homosocialitet och kontaktkapital tydlig på kommunal nivå. Det 

var också tydligt att betydande del av de regionala nomineringsprocesserna i 

realiteten genomfördes på kommunal nivå. Detta gör att det bör finnas en 

indirekt påverkan av homosocialitet och kontaktkapital under regionala 

nomineringsprocesser, en påverkan som härrör sig till de 

 
538 Johansson 1999:332f, se även Freidenvall 2006:235ff. 
539 Johansson 1999. 
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nomineringsprocesser som genomförs på kommunal nivå men avser uppdrag 

till regional nivå och riksdag. Ett samband som skulle missats om 

undersökningen avgränsats till att endast undersöka nomineringsverksamhet 

på regional nivå.  

 

En annan fråga som framförts är att partier lider brist på både kandidater och 

medlemmar. Samtidigt har det framkommit att det både bland allmänheten i 

stort och bland partiernas medlemmar finns en betydande potential av 

kandidater som inte utnyttjas. Detta gör att frågan får en annan innebörd.540 

Som påpekades av Erlingsson och Wänström är det kanske partierna som 

vänt medlemmar och potentiella medlemmar ryggen istället för tvärtom.541 I 

denna studie framgår att partiers valberedningar tenderar premiera det som 

upplevs lika och tryggt i relation till det okända och mindre trygga. Detta 

skulle kunna vara en del i förklaringen till varför potentialen av såväl 

partimedlemmar som potentiella medlemmar inte utnyttjas under 

kandidatnomineringen.   

 

Vid första anblicken kan det kanske betraktas lite tillspetsat att påstå att 

partiers nomineringsprocesser sker inom ramen för en klubb för inbördes 

beundran men frågan är om inte påståendet har viss relevans. Studien visade 

genomgående på en uttalad vilja att dels premiera människor inom 

personliga nätverk men också en uttalad vilja att premiera personer vars 

egenskaper upplevs lika de egna. Det bör därför finnas grund att anta att det 

finns tendenser till att partier väljer att exkludera en stor potential av 

kandidater beroende på att de på ett eller annat sätt bryter rådande norm. I 

ett demokratiskt perspektiv bör detta med fog kunna anses som 

problematiskt då en vital del av partiers uppgifter är att dels fungera som 

kanal mellan väljare och valda men också spegla befolkningen i ett 

representativt hänseende. Frågan är vad som händer i det längre perspektivet 

med partiernas roll om betydande del av kandidatpotentialen exkluderas. I 

en mening är det sannolikt inte problematiskt då alla som vill bli nominerade 

inte kan bli det utifrån många orsaker och den mest uppenbara är att det inte 

finns uppdrag till alla. Det kan dock betraktas som problematiskt om vissa 

grupper eller personer exkluderas i ett led från partiernas sida att upprätthålla 

rådande och givna normer, då bör risken vara uppenbar att dessa partier då 

stänger dörren till både förnyelse och utveckling av sin politiska verksamhet. 

Sammantaget skulle detta potentiellt på sikt kunna göra partier som utmärks 

 
540 Erlingsson & Öhrvall 2010:39ff se även Erlingsson M.fl. 2013:412ff. 
541 Erlingsson & Wänström 2015. 
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av denna form av exkludering irrelevant i ett väljarperspektiv. I ett läge att 

partiers nomineringsprocesser exkluderar breda samhällsgrupper ökar 

sannolikt risken att partiers nomineringsprocesser gynnar en liten exklusiv 

grupp istället för ett brett spektrum av människor. 

  

Fokus i denna undersökning var att studera hur homosocialitet och 

kontaktkapital påverkar partiers urvalsprocesser. Resultatet kan tolkas som 

att homosocialitet och kontaktkapital påverkar partiers kandidaturval, men 

resultatet kan inte tolkas som enda förklaring till varför vissa blir utvalda 

medan andra inte blir det. Valberedarna som intervjuats har lyft ett flertal 

aspekter av nomineringsprocesserna och anfört olika motiv bakom de val 

partierna gör. Bland annat har kandidaters förmåga att attrahera väljare lyfts 

fram som viktig.542 Detta är inte förvånande då partier som organisationer 

måste antas sträva efter att maximera sina röstetal. Således är det också rimligt 

att anta att röstmaximering är en del av kandidatbedömningen på alla nivåer. 

Framförallt till framträdande och/eller valbara placeringar på vallistor. 543 

Bedömningsfasen under partiers nomineringsprocesser är ett forskningsfält 

som utmärks av få bidrag. Därför vet vi också förhållandevis lite om hur 

partiers valberedningar förhåller sig till frågan om hur kandidaters personliga 

egenskaper kan bidra till att maximera röstetalen vilket gör detta till ett 

lämpligt framtida studieobjekt. Ett annat område som härrör sig till enskilda 

kandidaters är frågan om personröster.  Det finns forskning som genererat 

kunskap om vad som utmärker kandidater som blir personvalda i förhållande 

till de bortvalda.544 Ett område som däremot är inte är lika klart är på vilket 

sätt partier förhåller sig till personröster. Vad gäller listkomposition finns 

forskningsbidrag som visar att partier vid åternominering tenderar att 

premiera kandidater som fått många personröster.545  Men om detta påverkar 

partiernas eftervalsprocesser är oklart. Det är tänkbart att partierna också tar 

hänsyn till antalet personröster kandidater fått i samband med allmänna val 

och premierar dessa i samband med att indirekt tillsatta uppdrag tillsätts 

under eftervalsprocesserna. Men om det förhåller sig så är i nuläget okänt 

vilket gör detta till ett viktigt område för vidare studier.   

 

Ett annat bidrag som kan ligga till grund för framtida forskningsinsatser om 

urvals- och rekryteringsprocesser är sambandet mellan homosocialitet och 

kontaktkapital. Tolkningen att upplevelser av likhet kan lägga grunden för 

 
542 Se kapitel 5.1.2. 
543 Crisp M.fl. 2013. 
544 Se Nielsen 2007, J.fm Campbell & Cowlew 2014, André & Depauw 2013, Shugart M.fl 2005. 
545 Folke M.fl. 2016. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379413000255#!
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uppkomsten av kontaktkapital kan vara en infallsvinkel för att studera 

organisationers medlemsutveckling. Men tolkningen av sambandet kan också 

vara en utgångspunkt för att studera vilka personer som väljs ut för att 

företräda dessa organisationer. 546  Svenska riksdagspartiers organisation 

återfinns i huvudsak på lokal, regional och nationell nivå vilket ligger i linje 

med det övriga föreningslivet. Utifrån antagandet om att organisationers 

utformning kan påverka förutsättningarna till bildandet av homosocialitet 

och att partiernas uppbyggnad i huvudsak överensstämmer med andra 

organisationers struktur bör de organisatoriska förutsättningarna vara 

likartade. 547  Till det kommer antagandet att homosocialitet grundas i 

upplevelser av likhet och sökandet efter det som upplevs som lika är grundat 

i föreställningar om trygghet. Upplevelser av likhet och sökandet efter 

trygghet bör därför vara av universell karaktär och tillämpbart i andra 

sammanhang. Därigenom finns skäl att anta att sambandet mellan 

homosocialitet och kontaktkapital även kan återfinnas i andra sammanhang 

där urvalsprocesser sker.548 Men huruvida det förhåller sig så eller inte är i 

nuläget inte klarlagt men bör med fördel kunna studeras närmare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
546 Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977. 
547 Lundåsen 2004:9f. 
548 Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977. 
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ENGLISH SUMMARY  
In party-dominated political systems, parties compete for the votes of the 

public.549 Competition also exists within parties among people who are vying 

for political appointments.550  Intra-party nomination processes are crucial in 

party-dominated systems and often have greater impact on who is ultimately 

elected than the voting public.551 There is knowledge about the formalities of 

party nomination processes, but knowledge about how central party figures 

such as members of nomination committees justify why certain candidates are 

put forward instead of others is limited. 552 , 553  Consequently, this thesis 

proceeds from the arguments of nomination committees for parties 

represented in the Swedish parliament (the Riksdag) and studies them based 

on theories of identification and personal contacts. This is the basis for the 

formulation of the following two research questions: 

1. What impact does homosociality have on the selection made by 

nomination committees in party nomination processes for directly 

and indirectly elected appointment? 

2. What impact does network capital have on the selection made by 

nomination committees in party nomination processes for directly 

and indirectly elected appointment? 

Theoretical premises  
It can be assumed that party selection processes often occur within personal 

networks and that recruiters often demonstrate similar personal qualities to 

the people they recruit.554 This is consistent with a study of recruitment and 

nomination processes for the Swedish Government Offices and the Riksdag. 

The study showed that personal contacts and networks can be regarded as 

assets defined as network capital consisting of social contacts and contribute 

to achieving set goals, such as being nominated for a political appointment.555 

Network capital can be regarded as a form of social capital, but with focus on 

contacts that, irrespective of form and origin, constitute capital in a career 

respect.556 

 

 
549 Sjöblom 1968, von Beyme 1985:334ff. 
550 Norris 1997:1. See also Hazan & Rahat 2010:6ff, Ashworth 2012. 
551 Rahat 2007, See also Put & Maddens 2013. 
552 Duverger 1964:353ff, Gallagher & Marsh 1988, Hazan & Rahat 2010, Spies &Kaiser 2014, Cross & Gauja 

2014, Fransson 2018. 
553 Narud et al. 2002, Lundell 2002, Freidenvall 2006. 
554 Verba et al. 1995:133ff. 
555 Niklasson 2005. 
556 Niklasson 2005:45ff. 
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Homosociality as a theoretical approach was developed by Jean 

Lipman-Blumen, who posited that men prefer other men over women in 

selection processes in political organisations and organisations in general. 

Lipman-Blumen argued that this is largely based on recognition, as men 

recognise and value the characteristics of other men more highly than those 

of women. 557  Lipman-Blumen therefore argued that men’s preference for 

other men cannot be ascribed solely to gender, but also to perceptions, which 

may be based on factors such as social background, education and 

geographical home, of similarity in a wider senses.558 Lipman-Blumen further 

argued that a significant part of selection processes occurs within personal 

networks and that the selected usually have personal connections to the 

selectors.559  

 

Homosociality and network capital are separate theories, but there are links 

between them, as both emphasise selection processes. Based on the 

assumption on network capital, focus is on highlighting personal contacts and 

the advantages these can render in selection processes. Access to networks is 

also brought to the fore within the framework of homosociality, but the 

primary focus is on explaining how perceptions of similar characteristics 

affect selection processes. Recognition of and preference for characteristics 

perceived as similar are in this study assumed to be important to 

understanding how relationships between individuals are developed in 

political parties. Those who are identified as similar are assumed to be 

preferred and given advantages during nomination processes. Perceptions of 

similarity are therefore part of understanding how network capital is built up 

and managed. The question then is whether there is any form of interaction 

prevailing between homosociality and network capital. And, if so, how does 

this affect the nomination process? The likelihood of a candidate being 

nominated is assumed to increase through perceptions of similarity and via 

network capital. Conversely, it is assumed that those who are perceived as 

different and who lack access to network capital are disadvantaged during 

party selection processes. 

 

 
557 Lipman-Blumen 1976, Verba et al.1995:133ff. 
558 Lipman-Blumen 1976, See also Kanter 1977. 
559 Lipman-Blumen 1976, Verba et al.1995:133ff. 
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Method and material  
The study is based on the analytical model developed by Pippa Norris, which 

posits four different levels at which political nomination and recruitment 

activities can be studied.560 Like most other western European democracies, 

Sweden has no laws governing political party nominations and the first level 

is therefore omitted from this study.561 As parties are the main actors during 

nomination processes, Norris’s second level, recruitment at the party level, is 

relevant because Swedish nomination processes are an intra-party matter.562 

The third level of analysis, the supply of candidates, sheds light on access to 

candidates. As this thesis is based on parties’ demand for candidates, it might 

be assumed that this level of analysis should have been omitted, but as there 

are indications that the parties do not fully exploit existing candidate potential, 

it is relevant to determine whether the actual supply of candidates might not 

be aligned with the perceived supply of candidates. 563 The fourth level of 

analysis, the gatekeeper level, is central as nomination committees and their 

members’ perceptions of various candidates are the main focus of the study.  

 

The study mainly covers nomination activities in connection with 

parliamentary, regional and municipal elections in 2010 and 2014. Thirty-two 

people interviewed. The sample can be regarded as a snowball sample in 

which people interviewed during the pilot study recommended other people 

to interview.564 The interviews were semi-structured.565 Information about the 

parties’ nomination processes is difficult to access due to confidentiality and 

the lack of record-keeping. For that reason, Västernorrland was chosen as the 

regional unit because a pre-study was conducted there and a network 

established, which facilitated the gathering of information. Swedish parties 

represented in the Riksdag are divided into regional party organisations 

consisting of a number of local (municipal) party organisations. Selecting a 

region as the location of the study thus provided an opportunity to conduct a 

cohesive survey of the entire nomination chain regarding appointments at the 

municipal and regional levels and to the Riksdag.566  

 

All parties in Västernorrland represented in the Riksdag except the Sweden 

Democrats had active local party organisations in all municipalities when the 

 
560 Norris 1997:1. 
561 Sandri M.fl. 2015:182f. See also Hazan & Rahat 2010:4, Narud et. Al. 2002, Lundell 2004 
562 Petersson 2004:223. 
563 Erlingsson & Wänström 2015:142ff, Erlingsson & Öhrvall 2010:39ff, see also Soininen & Etzler 2006:143. 
564 Cf. Bryman 2012:424f, see also Roulston 2010:96ff. 
565 Brinkman 2018:579f. 
566 Cf. Repstad 2007:23, Creswell 2007:48. 



 

184 

study was performed.567 In terms of population, Västernorrland is an ordinary 

region and is in parity with comparable regions as regards income and 

education levels and may therefore be regarded, apart from the metropolitan 

regions of Sweden, as an average party district. 568  The limitations of the 

sample must, however, be considered and the results therefore cannot be 

regarded as generalisable, although they contribute to understanding how 

intra-party nomination processes work. 569  Four of the eight parties 

represented in the Riksdag were studied. The Social Democratic Party and the 

Green Party have historically been aligned with the left wing of Swedish 

politics and the Moderate Party and the Liberals with the right wing. The 

Liberals and the Greens give regional and local party organisations great 

freedom to design the nomination processes and have historically been 

among the smaller parties in the Riksdag. The Moderates and the Social 

Democrats allow the regional and local party organisations little freedom and 

have historically been among the largest parties in the Riksdag. There are thus 

clear variations among the studied parties with regard to ideology, political 

culture, byelaws and party size, which provides a solid basis for testing 

theories, because they are tested in various contexts. 

Empirical findings and conclusions  
The importance of the local level to the parties’ nomination activities stood 

out. In all studied party organisations, it was more or less a hard-and-fast 

demand that candidates for regional or national appointments must have 

local-level experience.570 But for this to be possible, good relationships with 

local selectors were usually required; otherwise, there was little likelihood of 

political advancement. Membership numbers was another aspect. In party 

organisations with few members, there was some resistance to renewal, which 

may be one reason that it is difficult for new members to be nominated. 571 But 

the parties’ voting percentages were also important. Parties who receive a 

lower percentage of all votes cast have fewer appointments to fill, which 

should also make it more difficult for new members to be nominated. 572 

Regardless of the number of appointments available to distribute, however, 

 
567 The Sweden Democrats were represented in numerous municipalities when the study was performed (Source: 

Swedish Election Authority) but was not included in this study because it had no functioning local organisations 

in several of those municipalities. 
568 Cf. Gerring 2017:220ff. 
569 Cf. Stark & Torrance 2005:33f. 
570 See sections 5.2 and 5.3. 
571 See section 6.2. 
572 See sections 5.1.4 and 5.3. 



 

185 

the matter of trust was a central argument that selectors offered as an 

explanation for why it can be difficult to be nominated.   

 

The selectors believed candidates must build up tremendous trust among the 

nomination committees over a long period of time before they dared rely on 

the candidates. This usually meant that candidates aspiring to a political 

appointment had to expect to start with substitute appointments at the 

municipal level and that it could take one to two terms – four to eight years – 

before someone was considered ready for a more prestigious appointment. 

This is consistent with earlier research showing that dedicated effort on behalf 

of the party is necessary to build trust and personal networks within parties.573 

This continues onward to the parties’ regional and national levels; a 

significant part of the structures formed at the local level are reproduced at 

the regional and national levels. Some of the people currently being recruited 

by the local party elite will be part of the future party elite at the local, regional 

and national levels. The conditions thus exist for the reproduction at the 

regional and national level of homosocially based network capital formed at 

the local level. The significance of homosociality and network capital has been 

shown to vary, but not depending on party, ideology, byelaws or party 

culture. The variations found were primarily attributable to membership 

numbers. In party organisations with few members, the value of 

homosociality and network capital tends to increase, while the relationship is 

the reverse in organisations with high memberships.574  

 

The results of this study are in line with earlier knowledge about 

homosociality in the sense that emotional security is a central aspect of 

homosocial affinity and people who are perceived as similar are regarded as 

safer and more trust-inspiring that those who are perceived as different.575 

This is connected to the value of network capital. Individuals who are known 

and accepted within a circle of people are usually perceived more positively 

than if the situation is the reverse.576 Network capital is also an instrument 

that nomination committees use to assess candidates, partly through personal 

knowledge, but also via other people’s opinions. Candidates with access to 

network capital also gain advantages through others who nominate or 

endorse them, which can generate credibility, although the person 

nominating or endorsing the candidate must have a good reputation – 

 
573 Madestam 2014. 
574 See section 5.4. 
575 Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977. 
576 Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977, Holgersson 2004, Niklasson 2005. 
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otherwise the nomination or endorsement may instead be regarded as a 

burden.577 It can therefore be assumed that network capital can influence the 

selection processes of organisations in that people who are well-known 

known are preferred over those who are less well-known in the organisations.  

 

The contributions of this thesis can be summarised in a theoretical part and 

an empirical part. The theoretical contribution is the understanding of how 

homosociality can lay the foundation for building network capital, in that 

people who perceive similarities with each other are attracted to each other 

and become part of each other’s network capital. Based on the results of this 

study, the interpretation is that homosociality contributes to the formation of 

network capital when, based on perceptions of similarity, people seek out 

others whom they perceive to be similar to themselves. These contacts may 

later be crucial to determining who is nominated for political appointments 

by parties. The results of this study have shown that homosociality and 

personal contacts can affect selection processes. This should indicate that the 

results could also be valid in other organisation, both political and non-

political.578   

 

The empirical contribution is a cohesive context for understanding how party 

nomination processes work, from the local level to the parliamentary level, 

and the central position occupied by local party organisations in relation to 

political recruitment at all party levels. The parties’ local organisations help 

supply the regional and national levels of the parties with new politicians. The 

study showed an explicit preference for people within personal networks, as 

well as preference for people whose characteristics are perceived as similar to 

those of the selectors. It should therefore be possible to assume that there are 

tendencies for parties to exclude substantial candidate potential because the 

candidates diverge from the prevailing norm in one way or another. This can 

be problematic from a democratic perspective, in that working as a channel to 

voters and reflecting the population in the representative respect are vital 

aspects of the tasks of political parties. The question is, what happens from a 

longer perspective if a significant portion of the candidate potential is 

excluded? In one sense, it is probably not problematic, as it can be assumed 

that not everyone who wants to be nominated will be, for a variety of reasons, 

and the most obvious factor is that there are not enough appointments to go 

around. But if exclusion is used to uphold prevailing norms, there is risk that 

 
577 Soininen & Etzler 2006. 
578 Lipman-Blumen 1976, Kanter 1977, Holgersson 2004. 
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the parties will close the door to renewal. One possible result is that parties 

distinguished by this form of exclusion will eventually become irrelevant to 

voters. In a situation where party nomination processes exclude wide swathes 

of social groups, there is greater risk that party nomination processes will 

favour a small, exclusive group rather than a wide spectrum of people.  
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Bilaga 1. Intervjumanual 

Grunddata för valberedaren 

1. Namn 

2. Parti  

3. Är Du:  Kvinna  Man Födelseår: 

4. Yrke 

5. Högsta avslutade utbildning 

6. Vilket år blev Du politiskt aktiv 

7. Vilket var Ditt första politiska uppdrag 

8. Vilka politiska uppdrag har Du i nuläget 

9. Hur många år hade Du varit politiskt aktiv när Du första 

gången blev utsedd att ingå i en valberedning? 

10. Vilken roll har Du i valberedningen? 

11. Hur gick det till när Du blev utsedd till att ingå i 

valberedningen? 

12. Vilken valberedning ingår Du i: 

Kommun    landsting riksdag  

13. Ingick Du i någon valberedning vid valet: 

2002  2006 2010  Annat tillfälle 

Kommun landsting riksdag  

 

Fråga 1: Kan Du beskriva hur nomineringsverksamheten fungerar i Ditt 

parti, till olika uppdrag, till olika nivåer? Hur gör NI? 

 

Fråga 2: Hur betraktar Du ditt uppdrag som valberedare? och hur utför 

Du Ditt uppdrag? 

 

Fråga 3. Vilka politiska målsättningar har Du och Ditt parti när Ni 

nominerar kandidater till politiska uppdrag? 
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Fråga 4. Vilka egenskaper anser du vara de viktigaste hos en kandidat? 

 

Fråga 5. Rent allmänt, tror Du uppfattningar om personlig likhet mellan 

den som nominerar och den som nomineras påverkar 

nomineringsverksamheten? 

 

Fråga 6: Varför blev du politiskt aktiv och hur gick det till när du fick ditt 

första politiska uppdrag?   

 

Fråga 7. Rent allmänt, hur tror Du att personliga nätverk påverkar 

möjligheten för en kandidat till att bli nominerad till ett politiskt uppdrag?  

 

Fråga 8: Rent generellt, hur ser Du på möjligheterna att kombinera att 

kombinera ett politiskt engagemang med familj och yrkesliv? 

 

Fråga 9: Vilken betydelse anser Du att utbildningsnivån har hos 

kandidaterna? 

 

Fråga 10: Ibland kan man höra kommentarer om att partierna blivit en 

”klubb för inbördes beundran” hur ställer Du Dig till detta påstående? 
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Bilaga 2. Intervjuförteckning  
Huvudstudie 

 Intervjuperson Parti Kön Kommun  Region/Riksdag Tidpunkt 

1. M M X X 2011-12-14 

2. M K X X 2012-01-17 

3. MP M X X 2012-01-19 

4. MP M X X 2012-01-19 

5. MP K X X 2012-01-26 

6. M M X X 2012-01-31 

7. M M X X 2012-02-06 

8. L M  X 2012-06-19 

9. M M X X 2012-08-09 

10. S K X X 2012-09-17 

11. L K X X 2013-01-26 

12. S M X X 2013-01-29 

13. L K X  2013-02-07 

14. L K X  2013-10-01 

15. S M X  2013-10-07 

16. L M X X 2013-10-08 

17. S K X X 2013-10-15 

18. L M X X 2013-10-15 

19. S M X X 2013-10-18 

20. MP M X X 2013-10-25 

21. M M X  2013-10-28 

22. S M X  2013-11-04 

23. M M X  2013-11-08 

24. M M X  2013-11-19 

25. S K X  2013-11-22 

26. S M X X 2013-11-25 

27. MP M X X 2013-11-26 

28. S K X X 2013-11-28 

29. MP K X X 2013-12-02 

30. S K X  2013-12-13 

31. M M X  2014-01-22 

32. S K X X 2014-01-29 
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Uppdragsnivåer huvudstudie: Sammanställning 
Parti Kommun Region/Riksdag Totalt antal intervjuade 

S 11 7                                      11 

M 9 5                                         9 

L 5 4                                         6 

MP 6 6                                         6 

Totalt 31 (147 – 441) 22 (56 – 63) 53 (203 – 504)               32 

Inom parantes: Potentiellt antal uppdrag.  

 

Not: Antal uppdragsnivåer stämmer inte överens med det totala antalet intervjupersoner till 

följd av att merparten av intervjupersonerna uppburit fler än ett valberedningsuppdrag  

 

Intervjuförteckning: Pilotstudie 
Intervju Parti Kön Kommun  Region/Riksdag Tidpunkt 

1. KD M X  2009-05-29 

2. V M X  2009-06-01 

3. M M X  2009-06-02 

4. C M X X 2009-06-04 

5. L M X X 2009-06-11 

6. MP K X X 2009-06-12 

7. S M X  2009-06-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


