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Abstract 

The purpose of this essay (C-uppsats) is to study the role of being a municipal, local elected 

official. The essay is built around two independent case studies. The first case study concentrate 

on Säffle kommun (Säffle municipality) and the second on Eda kommun (Eda municipality). 

Through using the principal-agent theory tries to understand how the local elected officials 

themselves understand their role as representatives and decision-makers. The essay does this 

by asking the main question which is who the elected official see as their principal.  

 

Through the two case studies the result shows that the elected officials in both studies do not 

limit the principal to only one. Instead the result and analyze demonstrates how both the 

electorate and the political parties function as principals. The electorate function as a long term 

principal while the different political parties function as a more frequent principal which the 

elected official have a more frequent contact with. 

 

To better understand the principal agent theory more studies is necessary. This can be done 

through both qualitative and quantitative studies. 
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1. Inledning 

1.1. Problembild  

Maktbegreppet är centralt inom statsvetenskaplig forskning. Mycket av vad 

forskningsdisciplinen går ut på är att analysera makt från olika perspektiv. I en representativ 

demokrati likt Sverige är tanken att den samlade makten ska vila i medborgarnas händer. I 

Sveriges fall överlämnas sedan denna makt att besluta till folkvalda politiker i riksdag och 

fullmäktigen. Det är dessa som utgör våra representanter. Riksdagen, bestående av 349 

folkvalda ledamöter, representerar medborgarna. På samma sätt är folkvalda 

fullmäktigeledamöter i kommuner1 och landsting/regioner valda att representera invånarna i 

olika kommuner. I den politiska samhällsdebatten är det alltför lätt att glömma bort den centrala 

roll som lokala politiker spelar. De utgör frontfigurerna för partierna och förväntas styra över 

stor del av svensk välfärd. Den överväldigande majoriteten av engagerade politiker i Sverige 

har det inte som heltidsuppdrag. Utan det är framförallt fritidspolitiker med vanliga yrken som 

framförallt ansvarar för den kommunala verksamheten.  Även fast rollen som nationell politiker 

är viktig och relevant att studera är likväl därför rollen som kommunal politiker central att 

försöka förstå. 

 

De folkvalda fullmäktigeledamöterna fungerar inte enbart som självständiga, oberoende 

ledamöter. För dessa ledamöter är en del av en större process. De utgör å en sidan beslutsfattare 

och ska efter eget bevåg och tillsammans med andra fatta beslut i politiska frågor. Men 

fullmäktigeledamöterna är även valda att representera. Denna representation kan förstås på två 

sätt. Antingen att ledamoten är vald att representera ett särskilt parti eller att denne är vald att 

representera en grupp väljare. Ingen fullmäktigeledamot skulle vara där denne är om det inte 

hade varit för att hen nominerats och gjorts valbar av ett parti. Samtidigt skulle ledamoten lika 

lite kunna vara en vald fullmäktigeledamot utan väljarnas val. 

 

Här uppstår en delegationskedja i den parlamentariska demokrati som varje kommun teoretiskt 

utgör. Som medlem i en kommun har jag i och med valet till fullmäktige delegerat makt över 

till folkvalda ledamöter. Men det går även att argumentera för att en delegation sker från de 

politiska partierna till fullmäktigekandidaterna då dessa är en del av ett partis lista. Här finns en 

                                                      
1 I Sverige skiljs mellan det som kallas för primärkommuner (det som till vardags ofta benämns 
kommuner) och landstingskommuner (vilket ofta enbart kallas landsting). Sägs inget annat i denna 
uppsats avses med begreppet kommuner primärkommuner. 
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komplexitet vilket ställer en fråga på sin spets: Hur ser fullmäktigeledamoten på sin 

representation och plats i delegationskedjan? Ser denne sig som en representant för ett parti 

eller för den enskilde väljaren?  

 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i ett studium av rollen som politiker och hoppas fylla ett 

vetenskapligt tomrum. Forskning finns som studerar politikerrollen men detta görs då främst 

från ett nationellt perspektiv, se exempelvis Hermansson (2004) och Davidsson (2006). Men 

som redan nämnts är likväl studiet av rollen som politiker på kommunal nivå viktig att förstå. 

De flesta politiker är inte heltidsavslönade riksdagsledamöter utan tvärtom fritidspolitiker med 

ansvar för centrala välfärdsområden som skola, vård och omsorg. Av närmare 38 000 

förtroendevalda politiker är hela 97 % fritidspolitiker (Montin & Granberg, sida 33). 

Uppsatsens vetenskapliga bidrag kan förstås som empiriskt likväl som teoretiskt. Empiriskt 

genom ett insamlande av data och brukbar statistisk vilken bidrar till att öka den allmänna 

kunskapen om den kommunala rollen som politiker. Men uppsatsen är även menad att bidra 

teoretiskt genom att utöka förståelsen genom principal-agentteori och använda teorin i ett 

kommunalpolitiskt sammanhang.  

 

Genom bruket av principal-agentteori (PA-teori) för att förstå en tänkt delegationskedja 

(Davidsson 2006, sida 35-37) vill denna uppsats bidra till forskningen genom att utveckla 

förståelsen för hur folkvalda på kommunal nivå uppfattar sin egen situation och vem de själva 

anser att de representerar. Denna relation är viktig för samhället då den säger något om hur den 

svenska demokratin på en av sina yttersta fronter, kommunerna, fungerar. Målet är att 

genomföra detta genom två kvantitativa enkätstudier där fullmäktigeledamöter vid givna 

tillfällen i två fallstudier får svara på enkätfrågor vilka bidrar till att öka förståelsen för detta 

komplexa förhållande. 

 

1.2. Syftesbeskrivning 

Uppsatsens syfte är att främja förståelsen för fullmäktigeledamöters uppfattningar om sin egen 

roll som politiska representanter och beslutsfattare i en kommunal kontext i enlighet med 

principal-agentteorin.  

 

1.3. Frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är, annorlunda formulerat, att studera hur folkvalda representanter ser på 

sin egen roll som en del i det politiska maskineriet de är en del av. Dessa folkvalda är en del av 
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den kommunala, representativa demokratin. Bakom dessa formuleringar ryms antaganden och 

värden. För att kunna undersöka detta ställer uppsatsen följande frågeställningar. 

1. Anser sig fullmäktigeledamöterna kunna påverka den politiska utvecklingen i sin 

kommun?  

2. Ser sig fullmäktigeledamöterna som representanter för sitt eget parti eller för väljarna i 

sin kommun?  

 

1.4. Metod 

1.4.1. Uppsatsens metod 

Denna uppsats bygger på en ståndpunkt att statsvetenskaplig forskning kan försöka nå något 

som avslöjar bitar av sanningen om samhället och politiken. Detta är kanske en väl 

minimalistisk syn enligt vissa men det är den synen som uppsatsen vilar på (Lowndes, Marsh, 

Stoker 2018, sida 9). Uppsatsen utgår ifrån av en kvantitativ enkätundersökning för att försöka 

besvara frågeställningarna. Den primära anledningen till att uppsatsen grundas i en 

enkätundersökning är att den är tänkt att producera statistik. Denna statistik kan sedan i form 

av ett resultat användas för att bättre besvara frågeställningarna och därigenom uppnå syftet 

(Barmark & Djurfeldt 2017, sida 28-29). 

 

Innan själva metoden presenteras är en reflektion kring hur den faktiskt bidrar nödvändig. För 

det är ingen självklarhet hur man mäter något. Bland annat Barmark och Djurfeldt (2017, sida 

48) konstaterar det självklara i att sociala fenomen är svåra att mäta. Anledningen till detta är 

att vi pratar om komplexa processer vilka inbegriper mänskligt deltagande. Och det svåra består 

av att kunna mäta och därmed förstå det vi faktiskt avser att mäta och det vi påstår oss förstå. 

Detta beror delvis på att det finns en utbredd oenighet i hur olika fenomen tydligast bör 

definieras. Exempelvis kan vi fråga oss vad som utmärker det teoretiska begreppet socialt 

kapital. Låt oss (för enkelhetens skull) ställa upp två olika förslag från två olika tänkta 

statsvetare. 
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Bild 1. Socialt kapital 

                                                                            

 

        

 

                         

                                                                  

 

 

 

 

Vad vi här ovan ser är följderna av vad som kan sägas vara ett genomgripande 

definitionsproblem inom statsvetenskapen. Nämligen att statsvetare kan strukturera begrepp (så 

som socialt kapital) på olika sätt. I exemplet här ovan förstår en statsvetare socialt kapital som 

förtroende till individer medan den andra förstår det som förtroende till myndigheter. Följderna 

av detta blir att de kommer söka efter olika saker och därmed kan dra olika slutsatser utifrån 

sina resultat. Att på förhand tydligt och säkert avgöra vad en undersökning eftersöker på ett 

sådant sätt att det stämmer väl överens med ett teoretiskt begrepp ökar undersökningens 

träffsäkerhet. För att kunna genomföra detta genomgår uppsatsen en operationalisering 

(Barmark & Djurfeldt 2017, sida 49). För att ta som exempel behöver den här uppsatsens syfte, 

att undersöka fullmäktigeledamöters uppfattningar, operationaliseras till konkreta 

frågeställningar vilka går att använda i en enkätundersökning. Detta beskrivs i bild 2. 

 

Bild 2. Operationalisering 
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Enkätundersökningen genomförs på ett sådant sätt att enkäten ställs till fullmäktigledamöter 

vid ett fullmäktiges sammanträde. Anledningen till att arbetet genomförs på detta sätt är för att 

genom att ställa frågorna vid ett tillfälle då flertalet av fullmäktigeledamöterna är på plats får 

man chansen att få bra respons med svar från ledamöterna. Efter att samtliga 

enkätundersökningar delats ut och återlämnats vidtar den nödvändiga analysen av resultatet.  

 

Efter denna del i arbetsprocessen analyseras resultatet för att se om frågeställningarna genom 

den statistik som tagits fram kan besvaras och i så fall vad de säger. Genom detta kan sedan en 

övergripande diskussion vidta där en rimlig slutsats sedan kan dras relaterat till uppsatsens 

syfte. Genom den vetenskapliga metoden (enkätundersökningen) får vi fram ett resultat vilket 

sedan kan mynna ut i en analys som kan sammanfattas i en slutsats inom det teoretiska 

ramverket. Denna slutsats besvarar förhoppningsvis det syfte och den vetenskapliga undran 

uppsatsen är grundad i. 

 

1.4.2. Enkätundersökningen 

Uppsatsens primära tillvägagångsätt är bruket av en enkätundersökning. Enkätundersökningen 

som metod är i grunden en central kvantitativa metod. Med detta menas att metoden går ut på 

att samla in data som sedan kan kvantifieras. Enkätundersökningen är utformad för att kunna 

ge svar på uppsatsens frågeställningar och därigenom syfte. Skulle en forskare ta de 

frågeställningar som finns i denna uppsats och presentera dem för ett antal respondenter skulle 

rimligen få brukbara svar återlämnas. Därför finns det en poäng i att operationalisera de 

teoretiska antagandena och omformulera dessa till en enkätundersökning.  

 

Genom enkätundersökningens (se bilaga 3 för enkätundersökningen) sju frågor svarar 

respondenterna indirekt på de frågor uppsatsen utgår ifrån. Nämligen hur ledamöterna enskilt 

ser på sin egen ställning. Enkätundersökningen består av två inledande frågor och sju 

huvudsakliga frågor. Syftet med de två inledande frågorna är att kunna urskilja respondenterna 

via dels kön samt dels politisk hemvist. Detta för att studera ifall dessa två påverkar hur 

respondenterna svarar. Den huvudsakliga delen består av sju frågor. De tre första huvudsakliga 

frågorna har som primära syfte att förstå ifall förutsättningarna för den tänkta delegationskedjan 

existerar. Delegationskedjan förutsätter att ledamöterna i egenskap av agenter har mandat att 

agera. Detta kan i en politisk miljö omformuleras till ifall ledamöterna har politiskt inflytande.  

 



sida 6 
 

Den första frågan försöker förstå ifall respondenten uppfattar att denne har en möjligt att 

påverka den politiska riktningen. Inbyggt i detta finns en spänningsvidd emellan ledamotens 

självständiga inflytande kontra partiets inflytande. Men en avsaknad av totalt inflytande kan 

indikera att ledamöterna inte uppfyller kraven för en delegationskedja och ryms därmed inte 

inom teorin. Fråga två adresserar även den relationen kring ledamotens inflytande inom det 

egna partiet. Fråga tre lyfter även den möjligheten att agera på eget mandat genom att fråga ifall 

ledamoten överhuvudtaget skulle kunna tänka sig att ta självständiga beslut. Fråga fyra och fem 

berör alla liknande tänkbara scenarion som respondenten ombeds sätta sig in i. Vad det 

egentligen berör är hur en ledamot tänker sig att denne skulle rösta vid ett givet tillfälle och vad 

som kan tänkas påverka ledamoten. Fråga fyra och fem belyser ifall ledamoten kan tänka sig 

att rösta emot sitt parti om partiets uppfattning går emot ledamotens personliga uppfattning 

(fråga fyra) eller ifall partiets uppfattning tydligt går emot folkopinionen i kommunen. Fråga 

sex fokuserar i sin tur på hur väljarnas uppfattningar spelar roll för ledamoten. De båda 

avslutande frågorna sju har liknande syfte. Syftet med enkätundersökningens två avslutande 

frågor är att se ifall det finns någon skillnad i uppfattningen kring dels partiet och dels 

ledamoten. Detta kan ge klarhet i hur ledamoten ser på sin egen roll i relation till partiets roll. 

Att den avslutande frågan är annorlunda för de två fallstudierna kan ses som problematiskt. 

Men då dessa inte är meningen att generaliseras eller att direkt jämföras finns ingen större 

problematik kring detta. Båda frågorna adresserar dessutom liknande frågor. 

 

Vad frågorna fyra, fem, sex och sju försöker ge svar på är om ledamoten fäster störst vikt vid 

sig själv och därmed ser sig som en självständig representant för väljarna. Eller om ledamot 

sätter sig själv i andra ledet och framhäver partiets vikt. Som ofta fallet är vid 

enkätundersökningar och även vid kvalitativa frågeundersökningar kan inte raka frågor alltid 

användas. Vid en rak fråga om en ledamot ser sig själv väljarnas representant på bekostnad av 

partiets funktion finns en risk att denne av partilojalitet eller andra faktorer väljer att svara 

nekande.  

 

1.4.3. Uppsatsens validitet 

En uppsats med hög validitet kan förklaras som en uppsats vilken undviker strukturella fel i en 

hög grad. Därför är det berättigat att säga att en uppsats bör eftersträva hög validitet. 

Validitetstänkandet är därför något som genomsyrar hela arbetet med uppsatsen. Strukturella 

fel kan sökas i misstag i framförallt den vetenskapliga processens operationalisering. Ett lätt 
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misstag att begå är att uppsatsen inte undersöker det den säger sig vilja undersöka. I denna 

uppsats fall skulle detta innebära att den inte undersöker hur fullmäktigeledamöter ser på sin 

roll sin representanter och beslutsfattare som principal-agentteorin föreskriver. Det skulle även 

betyda att frågeställningarna är svåra att eller till och med inte går att besvara. För hur ska dessa 

kunna besvaras om fel statistik redan inhämtats från början? 

 

Därför är det en viktig del av den samhällsvetenskapliga forskningen att fråga sig om validiteten 

är hög. Sett till denna uppsats görs detta genom att säkerställa att enkätfrågorna går att använda 

som trovärdigt underlag för inhämtandet av statistik. Frågorna är utformade för att på olika sätt 

försöka analysera hur ledamöter ser på sig själva i relationen till väljarna och partiet. Genom 

detta undersöks fullmäktigeledamöternas uppfattning om sig själva som representanter. 

 

En annan del av uppsatsens validitet har att göra med bruket av Principal-agentteori (för en 

närmare redogörelse för teorin hänvisas till kapitel 2) vilken benämns som PA-teori. Frågan 

som är relevant att ställa är ifall PA-teori är ett lämpligt teoretiskt ramverk för att förstå de 

frågor som uppsatsen lyfter. PA-teorins styrka är dess förmåga att förklara hur en 

beslutsordning och delegationsordning kan tänkas fungera. Detta gör den lämplig för att förstå 

olika fenomen vilka kännetecknar den representativa demokratin. Därav är den brukbar i denna 

uppsats för att studera fullmäktigeledamöternas relation till väljare och parti utifrån en personlig 

uppfattning. 

 

Avslutningsvis är det rimligt att fråga sig ifall de folkvaldas egen uppfattning om sin roll som 

politiker verkligen avslöjar deras verkliga roll i delegationskedjan. Vad säger egentligen att 

deras egna uppfattningar om sin roll är den korrekta avspelningen av verkligheten? 

Fullmäktigeledamöterna kan både överskatta och underskatta sin egen betydelse och därmed 

placerar de indirekt sig själva i fel position i delegationskedjan. Kritiken mot uppsatsens tillit 

till de folkvaldas förmåga att placera sig kan vara befogad. Men det är ändå rimligt att anta att 

den egna uppfattningen om sin roll och betydelse är av vikt för att förstå den praktiska 

tillämpningen av PA-teorin. Uppfattningen om sig själv som exempelvis betydelsefull i ett 

beslutande sammanhang hämtas från en spegling av verkligheten. Noterat för att denna spegling 

kan avvika från verkligheten är den fortfarande en spegling av verkligheten. Detta leder till att 

den ger pusselbitar av verkligheten. Som vid allt annat forskningsrelaterat arbete bör varje 

slutsats kompletteras med andra undersökningar för att öka den kumulativa kunskapsstocken. I 
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detta bör därför denna uppsats och dess infallsvinkel till rollen som politiker förstås som en del 

av ett större sammanhang vilket kräver ytterligare studier för att än mer utförligt förstås. 

 

1.4.4. Fältarbetet 

Besöket hos Säffle kommunfullmäktiges genomfördes den 23/4 vid fullmäktiges ordinarie 

sammanträde. Väl vid mötet erbjöds samtliga tjänstgörande ledamöter att svara på 

enkätundersökningen. Själva undersökningen gick kortfattat till på följande sätt. Samtliga 

ledamöter erbjöds chansen att svara på enkäten. Innan enkäten delades ut presenterades enkäten 

för att ledamöterna dels skulle veta vilken sorts undersökning de deltog i samt hur de praktiskt 

förväntades genomföra den. Skulle någon eller några ledamöter inte vilja svara ombads de att 

antingen inte ta emot enkätundersökningen eller att lämna tillbaka den blank. Pennor för att 

kunna besvara enkäten erbjöds de som efterfrågade. Själva undersökningen tog cirka tio 

minuter. Sammanlagt 39 svar inkom från fullmäktigebesöket.2 Av de inkomna svaren var 23 av 

respondenterna män (59 %) medan 17 var kvinnor (41 %). Vidare var 24 av respondenterna 

tillhörande den styrande majoriteten (61,5 %) medan 14 tillhörde minoriteten (35,9 %). Ett 

enkätsvar saknade uttryckligt svar på den andra inledande frågan.  

 

Besöket hos Eda kommunfullmäktiges genomfördes den 25/4 vid fullmäktiges ordinarie 

sammanträde. Väl vid mötet erbjöds samtliga tjänstgörande ledamöter att svara på 

enkätundersökningen. Själva undersökningen gick kortfattat till på följande sätt. Samtliga 

ledamöter erbjöds chansen att svara på enkäten. Innan enkäten delades ut presenterades enkäten 

för att ledamöterna dels skulle veta vilken sorts undersökning de deltog i samt hur de praktiskt 

förväntades genomföra den. Skulle någon eller några ledamöter inte vilja svara ombads de att 

antingen inte ta emot enkätundersökningen eller att lämna tillbaka den blank. Pennor för att 

kunna besvara enkäten erbjöds de som efterfrågade. Själva undersökningen tog cirka tio 

minuter. Sammanlagt 31 svar inkom från fullmäktigebesöket.3 Av de inkomna svaren var 19 

män (61,3 %) medan 12 var kvinnor (38,7 %). Vidare var 11 av de respondenterna tillhörande 

den styrande majoriteten (35,5 %) medan 18 tillhörde oppositionen (58,1 %). Två enkätsvar 

saknade uttryckligt svar på den andra inledande frågan (6,5 %).  

 

 

                                                      
2 Säffle kommunfullmäktige har 41 ledamöter. 
3 Eda kommunfullmäktige har 31 ledamöter. 
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1.5. Avgränsningar 

I uppsatsen genomförs ett antal avgränsningar. Dessa görs för att uppsatsen ska vara 

genomförbar. Men de görs även för att stärka uppsatsens kvalité. Få problem studeras effektivt 

genom att göra dem för stora för att vara hanterbara. Som en del i den kumulativa 

forskningsprocessen behöver därför denna uppsats i likhet med andra var utformad enligt noga 

övervägda avgränsningar. 

 

Det uppsatsen kan sägas studera är rollen som politiker. Men rollen som politiker kan innebära 

väldigt mycket beroende på hur denna definition ser ut. Därför gör uppsatsen en första 

avgränsning i att studera folkvalda politiker. Folkvalda utgörs av de politiker som i ett val fått 

mandatet av väljarna att ta plats i en beslutande församling. I och med denna avgränsning 

spetsas uppsatsen till att skala bort majoriteten av de politiskt aktiva i Sverige vilka inte är 

folkvalda. I detta sammanhang bör det även poängteras att det finns en skillnad mellan att vara 

folkvald och förtroendevald som det förstås i denna uppsats. En förtroendevald är någon som 

valts att inneha förtroende att ta beslut. I ett politiskt sammanhang kan detta förstås även som 

en ledamot av en kommunal nämnd. Men en folkvald förstås i denna uppsats som den kategori 

politiker vilka fått sitt mandat direkt av folket (väljarna).  

 

I uppsatsen avgränsas även populationen som studeras till kommunfullmäktigeledamöter4. 

Denna avgränsning har att göra med uppsatsens syfte vilket är att studera fullmäktigeledamöter 

på kommunal nivå och inte regional eller någon annan nivå. Ett av uppsatsens bidrag till 

forskningen är förhoppningsvis att belysa en arena (den kommunala) utifrån den valda teorin. 

Därför är denna avgränsning en logisk följd av uppsatsens syfte. 

 

Enkätundersökningen avgränsas till att studera de fullmäktigeledamöter som är tjänstgörande 

vid ett sammanträde. Detta betyder dels att det framförallt är fullmäktigeledamöter vilka är 

valda som ordinarie ledamöter vilka kommer utgöra en del av populationen. Men det betyder 

även att ordinarie ledamöter vilka inte är närvarande vid tiden för undersökningen inte kommer 

vara en del av uppsatsen. Samt att de eventuellt tjänstgörande ersättarna vid ett sammanträde 

kan komma att räknas in. Då enkätundersökningen ställs och samlas in på plats är detta en 

praktisk följd. En sista huvudsaklig avgränsning är vilka fullmäktigen som studeras. De valda 

                                                      
4 Med fullmäktigeledamöter kan det i vissa avseenden även avses folkvalda i landsting eller regioner. 
Även Svenska kyrkan har denna benämning på sina lokalt förtroendevalda. I denna uppsats avses 
dock med fullmäktigeledamöter kommunfullmäktigeledamöter i primärkommuner om inget annat 
anges. 
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fullmäktigen är alla värmländska fullmäktigen med en viss spridning över länet. De varierar 

även i viss storlek och politisk majoritet. Den huvudsakliga anledningen till denna avgränsning 

har att göra med tidsbegränsade aspekter som en följd av att detta är en C-uppsats. Hade mer 

tid stått till förfogande kunde antalet fullmäktigen utökats och därmed även fler enheter 

införlivats som en del av undersökningen.  Viljan hos lokala fullmäktigepresidium att låta ett 

kommunalt fullmäktige vara en del av undersökningen har även påverka urvalet.  Uppsatsen 

avgränsar sig även på det sätt som dess syfte är. Vetenskapliga arbeten kan bidra till forskning 

på olika sätt. Ett vanligt sätt via framförallt kvantitativ statsvetenskaplig forskning är att 

statsvetaren försöker generera generaliserbar statistik. Genom bruket av olika matematiska 

metoder och metodteorier finns det tillvägagångssätt för att med stor säkerhet kunna säga att ett 

skeenden eller beteende är generaliserbart för en hel population. En av de vanligaste 

generaliserbara undersökningar som återkommande görs är väljarbarometrar och 

opinionsundersökningar.  

 

Denna uppsats har dock inte till syfte att skapa generaliserbar information. Istället för att 

utveckla eller nyansera redan existerande begrepp och teoretiska modeller vilka existerar är 

syftet med denna uppsats att genomföra ett antal totalundersökningar i form av fallstudier på 

vissa avgränsade kommuner. Därför ska inte uppsatsens resultat eller syfte tolkas som ett försök 

att generalisera till någon större population. I alla fall inte utifrån någon kvantifieringsmetod 

med vilken man kan nå en tillräckligt hög nivå av matematisk säkerhet. Uppsatsens 

vetenskapliga avgränsningar kan istället sammanfattas i två nedanstående punkter. 

1. Genom en totalundersökning av två utvalda fullmäktigen studera dessa som fallstudier av 

fullmäktigeledamöternas roll som förtroendevalda. 

2. Uppsatsens resultat är inte generaliseringsbart utifrån en vetenskaplig standard. Uppsatsens 

styrka är istället att studera enskilda fall och därefter kunna peka ut hur dessa kan förstås genom 

den använda teorin. Utifrån detta kan sedan en bättre förståelse för rollen som politiker i en 

kommunal kontext tas fram. 

 

1.6. Etiska överväganden 

En enkät kan vara anonym eller icke-anonym. Uppsatsen utgår ifrån en anonym enkät där 

respondenterna inte går att spåra enskilt. Det närmaste de går att spåra är i relation till den 

studerade kommunen, deras politiska position som en del av majoriteten eller oppositionen samt 

ifall respondenten anser sig vara man eller kvinna. Å ena sidan kan det anses att då enkäterna 

ställs till folkvalda fullmäktigeledamöter vilka i sin roll som politiker kan anses vara offentliga 
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personer borde deras svar vara offentliga. Offentligheten i rörande det allmänna har en lång och 

viktig tradition i Sverige. Det finns ingen direkt anledning att detta då inte bör vara fallet bara 

för att detta rör sig mellan det allmänna i form av en kommun och universitetet som 

forskningsinstitution. Tvärtom är Karlstads universitet en statlig myndighet och därmed en del 

av den allmänna statliga byråkratin och därigenom är offentlighet en viktig princip. Dessutom 

skulle en enkät vilken offentliggör respondenternas namn, partitillhörighet och liknande 

personliga uppgifter kunna vara av värde för vidare studier. Genom att exempelvis offentliggöra 

namnen skulle fördjupande studier kunna genomföras baserat på enskilda respondenters olika 

svar. Nu då enkäterna är anonyma är detta i praktiken ogenomförbart. Och som bland annat 

Esaiasson och Gilljam (2017) påpekar kan vissa undersökningar vara mindre trovärdiga som 

ett resultat av en utlovad anonymitet.  

 

Anledningen till att enkäten är anonym är av samma anledningar som sociologen Carin 

Holmberg (Esaiasson & Gilljam 2017) en gång gjorde i en av sina undersökningar, nämligen 

för att det underlättar att få så pass ärliga svar som man kan hoppas få. För trots att 

respondenterna i detta fall är offentliga personer finns det en överhängande risk att de påverkas 

i sina svar av det faktum att dessa kan granskas av andra. Detta är ett rimligt antagande av flera 

anledningar. Framförallt då vissa av frågorna rör respondenternas uppfattning om sin egen 

fullmäktigegrupp, partikollegor och sin egen roll i denna grupp. Att säga något som kan tolkas 

negativt skulle riskera att skada ledamöternas politiska gärning och skulle därmed kunna 

avskräcka dem från att vara ärliga. I slutändan är en övervägning av offentlighet i 

enkätundersökningen mot behovet och vikten av goda förutsättningar för ärliga svar påkallad. 

I detta skeende bedöms en anonym enkätundersökning vara av vikt och därmed ges alla 

respondenter goda förutsättningar att ärligt svara på enkätfrågorna.   

 

1.7. Tidigare forskning 

Inget vetenskapligt arbete opererar i ett tomt vakuum. Man är som oftast en del av en större 

process. Denna uppsats bygger därför på tidigare forskning och tidigare teoretisk förståelse. 

Själva syftet är därför att bidra med kumulativ förståelse till det område som uppsatsen studerar. 

Som en del i att vara transparent i arbetsprocessen redogör därför detta delkapitel för den 

tidigare forskning och de tidigare studier som finns inom det område som studeras samt 

närliggande områden.  
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Beträffande PA-teorin finns en uppsjö av tidigare forskning. I huvudsak är de flesta överens om 

att teorin kan spåras till 1970-talet som en kombination av ekonomiska och institutionella 

teorier. Vem som exakt lade grunden för den teoretiska förståelsen är något som inte är helt 

klarlagt. Men det går att säga att Michael Jensen och William Meckling var avgörande i att 

definiera vad PA-teorin är. Genom att publicera sina tankar (Jensen & Meckling 1976) om 

agentteori och de problem som kan uppstå ur agentförhållanden lade dessa två akademiker 

grunden till det som sedan utvecklats till en alltmer avancerad teori. Den amerikanske 

statsvetaren och professorn Terry M. Moe (1984) överförde dessa tankar i en text i American 

Journal of Political Science till det samhällsvetenskapliga fältet. Genom detta har PA-teori förts 

över från det nationalekonomiska fältet till att kunna brukas inom samhällsvetenskapen överlag 

och i statsvetenskapen i synnerhet. 

 

Ett forskningsbidrag vilken har varit viktig framförallt som underlag för denna uppsats är Lars 

Davidssons (2006) avhandling vid Uppsala universitet som behandlar maktspel och lojalitet i 

Sveriges riksdag. Vad Davidsson gör i sin avhandling är att han studerar den interna 

arbetsprocessen och det interna maktspelet i riksdagen vilket utspelar sig mellan 

riksdagsledamöter och deras partigrupper. Davidsson gör detta i ljuset av två stora 

institutionella reformer vilka genomfördes under 1990-talet. Dels förändringarna av den statliga 

budgetprocessen som infördes i kölvattnet av den ekonomiska krisen i Sverige under tidigt 

1990-tal. Men dels också införandet av personval vilken möjliggjorde för väljare att i viss mån 

frångå den av partierna bestämda vallistan. Det öppnade även upp för enskilda kandidater att 

bedriva egna personalvalskampanjer. Davidsson (2006, sida 35-37) använder PA-teorin som 

teoretiskt ramverk och vill utveckla den i studiet av den svenska riksdagspolitiken. Även om 

Davidsson inte direkt studerar samma aspekter av politikerrollen som denna uppsats är det 

fortsatt en viktig del av studiet av politikerrollen med stöd av PA-teori. Politikrollen är 

mångfaldig och kan studeras utifrån dess olika delroller, utifrån olika teoretiska ramverk samt 

även på olika nivåer. 

 

1.7. Uppsatsens disposition   

Uppsatsens disposition är strukturerad som följer. I nästkommande kapitel 2 presenteras 

logiken bakom fallstudie som forskningsmetod. Efter det följer kapitel 3 vilken går igenom det 

teoretiska ramverket (PA-teori) vilken uppsatsen utgår ifrån. I detta kapitel presenteras även 

relevant tidigare forskning. Efter kapitel 3 följer ett bakgrundskapitel vilken ger viss nödvändig 

information om det kommunala förtroendeuppdraget som står i centrum för uppsatsen. Där 
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beskrivs även kommunernas grundläggande uppdrag och roll i svensk förvaltning och politik. 

Kapitlet redogör även för partiernas roll, uppbyggnad och funktion. Kapitel 5 är uppsatsens 

resultat- och analyskapitel och redogör kommunvis för det resultat som enkätundersökningarna 

visar. I samband med resultatredovisningen genomförs analysen av den aktuella 

frågeställningen. Efter detta följer en avslutande diskussion med slutsats och avslutande 

reflektioner i kapitel 6. Efter detta ges förslag på vidare studier vilka skulle främja förståelsen 

för det område uppsatsen studerar. 
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2. Valet av fallstudiemetoden 

Olika akademiska arbeten struktureras på olika sätt. Det går att beskriva det som att arbeten har 

olika designer. Detta är ofta baserat på vilket syfte det enskilda arbetet har och vilken 

kunskapssyn författaren utgår ifrån. Denna uppsats är uppbyggd som två fallstudier. Men vad 

är syftet med fallstudier, särskilt med tanke på att det är en ofta kritiserad forskningsdesign (Yin 

2007, sida 13). Som Robert. K. Yin (2007, sida 19-20, 27-28) nämner finns det de 

samhällsvetare och mer specifikt för denna uppsats statsvetare vilka inte fäster någon större vikt 

vid fallstudien som modell. Om den ändå befästs med någon större vikt placeras den av vissa 

lågt. Fallstudien förstår dock i denna uppsats som en empirisk företeelse vilken studerar en 

aktuell händelse i dess verkliga kontext (Yin, 2007, sida 31). Med detta avses de två 

fullmäktigen och de enskilda folkvalda som utgör byggstenarna till dem som analysenheter.  

 

Det finns två frågor vilka är av central betydelse. Den första är vad fallstudiens resultat ska 

resultera i. Syftet med att bruka fallstudien som forskningsmetod är, precis som med flertalet 

andra metoder, att producera någon form av statistik. Och precis som Barmark och Djurfeldt 

(2017, sida 28-29) beskriver så är statistik ett redskap med vilken vi lättare kan förstå 

verkligheten. Därför är syftet med att studera två specifika fall att ta fram svar på de frågor som 

uppsatsen är byggd kring. Med hjälp av detta bör vi sedan kunna närma oss, om inte helt så 

åtminstone delvis, en sannare bild av verkligheten. 

 

Den andra frågan vilken är av central betydelse är vad just denna studie är ett fall av. Vad som 

menas med detta är att det är viktigt att förstå vad fallstudien i denna uppsats egentligen kretsar 

kring. Detta är även en viktig del av motivationen till varför studien är relevant att genomföras. 

Denna uppsats utgår ifrån rollen som politiker i en kommunal kontext. Med detta menas att det 

själva utgångspunkten kring uppsatsen är att studera vad det innebär att vara politiker i en 

normalstor, normalstyrd svensk kommun. De två fallen, Säffle kommunfullmäktige och Eda 

kommunfullmäktige uppvisar båda liknande drag relaterat till vad som kan betecknas som en 

”normal” svensk kommun. Det är viktigt att komma ihåg att vare sig Stockholm, Göteborg eller 

Malmö utgör normen för vad en svensk kommun är. Dessa tre kommuner är så pass mycket 

större relativt andra svenska kommuner, då särskilt Stockholms kommun, att de utgör 

undantagen av de 290 kommuner Sverige idag består av. Man bör vara medveten att variationer 

mellan olika kommuner skulle kunna förekomma. Teoretiskt skulle de två fall som valts ut i 

denna uppsats kunna utgöra två stora undantag från vad vi skulle kunna tänka oss vara en 
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”normal” kommun. Skulle så vara fallet riskerar den statistik (kunskap) som inhämtas från dessa 

två fall att vara missvisande då den inte uppfyller det syfte uppsatsen vilar på, vilket är: att 

främja förståelsen för fullmäktigeledamöters uppfattningar om sin egen roll som politiska 

representanter och beslutsfattare i enlighet med Principal-agentteorin.  

 

Vad läsaren av denna uppsats bör göra är att ställa sig den kritiska frågan ifall uppsatsens valda 

metod och tillvägångsätt (fallstudie) och teoretiskt ramverk (principal-agentteori) är brukbara. 

Vad avser valet av fallstudie bör det motiveras med att genom att studera två enskilda, men 

ändock brukbara kommuner, kan vi öka förståelsen för hur rollen som politiker i en kommunal 

kontext ser ut. Genom detta får vi möjligheten att bättre förstå en relevant och central del av 

den svenska politiken. Vilket borde vara ett gott argument till bruket av fallstudie som 

forskningsmetod då den bidrar till ökad kunskap.  
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1. Principal agent-teori i förhållande till väljarna 

Principal agent- teori (PA-teori) beskrivs ibland som principal agentproblemet. Anledningen 

till att PA-teori ibland får benämningen som problem är för att den i sin grund beskriver en 

problematisk relation. Själva teorin tar sin utgångspunkt i ett problematiskt förhållande mellan 

två olika aktörer. Vad som gör PA-teori speciellt i förhållande till statsvetenskaplig forskning 

är att teorin (problemet) från början är hämtat från en annan akademisk disciplin, nämligen den 

ekonomiska (Higgs). Men från den ekonomiska disciplinen har den sedan även fått en 

framträdande roll inom samhällsvetenskaplig forskning och därmed även statsvetenskaplig 

sådan. Vad teorin grundläggande beskriver är en relation mellan en principal och en agent. 

Principalen och agenten har en relation där agenten agerar på uppdrag av principalen och har 

fått beslutanderätt inom vissa områden av den samme (Jensen & Meckling 1976, sida 5). Ett 

principal-agent förhållande kan tänkas se ut på flera olika sätt. Exempelvis jurist-klient, 

börsmäklare-investerare eller som i uppsatsens fall politiker-medborgare (Moe 1984, sida 756). 

 

Detta förhållande kan för denna uppsats överföras till att beskriva en tänkt relation mellan 

väljarna (principal) och fullmäktigeledamöterna (agent). Förhållandet beskrivs bildligt i bild 3. 

 

Bild 3. Delegationskedja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3 visar det principiella teoretiska ramverk runt PA-teorin relaterat till det politiska 

systemet. Vad bilden visar är hur PA-teorin är tänkt att fungera genom. Genom någon av 

Väljare 

(principal) 

Politiker (agent) 
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flertalet tänkbara anledningar väljer väljarna att anta rollen som principalen och utser genom 

reglerade val politiker att anta rollen som agenter. Det kan finnas flera anledningar till varför 

en principal överhuvudtaget väljer att anlita en agent. Davidsson (2006, sida 35) nämner i sin 

avhandling om lojalitetsförhållanden i Sveriges riksdag behov av expertkunskap, 

effektiviseringsbehov eller en önskan om att slippa direkt ansvar som tänkbara förklaringar till 

varför en principal ingår en relation med en agent. Här finns egentligen flera av argumenten till 

varför det politiska systemet i Sverige är strukturerat kring den representativa demokratin. Och 

den beskriver framförallt det rådande förhållandet mellan invånarna i en kommun och 

fullmäktige i den aktuella kommunen. För att den politiska organisationen ska fungera utses 

representanter vilka vid bestämda tidpunkter och enligt beslutade ramar får ta beslut åt 

invånarna.  

 

3.2. Principal-agent teori i förhållande till partiet 

Den ovan beskrivna teorin, PA-teori kan alltså användas till att förstå hur den representativa 

demokratin i kommunerna är tänkt att fungera. Den beskriver en relation mellan principal och 

agent och tilldelar både medborgarna och de folkvalda två roller. Rollen som väljare och rollen 

som politiker. Men de folkvaldas roll är mer komplex än vad den ovan beskrivningen vill göra 

gällande. Det går visserligen bra att tänka sig en PA-relation mellan dessa två aktörer. Men det 

saknas en viktig aktör för att beskrivningen ska vara en sannare avspegling av verkligheten. 

Både formella och informella spelregler har skapat en situation där de folkvalda 

fullmäktigeledamöterna inte endast sitter som enskilda representanter. Istället finns här de 

politiska partierna vilka är en central komponent av det politiska systemet i Sverige på nationell, 

regional och kommunal nivå. 

 

Partiernas roll i det politiska systemet kan skifta. Men Möller och Bäck (2003, sida 21-23) 

beskriver partiernas roll som att vara kanaler för samhällsåsikter, sammanföra åsikter till 

genomförbara förslag, att vara en rekryterare till politiska funktioner samt i viss mån fungera 

som beslutsfattare i politiska system. Denna kortfattade beskrivning av partiernas funktion i 

den svenska politiken motsäger till viss del det något enkla förhållande som beskrivs i delkapitel 

2.1. För skulle det vara så att det endast är de folkvalda fullmäktigeledamöterna som är 

agenterna i den parlamentariska delegationskedjan skulle partierna inte ha den funktion som 

här nyss beskrivs. Möller och Bäck (2003, sida 112) menar å sin sida att svenska politiker inte 

ska förstås som väljarnas representanter utan snarare som partirepresentanter.  
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Frågan kan därför vara om PA-förhållandet därför borde beskrivas annorlunda än den 

beskrivning som ges i delkapitel 2.1? Om det är så som Möller och Bäck anser, att det är 

partierna och inte de folkvalda själva vilka utgör det centrala elementet i den representativa 

demokratin borde bild 3 ritas om.  

 

 

Bild 4. Delegationskedja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4 beskriver ett alternativt sätt att tänka sig delegationskedjan i svenska kommuner än bild 

3. Istället för att se den folkvalda ledamoten i centrum ser man de politiska partierna i centrum 

och att det är dessa som fungerar som effektiva agenter. Men denna teoretiska beskrivning är i 

sig inte nog för att förstå den kommunala demokratin. För det förminskar de folkvalda 

ledamöterna till att vara närmast funktionslösa. Delegationskedjan är mer komplex än sådan 

och med hjälp av PA-teori kan den förstås. Frågan, vilken denna uppsats utgår från, är hur denna 

relation kan förstås. För om varken bild 3 eller bild 4 ensamma är korrekta måste den aktuella 

delegationskedjan förstås som något annat.  

 

3.3. Principal-agentteorins tre aktörer 

PA-teorin är användbar för att förstå det komplexa förhållande som antas råda mellan den 

folkvalde och dennes principal. Det är även på detta sätt som PA-teorin kommer till användning 

i uppsatsen. Den fungerar som ett appliceringsverk med vilket vår förståelse för verkligheten 

underlättas. Om PA-teori beskriver en delegationskedja av beslutanderätt som går från väljarna 

Väljare 

(principal) 

Parti (agent) 
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måste det finnas en agent. Teorin kan sägas förutsätta att det åtminstone finns någon form av 

agent vilken kan svara upp mot delegeringen. Det är detta antagande som gör teorin användbar 

i studien då den passar väl in på förutsättningarna som råder i den kommunala politiken med 

principal-agentförhållande. 

 

Men i denna delegationskedja som den här uppsatsen studeras finns inte endast två aktörer utan 

det finns istället tre aktörer och dessa är en del av ett komplext förhållande. De aktörer som 

finns i delegationskedjan är väljarna, den folkvalda och partiet. Alla tre måste nödvändigtvis ha 

en roll för att teorin ska kunna gå ihop. Om vi återgår till tanken om relationen mellan 

principalen och agenten går det att sluta sig till uppfattningen att väljaren är en principal. Denna 

slutsats är rimlig att dra då det inte finns något som tyder på att väljaren bör anta en roll av 

agent. Väljaren tar inte emot sitt uppdrag som principal från partierna eller de folkvalda (och 

att de därigenom kan tänkas vara en agent i sig självt). Utan väljarna utgör istället 

utgångspunkten i den kommunala delegationskedjan som den speglas utifrån tanken om en 

representativ demokrati.  

 

Frågan är därför hur rollerna fördelas mellan de folkvalda och partierna. Det finns ett flertal 

tänkbara delegationskedjor vilka kan rymmas inom PA-teorin som den används i denna uppsats. 

Å ena sidan kan det vara så att väljaren är en principal och att partiet är den huvudsakliga 

agenten till vilken delegation sker. Sedan kan partiet i nästa steg anta rollen som principal i 

relation till den folkvalde som blir agent i relation till partiet. Det går även teoretiskt att ta bort 

partiet från delegationskedjan. Teoretiskt går det även att tänka sig att den folkvalde är agent åt 

två principaler ifall både väljarna och partiet antar en delad roll som principal. Vad som här 

framträder är flera olika tänkbara delegationskedjor. 

1. Väljare (principal)              Partiet (principal/agent)              Folkvalde (agent). 

2. Väljare (principal)             Folkvalde (agent). 

3. Väljare (principal) & Partiet (principal)              Folkvalde (agent). 

 

Vad som här saknas är en korrekt bild av hur verkligheten ser ut. Idag saknas djupare kunskap 

om denna del av PA-teorin, delegationskedjan i de aktuella kommunerna, och därmed en 

tillförlitlig bild av rollen som folkvald politiker i en kommunal kontext.  Detta anknyts till 

uppsatsens syfte att bringa ljus i frågan genom att undersöka hur de folkvaldas situation ser ut. 

Detta görs genom att eftersöka svar på hur de folkvalda fullmäktigeledamöterna själva uppfattar 

sin relation till väljarna och partiet. Vilket kan omformuleras till hur de folkvalda ser på sin roll 
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som representanter och beslutsfattare. Genom att göra detta kan rollen som politiker förstås mer 

utförligt i ljuset av det teoretiska ramverk som PA-teori kan bidra med. 

 

3.4. Teoretisk applicering 

Vid det här laget borde bilden av principal-agentteorin vara tydlig. Teorin går ut på att försöka 

förklara varför vi människor delegerar ansvar till andra att ta beslut i våra namn och åt oss. 

Detta var till en början en väg för att förklara relationen mellan aktieägare och styrelse/ledning 

i bolag. Sedan har teorin utvecklats till att idag även fungera som ett ramverk inom 

statsvetenskaplig forskning. För precis som aktieägare lämnar över beslutanderätt enligt på 

förhand bestämda ramverk till en styrelse och ledning lämnar medborgarna i en representativ 

demokrati över beslutanderätt till folkvalda.  

 

Om det fortfarande inte står klart på vilket sätt PA-teorin används i den här uppsatsen är det här 

delkapitlet till för att ytterligare förklara hur den teoretiska appliceringen ser ut. Uppsatsen är 

inte menad att testa teorins hållbarhet (teoriprövande studie). Detta är annars ett vanligt 

förekommande vägval som tas av flertalet akademiska författare. Istället fungerar i den här 

uppsatsen PA-teorin som ett verktyg.   

 

Med hjälp av nämnda teori är syftet att försöka förstå rollen som politiker i en kommunal 

kontext. Det är med andra ord inte teorin som testas utan det ”mysterium” som uppsatsen 

undersöker försöker förstås med hjälp av det framtagna teoretiska ramverket. Med andra ord 

försöker vi i den här uppsatsen förstå politikerrollen via PA-teorin. 

 

Det skulle vara möjligt att försöka använda en annan teori och applicera den på ett liknande 

problem. Men i den här uppsatsen är verktyget, vilket är noga utvalt utefter en bedömning av 

dess funktionalitet i den här studien, principal-agentteori. Detta då teorin på bland annat ett 

pedagogiskt sätt kan förklara rollen som politiker. 
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4. Bakgrund 

Eftersom det som studeras är det kommunala förtroendeuppdraget i att vara folkvald studeras 

en konkret, verklig institutionell företeelse. För att bättre förstå fullmäktigeledamöterna, de 

enheter som uppsatsen är koncentrerad kring, behövs också en förståelse för den bakgrund och 

miljö dessa är verksamma i. Detta handlar inte om någon djupdykande och allvetande 

redogörelse för alla aspekter av den politiska och institutionella miljö politikerna är aktiva i. 

Utan är en redogörelse för de viktiga aspekterna vilka är relevanta för att förstå den kommunala 

politiska apparaten. Kapitel tre är uppdelad i tre delkapitel varav det första redogör för hur det 

kommunala förtroendeuppdraget (folkvald fullmäktigeledamot) är konstruerat och vilken 

funktion den är tänkt att fylla. 

 

4.1. Det kommunala förtroendeuppdraget och fullmäktiges roll 

Regeringsformens fjortonde kapitel inleds med följande: Beslutanderätten i kommunerna 

utövas av valda församlingar (2010:1408). Vad detta egentligen säger är att den främsta 

beslutanderätten i svenska kommuner utövas av de folkvalda fullmäktigen som finns 

organiserade. Här finner man det uppdrag som vilar på alla folkvalda fullmäktigeledamöters 

axlar. För i slutändan faller det på de enskilda ledamöterna som valts av medborgarna att fatta 

beslut i diverse frågor. Det finns olika sätt att se och förstå kommunerna. Montin och Granberg 

föreslår fyra olika sätt att förstå de svenska kommunerna och därmed den roll de folkvalda 

fullmäktigeledamöterna spelar. Dessa fyra synsätt är kommunen som gemenskap, den 

statsintegrerade kommunen, marknadskommunen och kommunen som en samverkande kraft 

(Montin & Granberg, sida 21-31). Dessa fyra synsätt presenteras inte mer i den här uppsatsen 

(för den nyfikne rekommenderas istället att läsa Montin och Granbergs Moderna kommuner). 

 

Kommunerna har flera olika uppgifter i sin roll som en del av det allmänna beslutfattandet. 

Framförallt vilar det på kommunerna att ansvara för en stor del av välfärdsstaten. Detta visar 

sig framförallt i att cirka 80 % av kommunernas budgeterar går till att finansiera centrala 

välfärdstjänster som barnomsorg, utbildning och social verksamhet av olika slag (Montin & 

Granberg, sida 32-33). Samtidigt ska man komma ihåg att en stor andel av kommunernas 

verksamhet inte är frivilligt för de kommunala politikerna att finanserna eller inte (Montin & 

Granberg, sida 33). Genom lagstiftning som den allmänna kommunallagen och speciallagar 

påverkar riksdag och regering vad kommunerna ska göra och vad som därmed upptar 

kommunalt folkvaldas uppmärksamhet i sin ämbetsutövning. 
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Det ska även nämnas att den lokala politikerrollen har varit föremål för ett antal statliga 

utredningar och kritisk reflektion. Under efterkrigstiden har det politiska landskapet förändrats 

nämnvärt. Kraven på fritidspolitiker att representera medborgarna samtidigt som man ska fatta 

beslut är höga. Som bland annat Montin och Granberg (sida 65) påpekar har det även skett en 

stor förändring då de kommunala förvaltningarna har gått från det som kallas 

”lekmannaförvaltning” till en ”lekmannastyrd förvaltning” där avlönade tjänstemän sköter den 

dagliga verksamheten. Ofta tar tjänstemännen de väsentliga besluten vilka rör planering, 

utvärdering, verkställande och i vissa fall även beslut inom den kommunala förvaltningen. 

Dessutom har antalet förtroendevalda minskat från att år 1980 vara cirka 70 000 till dagens 

38 000 medan antalet påkallade uppdrag är långt fler. Detta leder till att förtroendevalda i 

allmänhet har fler än ett uppdrag (Montin & Granberg, sida 62). 

 

4.2. Den kommunala partiapparaten 

De svenska riksdagspartierna har en likartad tredelad struktur (Möller & Bäck 2003, sida 123). 

På den nationella nivån finns en riksorganisation vilken koncentrerar sig på rikspolitiken (en 

riksdagsgrupp finns knuten till partiet), marknadsföring, opinionsbildning, övergripande 

förvaltning men det är även denna nivå som har det främsta ansvaret för att utveckla politiken 

och hålla ihop partiet. Nästa nivå består av distrikt5 vilka är organiserade för den regionala 

verksamheten. Dessa ansvarar framförallt för landsting/regioner, att utse ombud till partiernas 

centrala beslutande organ som kongresser, riksmöten och partistämmor och att fungera som en 

länk mellan den nationella nivån och den sista nivån, lokalorganisationerna. Denna nivå kan se 

olika ut men oftast finns antingen en heltäckande kommunförening för ett parti eller så finns 

det i en kommun flertalet kommundelsföreningar och andra lokala klubbar (Möller & Bäck 

2003, sida 126). Konstruktionen i en aktuell kommun beror i huvudsak på partiernas interna 

organisation men även på den aktuella kommunens storlek. 

 

Även om Möller och Bäcks framställning har några år på nacken pekar de på att den kommunala 

partipolitiken ändrat form de senaste åren. Det kommunala partiväsendet har enligt dem kommit 

att allt mer likna det nationella där motsättningarna och de politiska striderna bitvis kan vara 

mycket hårda (2003, sida 127). Lokala frågor har även en stor betydelse för hur väljarna röstar 

vilket manifesteras genom fenomenet röstsplittring vilket har gått från att var ett ovanligt 

fenomen i svensk politik till att bli vanligt. Förr röstade ofta en väljare på samma parti i alla val 

                                                      
5 Olika namn på distrikt är partidistrikt, länsförbund och regionavdelning (Möller & Bäck 2003, sida 
123). 



sida 23 
 

medan en väljare idag kan rösta på olika partier beroende på lokala frågor och 

ställningstaganden. Statsvetarna Erlingsson och Oscarsson visar hur detta beteende har blivit 

allt vanligare sedan undersökningar gjorda från 1970-talet (sida 355-366). 

 

Hur beskrivs då de lokala partiapparaternas uppgifter? Möller och Bäck (2003, sida 127-128) 

pekar på att partiernas kommunala/lokala verksamhet är avgörande på flera sätt. Dels har de 

lokala partiorganisationerna generellt sätt liknande uppgifter som partierna har överlag i och 

med att vara en kanal för idéer och åsikter, vara en del av beslutsapparaten samt rekrytera och 

göra personer valbara. Men samtidigt pekar Möller och Bäck på att det faktiskt är på den lokala 

nivån som väljarna oftast möter politiker. Medlemsrekrytering, utbildande verksamhet och den 

konkreta mötesverksamheten äger alla rum på den kommunala nivån i partierna. 

 

Den kommunala partiapparaten beskrivs bäst som en del av den tredelade partistrukturen och 

som den del där väljarna primärt möter politikerna öga mot öga. Detta gör att den kommunala 

partiapparaten är en central del av det svenska partiväsendet. De har även en central funktion i 

att samordna den kommunala politiken och sammanföra de folkvalda i fullmäktigen och 

förtroendevalda i styrelser och nämnder. 
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5. Resultat och analys 

Exakt hur en uppsats är uppbyggd kan variera. Den här uppsatsen är strukturerad utefter de två 

fallstudier den studerar, de enkätfrågor som där ställs och de forskningsfrågor den utgår ifrån. 

Resultat och analys kan vara två skilda kapitel men består i den här uppsatsen av ett gemensamt 

kapitel. Kapitlet är strukturerat som sådant att varje huvudkapitel består av fyra underliggande 

delar varav varje del representerar en av forskningsfrågorna. Sedan knyts resultatpresentationen 

av varje enkätfråga till den forskningsfråga den berör. Önskar läsaren en mer detaljerad 

resultatredovisning presenteras denna i bilaga 1 för Säffle kommun och bilaga 2 för Eda 

kommun. Där återfinns exakta värden för varje enkätfråga. Dessa behöver nödvändigtvis inte 

visas varje gång i resultat- och analyskapitlet. Men för läsaren som vill granska statistiken finns 

den att tillgå. 

 

5.1. Resultat och analys för Säffle kommun 

5.1.1. Anser sig fullmäktigeledamöterna kunna påverka den politiska utvecklingen i sin 

kommun? 

Det är framförallt tre enkätfrågor vilka är kopplade till uppsatsens första frågeställning. Dessa 

är fråga ett, två och tre. Första enkätfrågan6 pekar på något grundläggande inom principal-

agentteorin. Nämligen att för att teorin ska fungera behöver varje aktör ha en roll. Och 

fullmäktigeledamöternas roll (även om vi inte än exakt kan definiera den i relation till partiet 

och väljarna) är att vara en form av agent. Men för att fungera som en agent är det nödvändigt 

att agenten också har möjligheten att agera på mandatet. Översatt till den kommunala politiska 

scenen tecknas detta som möjligheten att överhuvudtaget påverka politiken. Om vi studerar 

resultatet för första enkätfrågan får vi följande bild (se stapeldiagram 1). 

 

                                                      
6 Fråga 1: Upplever du att du som fullmäktigeledamot har möjligheten att påverka politiken? 
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Stapeldiagram 1, Upplevelser du att du som fullmäktigeledamot har möjligheten att påverka politiken? 

 

Vad vi här ser är ett resultat som visar på att en stor andel av fullmäktigeledamöterna i hög 

utsträckning valt höga alternativ (5 ligger närmast mycket väl medan 1 ligger närmast inte alls). 

Detta säger oss vid en första anblick att fullmäktigeledamöterna kan tänkas anta en roll som 

agenter i och med att de verkar ha en roll att spela. En faktor som här kan påverka den enskilda 

ledamotens svar kan tänkas vara om denne är i majoritet eller opposition. Ett 

majoritetsförhållande innebär att man är med och får en möjlighet att styra utvecklingen i 

kommunen. En plats i opposition ger fortsatt en möjlighet att påverka den politiska utvecklingen 

men den kan ändå anses vara något mer begränsad. 
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Stapeldiagram 2, Är du en del av den politiska majoriteten eller oppositionen? 

 

Vad stapeldiagram två visar är fördelningen i absoluta tal i hur respondenter tillhörande 

majoriteten valde att svara och hur respondenter tillhörande oppositionen valde att svara. Vad 

som här framgår är att de ledamöter vilka tillhör oppositionen i större utsträckning relativt valde 

lägre alternativ som sitt främsta alternativ än vad ledamöter tillhörande majoriteten gjorde. 

Detta har inte avgörande betydelse för uppsatsens resultat och analys. Det pekar rimligen på att 

ett majoritetsförhållande leder till bättre upplevda påverkansmöjligheter hos den enskilda 

ledamoten. Men samtidigt är uppsatsen ute efter att se fullmäktige som en helhet varav den 

samlade framställningen är centralt. Detta överlag höga värde förstärks även om man beaktar 

att medelvärdet är 3,95 och medianen 4,00. 

 

Enkätfråga nummer två7 är central för att förstå ledamotens roll som agent. Den studerar ett 

annat sätt att förstå ledamöternas möjligheter att påverka politiken. Nämligen i vilken grad man 

kan göra sin röst hörd i den egna partipolitiska fullmäktigegruppen. Dessa grupper är centrala 

utgångspunkter i det politiska arbetet i alla svenska fullmäktigen. Då det är i dessa som 

ledamöterna kan samlas och enas om den gemensamma partilinjen. 

 

                                                      
7 Fråga 2: Anser du att du kan göra din röst hörd in din partipolitiska fullmäktigegrupp? 
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Stapeldiagram 3, Anser du att du kan göra din röst hörd i din partipolitiska fullmäktigegrupp? 

 

Vad stapeldiagram två visar är ett resultat som pekar på att fullmäktigeledamöterna anser sig i 

en mycket stor utsträckning ha goda chanser att göra sin röst hörd i den egna 

fullmäktigegruppen. Hela 76,9 % valde alternativ 5 vilket är det högsta värdet som står närmast 

”mycket väl” i skalan 1-5. Vad detta borde visa oss är att det enligt ledamöterna själva finns en 

god möjlighet att påverka i den egna partipolitiska gruppen. Vad resultatet visar är egentligen 

två saker. Dels befäster det resultatet från första frågeställningen vilket pekar på att det finns ett 

mandat att agera och påverka för ledamöterna vilket ger dem rätt förutsättningar att agera som 

agent. Men det visar också att det finns goda förutsättningar för att den existerar en relation 

mellan ledamöterna och partierna. Möjligheten att göra sin röst hörd i den egna 

fullmäktigegruppen pekar på vikten av fullmäktigegruppen som gemensamt sammanhang och 

därmed på vikten av de politiska partierna.  

 

Enkätundersökningens tredje fråga8 visar på ett något blandat om än tydligt resultat. En 

majoritet, 66, 7 % av ledamöterna valde de två alternativen värdena 4 och 5 fördelat på 38,5 % 

på 4 och 28,2 % på 5. Detta visar sig i stapeldiagram 4. 

 

                                                      
8 Fråga 3: Skulle du rösta för ett beslut som tydligt går emot folkopinionen i din kommun? 
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Stapeldiagram 4, 

Skulle du rösta för ett beslut som tydligt går emot folkopinionen i din kommun om du tror det är bäst 

för kommunen? 

 

5,1 % valde alternativ 1 och 12,8 % valde alternativ 2. Men en betygande majoritet får ändå 

säga sig vara rimligt säkra på att det är mycket troligt att de skulle gå emot den lokala 

folkopinionen. Men vad säger resultatet oss förutom att fullmäktigeledamöterna i Säffle 

kommun kan tänkas ta opopulära beslut ifall de anser det nödvändigt? Principal-agentteorin 

sätter ledamöterna i en roll som agenter och det förutsätter på någon nivå att agenterna har ett 

mandat att agera. Det mandatet såg vi uttrycka sig i både fråga ett och två om än tydligast i 

fråga ett. Fråga tre fungerar då som ett bevis eller ett komplement till övrig bevisföring för att 

det existerar en delegationskedja. Möjligheten att faktiskt gå emot den egna opinionen i syfte 

att ta beslut visar på en situation där åtminstone fullmäktigeledamöterna uppfattar sig ha ett 

beslutande mandat i rollen som folkvalda politiker.  

 

Vad visar då resultatet och analysen av första uppsatsfrågan i fallstudien Säffle kommun? Det 

som har framkommit kan sammanfattas i nedanstående punkter. 

1. Överlag anser sig fullmäktigeledamöterna ha en god chans att påverka politiken. Detta 

är en förutsättning för att de ska kunna fungera som agenter i den tänkta 

delegationskedja som PA-teorin föreskriver. 
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2. Resultatet från andra enkätfrågan visar på genomgående höga värden och det rimliga är 

att dra slutsatsen att ledamöterna själva anser sig kunna göra sina röster hörda i den egna 

fullmäktigegruppen. 

3. Resultatet från andra enkätfrågan pekar även på att det finns ett sammanhang och en 

relation mellan den enskilde ledamoten och dennes parti. Detta är en förutsättning för 

någon form av relation i delegationskedjan. 

4. Den tredje enkätfrågan visar på att fullmäktigeledamöterna i hög grad anser att det är 

troligt att de skulle gå emot den lokala opinionen om de anser att det är det bästa för 

kommunen. 

5. Dessa tre inledande frågor som gåtts igenom fungerar som tre kontrollfrågor. Frågornas 

funktion är att kontrollera om rätt förutsättningar för en delegationskedja finns inom 

ramarna för ett principal-agentförhållande. Resultatet från de tre ovanstående frågorna 

bekräftar denna möjlighet. 

 

5.1.2. Ser sig de folkvalda fullmäktigeledamöterna som representanter för sitt eget parti eller 

för väljarna i sin kommun? 

För att besvara uppsatsens andra frågeställning krävs att svar inhämtas från flera av 

enkätundersökningens frågor. Därför presenteras resultatet för enkätfrågorna fyra, fem, sex och 

sju vilka alla bidrar till att förstå svaret på frågan.  

 

Resultatet från enkätundersökningens fjärde fråga9 visar på än mer blandat resultat än vad de 

tre första enkätfrågorna visade. Den största svarande andelen har visserligen fortsatt valt det 

högsta alternativet 5 ( 41 %) men en betydande andel har också valt alternativen 1 och 2 (25,6 

%) med 1 på 15,4 % och 2 på 10,3 %. Cirka en fjärdedel på 25,6 % valde alternativ 3 vilket får 

ses som ett balanserat värde (se stapeldiagram 5).  

 

 

                                                      
9 Fråga 4: Skulle du känna dig bekväm med att rösta emot ditt parti om partiets ståndpunkt strider mot 
din personliga uppfattning? 
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Stapeldiagram 5, 

Skulle du känna dig bekväm med att rösta emot ditt parti om partiets ståndpunkt strider mot din 

personliga uppfattning? 

 

Resultatet visar på att de flesta ledamöterna skulle vara bekväma att rösta emot partilinjen om 

det stred mot deras personliga uppfattning. Vad säger då detta oss? Forskningsfrågan som denna 

enkätfråga är en del att svara på frågar ifall fullmäktigeledamöterna anser sig vara 

representanter för väljarna eller partiet. Även om denna fråga ensamt inte är den enda faktor 

som påverkar är det rimligt att anta att viljan att gå emot partiet i en skarp omröstning är mindre 

om man ser sig som en representant för partiet än om man ser sig som en representant direkt 

för väljarna. Med andra ord är resultatet i denna enskilda enkätfråga intressant att studera då 

den visar en skapligt stor möjlighet att en betydande andel av ledamöterna skulle rösta emot det 

egna partiet. 

Men resultatet från den fjärde enkätfrågan måste förstås i samklang med resultatet från övriga 

relevanta frågor. Därför är resultatet från den femte enkätfrågan10 intressant att studera då 

dessa två ställer snarlika frågor (se stapeldiagram 6). 

                                                      
10 Fråga 5: Skulle du känna dig bekväm med att rösta emot ditt parti om partiets ståndpunkt tydligt går 
emot folkopinionen i kommunen? 
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Stapeldiagram 6, 

Skulle du känna dig bekväm med att rösta emot ditt parti om partiets ståndpunkt tydligt går emot 

folkopinionen i kommunen? 

 

Resultatet för den femte enkätfrågan visar på ett relativt samlat resultat. Medelvärdet landar på 

2,95 vilket är lägre än vad det är för resultatet för fråga fem. Vi ser även hur svaren är 

koncentrerade till framförallt alternativ 2, 3 och 4. Till skillnad som för fråga fyra där 41 % av 

ledamöterna valde alternativ fem valde endast 7,7 % samma alternativ här. Istället bildar de tre 

mittenalternativen kärnan. Resultatet från enkätfråga fem komplimenterar resultatet från 

enkätfråga fyra. Återigen ser vi här en bild av ifall ledamöterna skulle rösta emot den egna 

partilinjen. Fast i detta fall rör det sig om bristande stöd i folkopinionen istället för den egna 

personliga uppfattningen. Ett lågt värde i denna fråga skulle indikera att 

fullmäktigeledamöterna, trots ett lågt opinionsstöd för en viss fråga, ändå skulle stå bakom sitt 

parti. Detta skulle i så fall indikera att ledamoten lutar sig åt sitt parti vid en skarp omröstning 

vilket formar en roll som politiker där denne förankrar sig i partiet och inte direkt hos väljarna. 

Vad vi här ser är ett blandat resultat med ett medelvärde som är väldigt nära 3.  

 

För att utveckla förståelsen av frågan behövs därför resultatet från enkätfråga11 sex och 

enkätfråga12 sju. Fråga sex och sju är relativt lika. Båda försöker förstå vilken vikt 

fullmäktigeledamöterna fäster vid väljarnas uppfattning. Skillnaden är att fråga sex efterfrågar 

                                                      
11 Fråga 6: Hur viktig är väljarnas uppfattning om dig som fullmäktigeledamot? 
12 Fråga 7: Hur viktig är väljarnas uppfattning om ditt politiska parti? 
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svar på vilken vikt ledamöterna fäster vid väljarnas uppfattning om den enskilda 

fullmäktigeledamoten medan fråga sju efterfrågar svar på vilken vikt ledamöterna fäster vid 

väljarnas uppfattning om ledamotens parti. Dessa två frågor ger ytterligare chansen att bättre 

teckna bilden av ifall ledamöterna förstår sin roll som politiker i skuggan av att vara en 

partirepresentant eller en väljarrepresentant.  

 

Vad resultaten för både enkätfråga sex och sju visar är höga resultat. Medelvärdena placerar sig 

högt då fråga sex landar på 4,38 och fråga sju på 4,62. De svarande fullmäktigeledamöterna är 

överlag överens om att väljarnas uppfattning är viktig både vad avser dem själva som ledamöter 

men även deras partier (se stapeldiagram sju och åtta). 

 
Stapeldiagram 7, Hur viktig är väljarnas uppfattning om dig som fullmäktigeledamot? 
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Stapeldiagram 8, 

Hur viktig är väljarnas uppfattning om ditt politiska parti? 

 

Även om resultaten här ovan är relativt lika finns vissa påtagliga skillnader. Vad som 

framförallt är relevant för att besvara uppsatsens andra frågeställning är att se på skillnaderna i 

svaren. 51,3 % av fullmäktigeledamöterna svarade alternativ 5 på enkätfråga sex. Detta bör ses 

som att en majoritet anser det vara mycket viktigt att väljarna hyser rätt uppfattning om dem. 

Men en betydligt större andel på 69,2 % angav samma höga alternativ när omdömet rörde deras 

parti. 

 

Vad vi ser i detta resultat är att fullmäktigeledamöterna visserligen värdesätter väljarnas 

uppfattning i båda fallen. Men att det finns en övervikt på att de värdesätter väjarnas uppfattning 

om deras eget politiska parti än mer. Detta pekar på att partiet i detta fall för vissa ledamöter 

och sett till hela fullmäktige kommer före den egna fullmäktigeledamotens relation till väljaren. 

 

Vad visar då det framtagna resultatet? Vad forskningsfrågan är menad att undersöka är ifall 

ledamöterna ser sig som representanter för sitt eget parti eller för väljarna och därmed bidra till 

förståelsen över rollen som politiker i ljuset av PA-teorin. Vad som framkommit av resultatet 

är följande. 

1. Ledamöterna är överlag mer bekväma med att rösta emot partilinjen om den strider mot 

den personliga uppfattningen än om den strider mot den lokala opinionen.  
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2. Det faktum att relativt många av de svarande är tveksamt inställda till att rösta emot sitt 

parti, även fast det strider mot den lokala opinionen, talar för att ledamöterna ser sig 

som partirepresentanter. 

3. Överlag anser fullmäktigeledamöterna att väljarnas uppfattning om dem själva som 

ledamöter och om deras parti är viktigt. I båda fallen svarar de flesta med alternativ fyra 

eller fem. 

4. Dock svarar betydligt fler med det högsta värdet, alternativ 5, på fråga sju. Detta kan ge 

en indikation på att fullmäktigeledamöterna värdesätter väljarnas uppfattning om partiet 

högre än uppfattningen väljarna har om den egna ledamoten. Även om båda resultaten 

visar på höga värden. 

Vad vi kan se, framförallt i relation till fråga sex och sju, är att ledamöterna i viss mån sätter 

väljarnas uppfattning om partiet framför uppfattningen om dem själva. Detta kan indikera att 

fullmäktigeledamöterna lutar något mer åt att se sig som partirepresentanter än direkta 

väljarrepresentanter men att båda enheterna, partiet å ena sidan och väljaren å andra är viktiga 

för den enskilde folkvalde.  

 

5.1.3. Avslutande analys Säffle kommun 

Vad säger den samlade bilden av Säffle kommunfullmäktige? Syftet med uppsatsen formuleras 

som: Uppsatsens syfte är att undersöka fullmäktigeledamöters uppfattningar om sin egen roll 

som politiska representanter och beslutsfattare i enlighet med Principal-agentteorin. Detta är en 

bred fråga och som oftast är kan en enda uppsats eller för den delen, ens en större vetenskaplig 

avhandling, endast undersöka fragment av ett område.  

 

Det som uppsatsen utgår från är att vi saknar kunskap om den exakta relationen som finns 

mellan fullmäktigeledamöterna och partierna samt väljarna. Omformulerat finns en osäkerhet i 

delegationskedjan. Vad som framgick av kapitel 3.4 är att det finns olika tänkbara 

delegationskedjor. Dessa är: 

1. Väljare (principal)              Partiet (principal/agent)              Folkvalde (agent). 

2. Väljare (principal)             Folkvalde (agent). 

3. Väljare (principal) & Partiet (principal)              Folkvalde (agent). 

Frågan är därför om vi i denna fallstudie av Säffle kommun bättre kan uttala oss om hur 

delegationskedjan i detta fall ser ut. Med tanke på det resultat som presenterats och den analys 

som genomförts finns två huvudsakliga saker att poängtera. 
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1. Delegationskedjan är en logisk möjlighet. Det har framgått att ledamöterna kan fungera 

som agenter med mandat att agera i och med att de anser sig ha en röst i det egna partiet 

och har en möjlighet att påverka den politiska utvecklingen.  

2. Det är svårt att exakt klargöra den inbördes relationen mellan framförallt partiet och den 

folkvalde. Men det framställs i resultatet att en delegationskedja där de folkvalda själva 

uppfattar väljarnas uppfattning om partiet som något viktigare än väljarnas. Detta skulle 

kunna indikera att de folkvalda ser sig som partirepresentanter före väljarrepresentanter. 

Detta skulle indikera att de folkvaldas principal i detta fall vore partierna. Men bilden 

som framträder är mer mångfacetterad. Det visar sig i resultatet att ledamöterna fäster 

betydligt värde vid både väljarna och vid partierna. Detta skapar en relation mellan de 

tre aktörerna som inte är rakt linjär. Utan istället verkar det som att i detta aktuella fall 

har fullmäktigeledamöterna inte en utan två principaler i väljarna och partierna (scenario 

tre här ovan). Varav den ena principalen, partiet, urskiljer sig genom att ledamöterna 

samtidigt är en del av denna organisation och har en daglig relation med den. Det gäller 

inte för relationen mellan väljarna och de folkvalda. I det fallet är relationen mer 

begränsad. 

 

5.2 . Resultat och analys för Eda kommun 

5.2.1. Anser sig fullmäktigeledamöter kunna påverka den politiska utvecklingen i sin kommun? 

Precis som i fallstudien med Säffle kommun behövs det först slås fast i fall förutsättningarna 

för en delegationskedja finns i Eda kommun. Detta är första sättet att förstå ifall PA-teorin 

fungerar i det aktuella fallet. Sättet det genomförs i denna uppsats är att studera ifall 

ledamöterna har möjligheten att agera som agenter.. Översatt till den politiska spelplanen blir 

detta med andra ord ifall ledamöterna kan påverka den politiska utvecklingen. För att besvara 

frågan kommer vi att som i kapitel 4.1.1. studera resultatet från de tre första enkätfrågorna.  

 

Resultatet för den första enkätfrågan13 visar att fullmäktigeledamöterna i Eda kommun överlag 

anser sig kunna påverka den politiska utvecklingen. Medelvärdet för resultatet är 3,58 och 

medianen är 4,00 vilket på en skala från 1-5 klart placerar sig över mitten. Samtidigt finns det 

vissa märkbara variationer i svaren. 22,6 % av fullmäktigeledamöterna har valt alternativ 5 

vilket kan jämföras med samma fråga för Säffle kommun där 35,6 % valde alternativ 5. Men 

fortsatt har få valt alternativ 1 (6,5 %) och alternativ 2 (9,7 %) (se stapeldiagram 8). 

                                                      
13 Fråga 1: Upplever du att du som fullmäktigeledamot har möjligheten att påverka politiken? 
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Stapeldiagram 8, 

Upplever du att du som fullmäktigeledamot har möjligheten att påverka politiken? 

 

Även fast resultatet visar på något allmänt lägre värden än det gjorde för resultatet för Säffle 

kommun går det fortfarande att peka på att ledamöterna anser sig kunna påverka politiken. Men 

för att få en bättre bild kan resultatet från första enkätfrågan komplimenteras med resultatet från 

andra enkätfrågan14. Resultatet visar på synnerligt höga värden där inga av 

fullmäktigeledamöterna valt de två lägsta alternativen 1 eller 2. Istället har en majoritet på     

58,1 % valt alternativ 5. Dessa höga värden påverkar såklart både medelvärde, som landar på 

höga 4,52, och median som landar på 5,00 (se stapeldiagram 9). 

                                                      
14 Fråga 2: Anser du att du kan göra din röst hörd i din partipolitiska fullmäktigegrupp? 



sida 37 
 

Stapeldiagram 9, 

Anser du att du kan göra din röst hörd i din partipolitiska fullmäktigegrupp? 

 

Detta pekar på att fullmäktigeledamöterna överlag anser att de kan göra sina röster hörda i de 

egna partipolitiska grupperna. Detta förstärker bilden av att ledamöterna har en chans att 

påverka politiken. Och det visar även på att fast alla ledamöter inte har exakt samma 

påverkansmöjlighet på politiken (exempelvis beroende på majoritets/oppositionsförhållanden) 

så finns det ändå en god möjlighet att inom den egna gruppen kunna göra sin röst hörd. Det 

sista resultatet vi ska överväga för den här frågeställningen är resultatet från enkätfråga tre15. 

Frågan är viktig därför att den avslöjar något ifall fullmäktigeledamöterna anser sig kunna agera 

på det egna mandatet de har. Möjligheten att gå emot folkopinionen är en sådan möjlighet. 

 

Resultatet visar på överlag höga värden där ingen av fullmäktigeledamöterna valde alternativ 1 

och endast en ledamot valde alternativ 2. Medelvärdet placerade sig på 4,37 och en knapp 

majoritet på 51,6 % valde alternativ 5. Om man lägger ihop de två högsta alternativen 4 och 5 

valde sammanlagt 83,9 % något av dessa (se stapeldiagram 10).  

                                                      
15 Skulle du rösta för ett beslut som tydligt går emot folkopinionen i din kommun om du tror att det är 
bäst för kommunen? 
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Stapeldiagram 10, 

Skulle du rösta för ett beslut som tydligt går emot folkopinionen i din kommun om du tror att det är 

bäst för kommunen? 

 

Vad resultatet visar är att en stor andel av fullmäktigeledamöterna i Eda kommun skulle kunna 

tänka sig att rösta för ett beslut trots att beslutet skulle gå emot folkopinionen. Detta befäster 

det övriga resultatet som visar på att det finns en tydlig möjlighet för de folkvalda att på olika 

sätt göra sina röster hörda. 

 

Sammanlagt visar resultatet inte bara på att det finns en god möjlighet för ledamöterna att kunna 

påverka politiken på olika sätt. Det visar även att de rätta förutsättningarna för en 

delegationskedja existerar. Detta sammanfattas i nedanstående punkter. 

1. Resultatet från enkätundersökningens första fråga visar på att fullmäktigeledamöterna 

överlag anser sig kunna påverka politiken även om den exakta påverkansmöjligheten 

varierar något. 

2. Svaren på den andra enkätfrågan visar att fullmäktigeledamöterna har en överlag god 

chans att kunna göra sig röst hörd i de egna politiska grupperna. Detta befäster 

antagandet att de på olika sätt kan agera som folkvalda.  

3. Den tredje enkätfrågan visar att fullmäktigeledamöterna i en stor utsträckning kan tänka 

sig att rösta för ett beslut även fast det går emot folkopinionen. Detta visar återigen på 

att ledamöterna enligt dem själva har påverkansmöjligheter. 
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4. Den sammanfattande bilden är att ledamöterna har en möjlighet att agera vilket gör att 

de kan anta rollen som agent. Följden blir att en delegationskedja är möjlig som den 

förutsätts i principal-agentteorin. 

 

5.2.2. Ser sig de folkvalda fullmäktigeledamöterna som representanter för sitt eget parti eller 

för väljarna i sin kommun? 

Uppsatsens andra frågeställning är grundläggande för att förstå den inbördes relationen mellan 

delegationskedjans olika aktörer. För att besvara frågan inhämtas resultatet från enkätfråga fyra, 

fem, sex och sju.  

 

Resultatet för enkätfråga fyra 16 visar på en blandad uppfattning bland de folkvalda i Eda 

kommunfullmäktige (se stapeldiagram 11). 

 
Stapeldiagram 11, Skulle du känna dig bekväm med att rösta emot ditt parti om partiets ståndpunkt 

strider mot din personliga uppfattning? 

 

Medelvärdet landar på 3,29 och medianen på mittenvärdet 3,00. Detta och det faktum att en 

stor andel både valt det lägsta alternativet (25,8 %) och det högsta alternativet (35,5 %) visar 

på en delad uppfattning. Vad resultatet konkret visar är att fullmäktige är delat i uppfattningen 

                                                      
16 Fråga 3: Skulle du känna dig bekväm med att rösta emot ditt parti om partiets ståndpunkt strider mot 
din personliga uppfattning? 
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ifall ledamöter skulle rösta emot partiet om det stred mot den personliga uppfattningen. Det är 

svårt att dra några alltför stora slutsatser på resultatet då vi ser en sådan utbredd variation i 

svaren.  Precis som i den andra fallstudien så är det rimligt att anta att viljan att gå emot 

partiet i en skarp omröstning är mindre om man ser sig som en representant för partiet än om 

man ser sig som en representant direkt för väljarna. 

 

Resultatet från den femte enkätfrågan17 kan komplimentera resultatet från den fjärde frågan. 

Frågorna är snarlika men den femte frågan väger in den lokala folkopinionen i frågan ifall 

ledamöterna skulle känna sig bekväma med att rösta emot det egna partiet. Vi kan anta att ifall 

ledamöterna skulle se väljarna som principalen skulle de i stor eller märkbar utsträckning vara 

tveksamma att följa partilinjen om den lokala opinionen är starkt emot den. Vad vi återigen 

ser är en delad bild med ett medelvärde på 3,29 (vilket är exakt samma som för enkätfråga 

fyra). Den enskilt största andelen skulle känna sig bekväm med att rösta emot partiet om det 

går emot folkopinionen. Men tveksamheter finns och en väsentlig del har valt det lägsta 

alternativet (19,4 %). Samtidigt har en betydande andel valt mittenalternativet på 25,8 % (se 

stapeldiagram 12). 

Stapeldiagram 12, 

Skulle du känna dig bekväm med att rösta emot ditt parti om partiets ståndpunkt tydligt går emot 

folkopinionen i kommunen?  

                                                      
17 Fråga 5: Skulle du känna dig bekväm med att rösta mot ditt parti om partiets ståndpunkt tydligt går 
emot folkopinionen i kommunen? 
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Som det går att uttyda ur stapeldiagram 12 finns det en tveksamhet att rösat emot partiet även 

fast folkopinionen skulle gå emot partilinjen. Samtidigt säger en betydande andel att det lutar 

åt mycket troligt att de skulle gå emot partilinjen i frågan. Att så pass många skulle rösta emot 

partilinjen med stöd av den lokala opinionen talar för att de förankrar sitt beslut hos väljarna 

och att dessa därmed ser väljarna i en viss mån som principal åt sig själva i någon mån. 

Samtidigt som det finns en betydande andel vilken inte lutar sig åt folkopinionen på samma 

sätt. 

 

För att ytterligare förstå den framtagna bilden behövs resultatet från enkätfråga sex18 och 

enkätfråga sju19. Båda frågorna efterfrågar egentligen vilken vikt fullmäktigeledamoten fäster 

vid vad olika aktörer tycker om dem. Fråga sex efterfrågar hur viktig väljarnas uppfattning är 

och fråga sju efterfrågar hur viktig partiets uppfattning är.Vad som framgår av resultatet för 

båda frågorna är ett relativt lika resultat. Enkätfråga sex landar på ett medelvärde på 4,26 och 

enkätfråga sju på 4,16. Det var dock procentuellt något fler som på fråga sju valde alternativ 5 

(54, 8 %) än på fråga sex (48,4 %) (se stapeldiagram 13 och 14). 

 

 Stapeldiagram 13, 

Hur viktig är väljarnas uppfattning om dig som fullmäktigeledamot? 

 

 

                                                      
18 Fråga 6: Hur viktig är väljarnas uppfattning om dig som fullmäktigeledamot? 
19 Fråga 7: Hur viktig är partiets uppfattning om dig som fullmäktigeledamot? Observera att enkätfråga 
sju inte är den samma för de två fallstudierna. För en diskussion om detta se metodkapitel 1.4.3. 
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Stapeldiagram 14, 

Hur viktig är partiets uppfattning om dig som fullmäktigeledamot? 

 

Spridningen av svarsalternativ är något större för fråga sju då alla fem alternativen är valda. 

Men det är endast en ledamot som valt alternativ 1 respektive alternativ 3 för enkätfråga sju 

vilket resulterar i att det inte bör dras för stora slutsatser av denna spridning. 

 

Frågan är istället vilken bild som tecknas efter att man väger in resultatet från enkätfråga fyra, 

fem, sex och sju. Det kan sammanfattas i nedanstående punkter. 

1. Resultatet för den fjärde enkätfrågan visar på ett blandat resultat där fullmäktiges 

ledamöter har visst skilda uppfattningar. Detta kan peka både på att ledamöterna fäster 

vikt vid både väljarna som principal och partiet som principal. 

2. Även för resultatet för den femte enkätfrågan finns stora tveksamheter hos fullmäktiges 

ledamöter. Spridningen är relativt stor och det går att uppfatta detta som att ledamöterna 

fäster vikt vid både väljarna och partiet. 

3. Resultatet för de två sista frågorna, vilka är snarlika till sin karaktär visar på ett blandat 

resultat. Även om vissa skillnader finns och en större spridning i svarsalternativen för 

fråga sju går att urskilja är dessa inte stora nog för att det med säkerhet ska kunna sägas 

att fullmäktigeledamöterna fäster störst vikt vid väljarnas eller partiernas omdömen om 

dem.  
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4. Resultatet som framtagits visar på olika uppfattningar i fallstudiens population. Detta 

resulterar i att det inte går att säga ifall ledamöterna enbart sig som representanter för 

sina respektive partier eller för de väljare som valt dem. Istället framträder en bild där 

ledamöterna snarare ser sig som representanter för både väljarna och partierna. 

 

5.2.3. Avslutande analys för Eda kommun 

Syftet med uppsatsen är att undersöka rollen som folkvald kommunpolitiker utifrån de 

förutsättningar och ramar som stipuleras av principal-agentteorin. Vad som eftersökts i denna 

fallstudie är att utöka förståelsen för hur delegationskedjan ser ut som den tecknas av de 

folkvalda. Det bör påpekas att ytterligare studier skulle vara nödvändiga för att komplett teckna 

en bild av ett helt teoretiskt ramverk. Men av det resultat som tagits fram och den analys som 

genomförts går det ändå att konstatera följande. 

1. Delegationskedjan för Eda kommun fungerar då fullmäktigeledamöternas har 

förutsättningarna för att anta rollen som agenter. Rollens förutsättning är att det finns en 

eller flera principaler samt att det finns ett mandat att agera. Då ledamöterna uppfattar 

sig ha ett politiskt inflytande uppfylls dessa krav. 

2. Resultatet pekar inte på att ledamöterna endast ser en principal på bekostnad av en 

annan. Snarare framträder en blandad bild där fullmäktigeledamöterna hyser olika 

uppfattningar. Om man lyfter upp detta från det individuella till att se fullmäktige som 

en helhet framträder därför en bild där agenten (folkvalde) kan sägas ha två principaler 

i väljarna och partierna.  

 

5.3. Jämförande analys 

Det primära syftet med den här uppsatsen är inte att vare sig applicera resultaten från de två 

fallstudierna eller att direkt jämföra dem med varandra. Istället är uppsatsens främsta syfte att 

presentera de två fallstudierna självständiga för att än bättre kunna kartlägga rollen som 

kommunal politiker. Men även om en jämförelse mellan de två fallstudierna inte är den primära 

uppgiften kommer detta delkapitel ändå som hastigast ta upp och diskutera de två fallstudierna 

mot varandra. 

 

För det första kan det konstateras att de två fallen är relativt lika. Det rör sig om två värmländska 

kommuner med förhållandevis likartade politiska organisationer, liknande storlek och snarlik 

geografisk placering. Det som skiljer dem åt är det politiska styret i de två kommunerna. 

Sammanlagt leder detta till att kommunerna är jämförbara. 
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Vad resultatet från de två fallstudierna faktiskt visar är att resultaten är snarlika varandra. 

Fullmäktigeledamöterna i Säffle respektive Eda kommun svarar båda på ett sådant sätt som gör 

att förutsättningarna för en delegationskedja är goda. Vad som även framträder i de två 

fallstudierna är, även fast vissa mindre skillnader i respondenternas svar kan noteras, en överlag 

likstämmig bild. Nämligen att en principal inte behöver utesluta en annan. I båda fallen 

indikerar resultatet att partierna och väljarna fungerar som principaler. Vilket befäster bilden 

av den komplexa miljö och delegationskedja som de folkvalda har att agera utefter. 
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6. Avslutande diskussion 

6.1. Slutsats 

I början av uppsatsen slogs det fast att mycket av vad statsvetenskapen går ut på är att analysera 

makt utifrån olika perspektiv. Det är även huvudsyftet med den här uppsatsen. Rollen som 

folkvalda fullmäktigeledamöter antar är komplex. Att potentiellt fatta beslut som påverkar 

skolgången för en arbetskollegas barn eller vården i livets slutskeende för grannens föräldrar är 

både mångfacetterade och uppenbart svårtagna. Framförallt om man väger in att många av dessa 

beslutsfattare inte är heltidsavlönade politiker vilka kan ta skydd bakom sitt eget parti eller 

erfarenhet i samma utsträckning som karriärserfarna politiker. På samma sätt saknar de även 

det skydd som exempelvis riksdagsledamöter och statsråd har då impopulära beslut riskerar att 

påverka den egna säkerheten.  

 

Därför är rollen som politiker viktig att förstå och studera. Principal-agentteorin fungerar i detta 

sammanhang därför att den på ett behjälpligt sätt bidrar till att förklara och förstå den 

delegationskedja vilken uppstår i en representativ demokrati. I det ögonblick en väljare lägger 

en röst och utser en representant antar den även rollen som principal. Frågan vilken denna 

uppsats vill ge svar på med stöd av PA-teorin är hur den folkvalde på kommunal nivå uppfattar 

sin egen roll som politiker.  

 

Vad har då framkommit i uppsatsens två fallstudier? Som redan nämnts bygger PA-teorin på 

tanken om en delegationskedja. Vad som går att säga med stor säkerhet är att väljarna antar 

rollen som principal. Det finns inget som pekar på eller gör antagandet logiskt att väljarna i 

någon utsträckning ska vara agent. Väljarna får inte sin roll från politikerna utan tanken i den 

representativa demokratin är att delegationen kommer från väljarna. Osäkerheten som denna 

uppsats försöker sprida ljus över rör de folkvaldas plats i delegationskedjan och deras relation 

till väljarna och partierna. Innan undersökningens genomförande fanns flera olika antaganden 

om hur denna relation kan se ut. Två stora tänkbara förklaringar gick ut på att de folkvalda 

antingen fick sitt mandat och såg väljarna som den huvudsakliga principalen eller att politikerna 

såg partiet som principalen vilken i sin tur fick mandat från väljarna (och därmed antog rollen 

som både agent och principal). 

 

Resultaten i båda fallstudierna pekar dock på att inget av de två ovan föreslagna alternativen 

ger en tillräckligt korrekt bild av verkligheten. Vad som framkommit är istället att väljarna 
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visserligen intar rollen som principal för politikerna. Men det som framkommit är även att det 

finns en uppenbar variation i hur de två samlade fullmäktigen uppfattar relationen till partierna 

och väljarna. Därför framträder istället en bild av att principalen i delegationskedjan bör förstås 

som principalerna i plural.  

 

Denna slutsats grundar sig i det faktum att resultatet visar att de folkvalda 

fullmäktigeledamöterna fäster vikt vid både väljarna och partierna. Dock verkar principalerna 

ha två olika roller ifråga om frekvens. Väljarna antar närmast en roll som en långsiktig principal 

medan partierna antar rollen som frekventa principaler där en dialog och förankring sker oftare 

än vad det gör gentemot väljarna. Detta ter sig även logiskt då fullmäktigeledamöterna 

kontinuerligt har en dialog med partierna på ett sätt de inte har med väljarna.  

 

Sammanfattningsvis kan därför sägas att rollen som kommunalt folkvald bör förstås, i ljuset av 

principal-agentteorin, som en roll där de folkvalda kollektivt agerar som agenter där både 

väljarna och partierna antar rimliga roller som principaler enligt den uppfattning som 

ledamöterna själva har. Rollen som politiker är mångfacetterad och komplex och i dessa två 

fallstudier fungerar väljarna som långsiktiga principaler och partierna som frekventa principaler 

då fullmäktigeledamöterna själva definierar sin roll i delegationskedjan. 

 

6.2. Avslutande reflektioner 

Efter varje akademiskt arbete finns det frågor att reflektera kring. Därför avslutas detta kapitel 

med några kortare reflektioner kring viktiga aspekter av uppsatsen som läsaren bör ha med sig. 

För det första är det värt att fråga sig ifall den validitet som uppsatsen tidigt försökt garantera 

upprätthölls. I delkapitel 1.4.4. diskuterades djupare vilka validitetsaspekter uppsatsen utgår 

ifrån. Syftet med att diskutera validiteten i ett eget kapitel är att uppmärksamma den validitet 

uppsatsen vilar på för läsaren. Med detta sagt betyder det inte att validitet endast nämns i detta 

kapitel utan hela tanken kring validitet är tänkt att genomsyra uppsatsen. Men genom att 

uppmärksamma läsaren på validiteten i ett eget kapitel kan förhoppningsvis läsaren bättre 

bedöma ifall validiteten faktiskt genomsyrar uppsatsen som det är tänkt. 

 

Denna uppsats utgår ifrån två fallstudier. Med andra ord är inte meningen att resultatet ska 

appliceras eller generaliseras på något mer än dessa två fallstudier. Detta är den bakomliggande 

principen med en fallstudie. Dock finns det en idé att diskutera resultatet i allmänna termer för 
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att vidare studier ska kunna fortsätta att bygga vidare på resultatet. Därav den diskussion som 

framkommer i delkapitel 5.1. och de förslag på vidare studier som föreslås i kapitel 6.   

 

Det är alltid svårt att exakt veta hur man ska tolka ett resultat. Framförallt rör det sig om hur 

man ska förstå resultatet i förhållande till frågeställningen. När exakt kan vi säga med god 

marginal att ledamöterna ser sig som partirepresentanter istället för väljarrepresentanter? Exakt 

hur många procent ska det röra sig om som i detta fall väljer alternativ fem före två för att det 

ska räknas? Gäller samma slutsats om lika många på en liknande fråga väljer fem men lika 

många som valde alternativ två väljer alternativ ett? Detta är en tolkningsprocess och varje 

läsare får göra sin egen tolkning. Läsaren bör därför ha med sig detta vid läsningen och 

tolkningen av empiri, analys och slutsats.  

 

Avslutningsvis kan en diskussion om de valda frågeställningarna vara på sin plats. 

Frågeställningar som är i ett akademiskt sammanhang kan och bör rimligen också variera i 

utformning. I den statsvetenskapliga disciplinen motiveras detta av att forskningen kan svara 

på olika sorters frågor. Frågornas karaktär kan beskrivas som hur, varför, bör. Statsvetenskapen 

kan bidra med att förklara hur något är, varför något är som det är och vissa statsvetare anser 

även att forskningen ska bidra med svar på frågan hur något bör vara. Exakt var man placerar 

sig i detta spann varierar. Men den här uppsatsen har valt att koncentrera sig på hur. Uppsatsen 

vill beskriva hur något fungerar, mer specifikt hur rollen som politiker i en kommunal kontext 

ser ut. Uppsatsen strävar inte efter att förklara varför rollen är som den är. Lika lite försöker 

uppsatsen ge svar på hur rollen som politiker bör vara. När ett statsvetenskapligt arbete försöker 

besvara hur något är kan såklart de valda frågeställningarna variera beroende på det valda syftet. 

De två frågeställningarna i den här uppsatsen kan förenklat beskrivas som ja/nej-frågor. Som 

läsare är det berättigat att ställa sig den kritiska frågan om ja/nej-frågor kan ge särskilt mycket 

relevant till det akademiska vetandet. Det korta svaret på den frågan är ja. Och detta är på grund 

av att ifall statsvetenskapen vill syfta till att kartlägga verkligheten är det i ett första skeende 

ibland viktigt att säkerställa hur något fungerar. I detta sammanhang är ja/nej-frågor centrala 

för att ge kunskap om hur något verkar vara. Visst kan en del tycka att mer komplexa frågor 

passar bättre in i det akademiska skrivandet. Men att förminska behovet av ja/nej-frågor gör att 

vi minimerar chansen att förstå hur politiken fungerar. Och kan vi inte fullt ut förstå hur 

politiken fungerar kommer möjligheten att förstå varför den fungerar som den gör och hur den 

bör fungera kraftigt begränsas. Den utvecklingen är inte önskvärd. 
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7. Vidare studier 

Ett akademiskt arbete kan sällan förstå eller studera alla aspekter av en fråga. Istället kräver 

processen att det akademiska arbetet avgränsar sig. Sedan kan det bli för andra att utifrån den 

ackumulerade kunskapsstocken fortsätta studiet ifråga. Utifrån det resultat, analys och slutsats 

som presenterats i denna uppsats föreslås därmed följande vidare studier. 

 

1. För att ytterligare komplimentera resultatet i de två fallstudierna skulle kvalitativa 

studier behöva genomföras med representanter i fullmäktigen för att djupare förstå hur 

den exakta principal-agentrelationen ser i relation till väljarna å ena sidan och partierna 

å andra sidan. 

2. Andra kvantitativa studier skulle kunna genomföras för att antingen väga in ytterligare 

fallstudier eller studier där resultatet kan kvantifieras och appliceras på en större 

population. 

3. För att ytterligare förstå delegationskedjan behöver studier vilka inte endast fokuserar 

på de folkvaldas egna uppfattningar om sin egen roll genomföras. Detta för att den egna 

uppfattningen inte alltid är en korrekt överenstämmelse med verkligheten. 

4. Det kan vara av intresse att, i ett statsvetenskapligt sammanhang, ställa sig frågan hur 

samhället faktiskt anser att de folkvalda kommunpolitikernas situation bör se ut. Det 

finns en tanke bakom den nuvarande ordningen (vilket är fastslagen i både svensk 

grundlag och annan lagstiftning) och det är värt att även i akademiska sammanhang 

utforska frågan hur detta system bör se ut. Denna form av akademiskt skrivande vilken 

”tar sida” är inte en form som faller alla i smaken. Men den kan ändå, för den som vill 

att akademin ska bidra med ett aktivt medvetande i samhällsdebatten, vara relevant att 

ta till sig. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Tabeller och förklaringar över resultat för Säffle kommun. 

 

Resultatet för den första frågan visar att fullmäktigeledamöterna i Säffle kommunen till stor del 

anser att de kan påverka politiken. Detta är en övergripande fråga men ger ändå en fingervisning 

åt hur den grundläggande möjligheten att påverka politiken ser ut. Sammanlagt 66,7 % av 

respondenterna väljer antingen en fyra eller en femma i enkäten vilket påverkar på ett högt 

värde (se tabell 1). Det är relativt få som svarar att de inte alls har någon möjlighet att påverka 

politiken eller väljer ett lågt värde som två. Detta bekräftas även av att medelvärdet är 4,00 och 

att medianen är nästan samma värde på 3,95.  

 

Upplever du att du som fullmäktigeledamot har möjligheten 

att påverka politiken? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 2,6 2,6 2,6 

2 2 5,1 5,1 7,7 

3 10 25,6 25,6 33,3 

4 11 28,2 28,2 61,5 

5 15 38,5 38,5 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Tabell 1, Upplever du att du som fullmäktigeledamot har möjligheten att påverka politiken? 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet för fråga två visar att fullmäktigeledamöterna i allmänhet anser sig kunna rösta sin 

röst hörd i sina respektive fullmäktigegrupper. Sammanlagt 94,8 % av respondenterna svarade 

antingen fem eller fyra vilket pekar på ett mycket högt värde (se tabell 2). Detta antagande 

bekräftas av ett medelvärde på så högt som 4,97 och en median på hela 5,00. 
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Anser du att du kan göra din röst hörd i din partipolitiska 

fullmäktigegrupp? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 2,6 2,6 2,6 

3 1 2,6 2,6 5,1 

4 7 17,9 17,9 23,1 

5 30 76,9 76,9 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Tabell 2, Anser du att du kan göra din röst hörd i din partipolitiska fullmäktigegrupp? 

Vidare till fråga tre visar resultatet från Säffle kommun en något blandad uppfattning bland 

respondenterna. En betydande andel av respondenterna är av uppfattningen att de skulle ta ett 

beslut som går emot folkopinionen i kommunen ifall de anser att det är för kommunens bästa. 

28,2 % svarade med det högsta värdet och 38,5 % svarade en fyra. Men sammanlagt 17,9 % 

svarade antingen att det inte alls var troligt eller med ett lågt värde som två. Uppfattningen i 

fullmäktige är därför något delad kring denna fråga även om en majoritet svarar i något av de 

två högsta värdena (se tabell 3). Medelvärdet för frågan var 3,72 medan medianen var något 

högre på 4,00. 

 

Skulle rösta för ett beslut som tydligt går emot folkopinionen i din 

kommun om du tror det är bäst för kommunen? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 5,1 5,1 5,1 

2 5 12,8 12,8 17,9 

3 6 15,4 15,4 33,3 

4 15 38,5 38,5 71,8 

5 11 28,2 28,2 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 Tabell 3, Skulle du rösta för ett beslut som tydligt går emot folkopinionen i din kommun om du tror det är bäst 

för kommunen? 

Fråga fyra, vilken försöker förstå hur fullmäktigeledamöterna skulle ställa sig i en situation då 

deras egna uppfattningar inte stämmer överens med det egna partiets, visar ett betydligt lägre 

än resultatet från de tre första frågorna. 41 % av respondenterna anser att det är mycket troligt 

att de skulle rösta emot partiet. Men en majoritet av respondenterna väljer inte värdena fem och 

fyra (48,7 %) utan en stor andel säger att det antingen inte är troligt eller väljer två som är ett 

lågt värde. Den största andelen ställer sig någonstans i mitten och väljer värdet tre som kan ses 

som en mellanväg. Resultatet visar även på ett medelvärde på 3,49 och en median på 3,00. 
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Skulle du känna dig bekväm med att rösta emot ditt parti om 

partiets ståndpunkt strider mot din personliga uppfattning? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 15,4 15,4 15,4 

2 4 10,3 10,3 25,6 

3 10 25,6 25,6 51,3 

4 3 7,7 7,7 59,0 

5 16 41,0 41,0 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Tabell 4, Skulle du känna dig bekväm med att rösta emot ditt parti om partiets ståndpunkt strider mot din 

personliga uppfattning? 

 

Fråga fem är snarlik fråga fyra men är annorlunda i att den lyfter bort fullmäktigeledamotens 

personliga uppfattning som avgörande och istället lyfter folkopinionen i kommunen. Vad som 

visar sig i resultatet är ett betydligt lägre medelvärde på 2,95, om än en exakt liknade median 

på 3,00. Vad som skiljer sig mot fråga fyra är att betydligt färre svarar att det är mycket troligt 

att de skulle känna sig bekväma utan endast 7,7 % svarar med värdet fem. Istället är det mer 

än tio procentenheter fler som svarar med värdena ett och två än i fråga 4 med 35,9 % jämfört 

med 25,6 % (se tabell 5). 

 

Skulle du känna dig bekväm med att rösta emot ditt parti om 

partiets ståndpunkt tydligt gå emot folkopinionen i kommunen? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 10,3 10,3 10,3 

2 10 25,6 25,6 35,9 

3 12 30,8 30,8 66,7 

4 10 25,6 25,6 92,3 

5 3 7,7 7,7 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Tabell 5, Skulle du känna dig bekväm med att rösta emot ditt parti om partiets ståndpunkt tydligt gå emot 

folkopinionen i kommunen? 

 

Enkätundersökningens två sista frågor är snarlika i att de båda undersöker vikten av väljarnas 

uppfattning om politiken. Fråga sex har dock fokus på hur viktigt respondenten ser på väljarnas 

uppfattning om denne själv som fullmäktigeledamot medan fråga sju har fokus på hur viktig 
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respondenten ser uppfattningen som väljarna har om dennes parti. Att en fullmäktigeledamot 

på något sätt fäster vikt vid väljarnas uppfattning om denne är något som är relativt lätt att 

förstå. Detta bekräftas av att en majoritet av respondenterna svarar att det är mycket viktigt och 

att sammanlagt 89,8 % svarar med de höga värdena fyra och fem (se tabell 6). Det visar sig 

även genom ett högt medelvärde på 4,38 och en mycket hög median på 5,00. 

 

 

Hur viktig är väljarnas uppfattning om dig som fullmäktigeledamot? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 2,6 2,6 2,6 

3 3 7,7 7,7 10,3 

4 15 38,5 38,5 48,7 

5 20 51,3 51,3 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Tabell 6 

 

Resultatet för fråga sju visar på en liknande bild som resultatet för fråga sex visar. Värdena är 

dock än högre än vad de var för fråga sex då sammanlagt 94,9 % av respondenterna valde de 

höga värdena fyra och fem. Betydligt fler valde även det högsta värdet med 69,2 % jämfört 

med 51,3 % för fråga sex (se tabell 7). Medianen är även den 5,00 medan medelvärdet är 

något högre på 4,62. 

 

 

Hur viktig är väljarnas uppfattning om ditt politiska parti? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 2,6 2,6 2,6 

3 1 2,6 2,6 5,1 

4 10 25,6 25,6 30,8 

5 27 69,2 69,2 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Tabell 7, Hur viktig är väljarnas uppfattning om ditt politiska parti? 
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Bilaga 2 

Tabeller och förklaringar för resultatet för Eda kommun. 

 

Resultatet för enkätundersökningens första fråga visar att respondenterna överlag anser sig 

kunna påverka den politiska utvecklingen. Medelvärdet för Eda kommun är 3,58 medan 

medianen landar på 4,00. En majoritet av respondenterna valde värdena fyra eller fem och 

endast 16,2 % valde något av de två lägsta värdena (se tabell 8). 

 

 

Upplever du att du som fullmäktigeledamot har möjligheten att 

påverka politiken? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 6,5 6,5 6,5 

2 3 9,7 9,7 16,1 

3 8 25,8 25,8 41,9 

4 11 35,5 35,5 77,4 

5 7 22,6 22,6 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

Tabell 8 

 

Resultatet för enkätundersökningens andra fråga visar även det på ett mycket högt värde. 

Medelvärde är märkbart högre på 4,52 och en median på 5,00. Ingen av respondenterna valde 

heller ett värde på ett eller två. Istället svarar 58,1 % med det högsta värdet fem (se tabell 9). 

 

 

Anser du att du kan göra din röst hörd i din partipolitiska 

fullmäktigegrupp? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 2 6,5 6,5 6,5 

4 11 35,5 35,5 41,9 

5 18 58,1 58,1 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

Tabell 9, Anser du att du kan göra din röst hörd i din partipolitiska fullmäktigegrupp? 
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Även resultatet för enkätundersökningens tredje fråga visar på höga värden med ett medelvärde 

på 4,32 och en median på hela 5,00. Vidare valde ingen av respondenterna det lägsta valbara 

värdet och endast en fullmäktigeledamot valde det näst lägsta värdet två. I jämförelse valde 

över en majoritet det högsta valbara värdet fem (se tabell 10 för mer information).  

 
 

Skulle du rösta för ett beslut som tydligt går emot folkopinionen i din 

kommun om du tror att det är bäst för kommunen? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 3,2 3,3 3,3 

3 3 9,7 10,0 13,3 

4 10 32,3 33,3 46,7 

5 16 51,6 53,3 100,0 

Total 30 96,8 100,0  

Missing System 1 3,2   

Total 31 100,0   

Tabell 10, Skulle du rösta för ett beslut som tydligt går emot folkopinionen i din kommun om du tror att det är 

bäst för kommunen? 

 

Fjärde frågan visar på ett mer splittrat resultat. Flest respondenter valde visserligen det högsta 

värdet fem men samtidigt valde även en betydande andel (25,8 %) av fullmäktige 

undersökningens lägsta värde. Detta drar även ner medelvärdet till 3,29 och medianen till 3,00 

(se tabell 11 för mer information) 

 

Skulle du känna dig bekväm med att rösta emot ditt parti om 

partiets ståndpunkt strider mot din personliga uppfattning? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 8 25,8 25,8 25,8 

3 9 29,0 29,0 54,8 

4 3 9,7 9,7 64,5 

5 11 35,5 35,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

Tabell 11, Skulle du känna dig bekväm med att rösta emot ditt parti om partiets ståndpunkt strider mot din 

personliga uppfattning? 
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Även enkätundersökningens femte fråga visar på ett något splittrat resultat med ett medelvärde 

på 3,29 och en median på 3,00 (vilket är exakt samma värden som i fjärde frågan). Frågorna är 

snarlika i att de belyser hur fullmäktigeledamöterna kan tänka sig påverkas i hur de röstar. Men 

skillnaden är ifall påverkan kommer från den personliga uppfattningen relaterat till partiet för 

fjärde frågan medan femte frågan fäster vikt vid folkopinionen. Över 30 % anser det mycket 

troligt att de skulle känna sig bekväma att rösta emot partiet ifall folkopinionen lutar åt det hållet 

men samtidigt är en rimligt stor andel tveksamma (se tabell 12 för mer information). 

 

 

Skulle du känna dig bekväm med att rösta emot ditt parti om 

partiets ståndpunkt tydligt går emot folkopinionen i kommunen? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 19,4 19,4 19,4 

2 3 9,7 9,7 29,0 

3 8 25,8 25,8 54,8 

4 4 12,9 12,9 67,7 

5 10 32,3 32,3 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

Tabell 12, Skulle du känna dig bekväm med att rösta emot ditt parti om partiets ståndpunkt tydligt går emot 

folkopinionen i kommunen? 

 

Enkätundersökningens sjätte fråga visar på ett resultat med höga värden. Medelvärdet landar 

på 4,26 och medianen på något lägre 4,00. Dessa höga värden påverkas rimligen av att ingen 

av respondenterna valde antingen ett eller två som båda tillhör de lägsta värdena. Nästan hälften 

av respondenterna valde det högsta värdet (för mer information se tabell 13). 

 

Hur viktig är väljarnas uppfattning om dig som fullmäktigeledamot? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 7 22,6 22,6 22,6 

4 9 29,0 29,0 51,6 

5 15 48,4 48,4 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

Tabell 13, Hur viktig är väljarnas uppfattning om dig som fullmäktigeledamot? 

 

Resultatet för enkätundersökningens sista fråga visar ett tydligt mönster med höga värden. 

Medelvärdet är 4,16 och medianen 5,00. Majoriteten svarar även att partiets uppfattning om 
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respondenten är mycket viktig och relativt få väljer ett värde under tre (för mer information se 

tabell 14). 

 

 

 

Hur viktig är partiets uppfattning om dig som fullmäktigeledamot? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 3,2 3,2 3,2 

2 4 12,9 12,9 16,1 

3 1 3,2 3,2 19,4 

4 8 25,8 25,8 45,2 

5 17 54,8 54,8 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

Tabell 14, Hur viktig är partiets uppfattning om dig som fullmäktigeledamot? 

 

 

 

Bilaga 3 
Enkätundersökning till kommunfullmäktigeledamöter i xxx kommun 

 

Inledande frågor 

Ringa in det svarsalternativ du anser stämmer bäst överens med din uppfattning. 

Välj endast ett alternativ per fråga. 

 

1. Vilken könstillhörighet har du:   Man     Kvinna     Vill ej uppge 

2. Är du en del av den politiska majoriteten eller oppositionen:     Majoritet     Opposition 

 

Huvudsakliga frågor 

Ringa in den siffra (1-5) som står närmast din uppfattning.  

Välj endast ett alternativ per fråga. 

 

1. Upplever du att du som fullmäktigeledamot har möjligheten att påverka politiken 

Inte alls   1   2   3   4   5   Mycket väl 

 

2. Anser du att du kan göra din röst hörd i din partipolitiska fullmäktigegrupp 

Inte alls   1   2   3   4   5   Mycket väl 
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3. Skulle du rösta för ett beslut som tydligt går emot folkopinionen i din kommun om du tror 

det är bäst för kommunen? 

Inte troligt   1   2   3   4   5   Mycket troligt 

 

4. Skulle du känna dig bekväm med att rösta emot ditt parti om partiets ståndpunkt strider mot 

din personliga uppfattning 

Inte troligt   1   2   3   4   5   Mycket troligt 

 

5. Skulle du känna dig bekväm med att rösta emot ditt parti om partiets ståndpunkt tydligt går 

emot folkopinionen i kommunen? 

Inte troligt   1   2   3   4   5   Mycket troligt 

 

6. Hur viktig är väljarnas uppfattning om dig som fullmäktigeledamot? 

Inte särskilt viktig   1   2   3   4   5   Mycket viktig 

 

7. Hur viktig är väljarnas uppfattning om ditt politiska parti?/Hur viktig är partiets uppfattning 

om dig som fullmäktigeledamot? 

Inte särskilt viktig   1   2   3   4   5   Mycket viktig  
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Tack 

 
Inget akademiskt arbete skrivs i ett tomt vakuum. Tvärtom påverkar omkringliggande faktorer, 

erfarenheter och upplevelser i någon mån inte bara den egna världsbilden utan ibland även den 

konkreta, praktiska arbetsprocessen. Av den anledningen förtjänar två personer ett särskilt tack 

för att de, troligen omedvetet, har bidragit till att göra denna uppsats möjlig.  

 

För det första skulle jag vilja tacka min farfar, Knut Sjögren. Genom hans egna exempel som 

aktiv i politiken och samhällsdebatten under en stor del av sitt liv har han visat betydelsen som 

det politiska engagemanget har. Detta akademiska arbete är grundat i övertygelsen om att det 

är just sådant engagemang vilket är viktigt, inte bara för det akademiska skrivandets egen skull, 

utan främst för samhällets. 

 

Dessutom skulle jag vilja tacka Urban Svanberg. Delegationskedjan som beskrivs i denna 

uppsats bygger på tillit. Den chef som ger ens arbetskollegor möjligheten att utvecklas i 

arbetet genom att till dem delegera ansvar bevisar inte bara att tillit existerar. Den tillåter 

även, möjligen omedvetet, denna person att växa genom tilliten och bevisar samtidigt att 

delegationskedjan existerar. För det: tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


