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Förord 

När jag började forskarutbildningen för drygt nio år sedan visste jag defini-
tivt inte vad jag gav mig in på. Jag hade nämligen ingen aning om att de 
kommande åren skulle bli något av mitt livs resa vetenskapligt, kunskaps-
mässigt, personligt och privat. Då och då har den här boken nästan varit mer 
av ett litet sidoprojekt i tillvaron och livet, det är mycket som har hänt under 
de här åren, minst sagt, i livet i stort. Men även med den här avhandlingen 
har det hänt mycket under åren som gått, och till slut blev den faktiskt klar, 
vilket jag har många att tacka för.  

Först av allt vill jag rikta ett stort tack till mina handledare Ulrika Mörth 
och Maria Jansson som i en utmärkt kombination coachat och entusiasmerat 
mig till att bli klar, men tack också för att ni sett förtjänsten i att studera par-
tiledarskap på det sätt som jag velat göra. Tack Ulrika för din tro på mig och 
min förmåga och för ditt mod till att driva mig och avhandlingen framåt. 
Tack också Maria för dina otroligt noggranna, konstruktiva och kloka kom-
mentarer, kapitel efter kapitel. Jag vill också rikta ett tack till Michele Mi-
cheletti som fick mig att än mer förstå vikten av ett ”teoretiskt ramverk”, 
tack även till Anders Håkansson för dina skeptiska men likväl konstruktiva 
frågor, och för din support. Stort tack också till Tommy Möller som fick mig 
att överhuvudtaget söka till forskarutbildningen och som såg värdet i min 
tanke och vilja att studera partiledarskap. Stort tack även till Rune Premfors, 
Maritta Soininen och Pär Daléus för konstruktiva läsningar i och med mitt 
slutseminarium. Ett extra tack också till Svend Dahl för värdefulla kommen-
tarer under resans gång och allmän uppmuntran. Karl-Magnus Johansson 
och Hans E Andersson vill jag också tacka för värdefulla kommentarer. 
Även medlemmar av seminariet Politisk institutioner, vilka under årens lopp 
läst och kommenterar, vill jag så klart tacka.  

Jag är också tacksam över att jag fick möjligheten att vara en kort tid i 
riksdagen som riksdagsstipendiat hösten 2004. Det som var tänkt att vara ett 
år blev till några månader på grund av två barn, men likväl gav detta en fan-
tastisk inblick i den svenska politiken, vilket sannolikt gjort någon form av 
avtryck på avhandlingen.  

Forskarutbildningen har inte bara inneburit jobb, utan även en hel del ro-
ligheter. Stor del i att så varit fallet är SMURF:arna: Hans Agné, Malena 
Britz, Andreas Duit, Linus Hagström, Johan Lantto och Göran Sundström 
som alla gjort mina år på forskarutbildningen så mycket roligare och lärori-
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kare (?). Likaså ”storasyster” Ingrid Svensson vill jag tacka för stort stöd och 
vänskap. Tack också alla grannar på Frescati Backe, och fem år senare alla 
”nya” i korridoren på plan 5 – ni har alla varit ett fint stöd när målet att bli 
klar känts långt borta, ni har även gjort min tid med avhandlingen så mycket 
roligare. Tack också alla andra supportrar på institutionen, ingen nämnd 
ingen glömd. Speciellt tack dock till Lena Helldner för att du ser mig och 
alla andra doktorander, liksom till Susanna Lindberg för hjälp med diverse 
praktiska bestyr.  

Jag vill också rikta ett stort tack till Magnus Bard för och den fina och in-
telligenta omslagsbilden.    

Ett indirekt bidrag till avhandlingen kan också min tid i studentpolitiken 
sägas utgöra, tiden var lärorik och rolig på många sätt och vis, inte minst fick 
den mig att inse att politik är någonting för mig, men som betraktare och 
uttolkare framför som aktivist. Tack dock mina ”politikvänner” dels för allt 
roligt men också för den inspiration ni givit mig och för ert intresse för mitt 
arbete. Också tack till alla andra fina vänner utanför den direkta avhand-
lingsvärlden, vilka regelbundet gett mig lite välbehövligt perspektiv på till-
varon.   

Så till min familj: mamma – till att börja med tack för att du lät mig sitta 
och sova på skolstyrelsens, och andra politiska, möten under mina första år i 
livet. Kanske var det där allting började? Tack för ditt fullständiga och 
gränslösa förtroende för mig, och att du ingjutit en tro att jag kan och ska 
göra precis det jag vill, tack också för ditt ovärderliga stöd, själsligt och 
praktiskt. Min fina pappa – här är den, boken som vi båda väntat på. Stort 
tack för att också du gav mig en bra start i livet genom att introducera mig i 
den politiska världen via t.ex. Industridepartementet där det pratades om ”en 
Fälldin”, ”en Ahlmark”, ”en Palme”, och andra ”gubbar”. Även du har alltid 
funnits som ett stöd, visat stort intresse och närt mig med en tro på att jag 
kan – det är bara att bestämma sig.   

Mina systrar Lo och Anna – mina två förebilder i livet – även om själva 
avhandlingen aldrig varit speciellt närvarande i vår relation, har ni alltid i 
alla lägen stöttat mig på olika vis – tack för att ni finns. Era familjer, män 
(Dick respektive Thorstein) och alla barn (Sara, Mimmi, Kalle, Olivia och 
Noa, respektive Max, Teo, Liv och Malva) har också alltid varit en källa till 
glädje när det känts trögt att ta ytterligare några steg för att bli klar. Speciellt 
stort tack till Dick, för din fantastiska insats med att korrekturläsa mitt ma-
nus. Också speciellt tack till Olivia för din ovärderliga och fina hjälp med 
barnen.  

Tack också till min bror Mikael och syster Paula för stöd och uppmunt-
ran. Tack styvpappa Per-Inge för diskussioner och ditt ständigt lyssnande 
öra. Tack även styvmamma Maggan som också bidragit med real life experi-
ence från den politiska världen. Tack också till mina svärföräldrar Gun och 
Jan, för er ständigt varma omtanke och ert intresse för mitt arbete. Likaså 
tack Maria och Daniel som alltid trott på mig och det här med partiledare.  
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Slutligen, min egen lilla familj: Andreas, min man och min stora kärlek, i 
alla lägen har du hela tiden överröst mig inte bara med kärlek, utan även med 
en ovärderlig tro på att jag kommer fixa det här. När känslan av att ge upp 
smugit sig på har du förmågan att lyfta mig och få mig att gå vidare. Utan 
dig skulle jag inte vara där jag är idag, på många sätt och vis – en enda! Sist 
några ord till våra älskade barn; mina änglar Kasper och Felix och min sol-
stråle Ebba – ni som gjort att jag varje dag längtat till att få sätta punkt och 
istället bara få vara med er. Nu har jag äntligen skrivit klart den där boken, 
som jag tillägnar er.   
 
Jenny Madestam 
Stockholm, november 2009. 
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Kapitel ett:           
ambivalenta ledarideal 

Den här kluvenheten – å ena sidan vill vi 
ha någon att se upp till, någon som är 
agitator och som visar vägen. Å andra 
sidan vill vi ha någon som är jämlik, en 
kompis, någon jag kan sitta vid köksbor-
det och diskutera med, inte någon högfär-
dig typ. Vi vill ha den här tulipanarosen: 
både kompisen och pappan.1 

Partieliter och partiledarideal 
De flesta människor bär på ideal av olika slag. Vi har föreställningar om 
alltifrån hur en ideal partner skall vara och hur en ideal karriär ser ut till hur 
den ideala semestern skall tillbringas. Börjar vi granska våra ideal visar sig 
ofta att de är fyllda av ambivalenser, av konflikter och spänningar. En ideal 
partner kanske både skall vara trygg och snäll men samtidigt spännande och 
utmanande. En ideal karriär kanske både skall rymma möjligheten att pröva 
på många olika typer av uppdrag men samtidigt utrymme till fördjupning 
inom ett specifikt område. En ideal semester kanske rymmer lugn och av-
kopplig men också resor och aktiviteter. Ofta ser våra ideal ut just så, de är 
komplexa. Mänskligt liv i sig präglas av spänningar och konflikter, dualism 
och ambivalens. Det är sällan livet är genomgående konsekvent och konsi-
stent utan det består av motsättningar, vilka vi på något vis lyckas leva med 
och hantera. Men samtidigt som vi präglas av motsättningar vill vi gärna 
framstå som konsekventa och klara över vad vi tänker, tycker och gör. Inte 
minst i våra ideal.  

Om det här gäller för den enskilda människan borde det även gälla i 
sammanslutningar av människor, i familjer, företag, organisationer och andra 
grupper. Och på så vis borde det även gälla för partier, liksom för politiker 

                                                      
 
1 Intervju med Lars Stjernkvist, (s).  
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och den politiska eliten, även de borde bära på ambivalenta ideal. För ett 
politiskt parti och dess eliter är det emellertid ytterst viktigt att framstå som 
enhetligt och konsekvent. Ett parti och dess aktivas existens bygger på sätt 
och vis på att visa upp enhetlighet och framstå som att det har lösningar på 
(inte sällan komplexa) samhällsproblem. Skulle en toppolitiker säga sig vara 
både för och emot kärnkraft, skulle personen i fråga sannolikt inte bli tagen 
på allvar, varken av sig själv, sitt parti eller av omgivningen. Jag menar att 
även partier och dess eliter i allra högsta grad präglas av ambivalenser, pre-
cis som alla andra, och det är om dessa som den här avhandlingen handlar 
och det med avseende på föreställningar om det ideala partiledarskapet.  

Syftet är att undersöka partiledarideal, att visa hur dessa ser ut och vilka 
ambivalenser de eventuellt rymmer. Jag vill visa hur idealen ser ut men även 
skapa förståelse och på så vis delvis förklara ambivalenta ledarideal. De 
frågor som huvudsakligen ställs är: vilka ambivalenser kommer till uttryck 
och hur resonerar eliterna kring dessa? Genom att beskriva hur partieliterna 
uttrycker sig om partiledarideal vill jag således skapa förståelse för dessa 
ideal och därmed också för hur de ambivalenser som uttrycks kan begriplig-
göras, det vill säga hur partieliternas livsvärld går ihop.  

Min ambition är att visa hur även partiernas eller närmare bestämt parti-
eliters ”kontaktannons” rymmer konfliktfyllda förväntningar och idealise-
ringar. Det inledande citatet från socialdemokraternas förra partisekreterare 
Lars Stjernkvist speglar vad det är jag vill belysa, partiernas föreställningar 
om ledarskap och hur dessa präglas av en tydlig ambivalens. I en av mig 
tidigare genomförd studie av partimedlemmars föreställningar om det ideala 
ledarskapet kunde jag skymta fenomenet med tulipanarosen.2 Den här av-
handlingen avser att gå vidare med frågan och visa på och försöka förstå 
ambivalenta ledarideal. 

Strålkastarljuset riktas följaktligen mot partipolitiska eliter och det ur två 
riksdagspartier, socialdemokraterna och folkpartiet. Avhandlingen baseras 
på ett unikt intervjumaterial med partiernas ledningar, det är dessa personers 
föreställningar om det ideala ledarskapet som undersöks.  Resultaten visar att 
partiledaridealen hos eliter tillhörande de två partierna skiljer sig märkbart åt 
men också att det som förenar, just är den utpräglade ambivalensen. Tvety-
digheterna i respektive parti sammanfattas i ett antal olika dikotomier, och 
förenklat uttryckt kan det socialdemokratiska ledaridealet beskrivas som en 
”kompispappa” medan folkpartieliternas ideal är en ”ytlig djuping”. Partieli-
terna konstruerar således ledarideal som är fyllda av spänningar och konflik-
ter som de på något vis tycks kunna leva och överleva med. Till partieliter i 

                                                      
 
2 Hjorth (2000), s. 81. 
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denna studie räknas partiledare, partisekreterare, gruppledare i riksdagen 
samt ordförande i rikspartiets valberedning.3  

Kunskapsmässigt vill avhandlingen ge ett bidrag till forskning om svenskt 
partiledarskap, ett hittills tämligen outforskat fenomen. I till exempel USA 
finns ett eget forskningsfält benämnt ”Political Leadership” och förmodligen 
skulle det vara mest korrekt att klassificera min studie som tillhörande detta. 
Den typen av studier har hittills mest koncentrerat sig på utforskandet av 
presidenter och premiärministrar, medan ”vanligt” partiledarskap varit mind-
re uppmärksammat.4 Genom att uteslutande koncentrera mig på partiledar-
skapet vill jag således lägga en pusselbit till den statsvetenskapliga ledar-
skapsforskningen. Och förhoppningsvis kan avhandlingen bli ett frö till ett 
svenskt forskningsfält kallat ”politiskt ledarskap”? På sätt och vis är avhand-
lingen bäst att betrakta som en ledarskapsstudie applicerad på partiledarskap.  

Men samtidigt som detta är en ledarskapsstudie bidrar avhandlingen ock-
så till svensk partiforskning genom att visa hur ledarskap är ett relevant stu-
dieobjekt och hur ledarskapsforskning kan användas vid studier av partier.  

Den hittillsvarande forskningen om ledarskap och politiskt ledarskap har 
till betydande del uppehållit sig vid frågor om ledares egenskaper eller ledar-
stil. Det har handlat om hur ledare är eller inte är, vem som är ledare och 
vem som inte är ledare, vad ledare gör eller inte gör och varför så är fallet.5 
Partiforskningen däremot, har sällan koncentrerat sig uteslutande på ledar-
skap utan istället är det partiet som organisation eller aktör som vanligtvis 
varit i blickfånget. Men ledarskapet har konsekvent mer kommit in som en 
biprodukt vid studiet av t.ex. ett partis interna processer eller dess sätt att 
fatta beslut. Ett talande exempel på detta är Jan Teorells avhandling om in-
terndemokratin i socialdemokraterna respektive moderaterna. Koncentratio-
nen ligger här på hur partiet fattar beslut, men av förklarliga skäl, eftersom 

                                                      
 
3 Elit definieras här som person eller grupp som avviker i fråga om makt och inflytande till 
följd av anseende, beslutsmedverkan eller formell position. Partiledarskap är en formell posi-
tion vilken ger möjlighet till makt och inflytande i termer av t.ex. beslutsfattande och opini-
onsbildning, men partiledarskap kan även innebära makt och inflytande i mer informellt 
avseenden i termer av t.ex. anseende. Detta gäller även för såväl partisekreterare som grupp-
ledare i riksdagen. För vidare diskussion om elitbegreppet se SOU 1990:44, s. 306ff. 
4 Majoriteten av forskningen har uppehållit sig vid amerikanska presidenter men även premi-
ärministrar i Europa och resten av världen har uppmärksammats och detta företrädesvis inom 
subdisiplinen politisk psykologi. Det vanliga partiledarskapet har varit mindre synligt, när det 
har behandlats har så företrädesvis skett i enskilda biografiska studier. (En viss fingervisning 
av denna obalans kan en sökning på scholar.google.com ge, vid sökning på leadership erhålls 
en oöverskådlig mängd träffar (3 550 000 stycken), söker vi på ”politcal leadership” erhålls 
också en mängd träffar (1 310 000 stycken), men söker vi på ”party leadership” får vi betyd-
ligt färre träffar (763 000 stycken) och då innehåller långt ifrån alla dessa båda orden ”party 
”och ”leadership”. Söker vi på ”partiledarskap” får vi endast 401 träffar med hjälp av sökmo-
torn.)  
5 Förklaringen till detta har sedan sökts i aktören (t.ex. personliga egenskaper, psykisk och 
social bakgrund, etc.), strukturen (t.ex. kultur, konstitutionella regler, etc.) eller en interaktion 
dem emellan.  
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partiledning och partiledare i allra högsta grad är centrala i detta, glider fo-
kuseringen delvis över till att också studera partiledarskapet i dessa partier. 
Utifrån resultatet att de två partierna delvis utmärks av olika grad av intern-
demokrati, väcks således frågan om det är möjligt att tala om partierna i ter-
mer av olika partikulturer, vilket även innefattar deras olika förhållningssätt 
till ledarskap.6 Men likväl så är det aldrig ledarskapet i sig som här står i 
centrum, vilket alltså är symptomatiskt för partiforskningen. Inte heller har 
någonsin ambivalensen i det politiska ledarskapet lyfts fram på allvar. När 
ledarskap eller partiledarskap behandlas görs detta tämligen endimensionellt. 
Ledarskapet eller förhållningssättet till detta behandlas som jämförelsevis 
enkelt, fritt från spänningar och motsägelser. Eller rättare sagt, de spänningar 
som möjligen iakttas lyfts inte upp eller problematiseras på ett tillräckligt 
vis.7  

Inom partiforskningen finns en medvetenhet om komplexiteten i det poli-
tiska livet vilken också belysts. Ett välkänt exempel på detta är Gunnar Sjö-
bloms studie och teori om partier som strategiska aktörer, där partiet antas 
befinna sig på olika arenor med olika, och delvis i konflikt stående målsätt-
ningar.8 Även t.ex. Kaare Strøm har utvecklat denna tes och framhäver just 
spänningen mellan olika i konflikt stående mål och strategier.9 Här finns och 
belyses således en komplexitet, men koncentrationen är här på partiet som 
organisation, inte på dess ledarskap. 

En enkel sammanfattning är således att ledarskapsforskningen företrädes-
vis behandlat ledarskapet förhållandevis enkelt och huvudsakligen koncent-
rerat sig på någon enskild aspekt av detta (t.ex. egenskaper, ledarstil eller 
agerande i någon viss fråga). På motsvarande vis har partiforskningen sällan 
lyft fram ledarskapet i analysen av partiet och det vare sig det har handlat om 
partiet som aktör eller organisation.  

Det jag gör och vad avhandlingen bidrar med är alltså även en pusselbit 
som visar att det politiska ledarskapet är långt ifrån enkelt, utan att det tvärt-
om just utmärks av dubbelhet och komplexitet. Ledarskap handlar dessutom 
inte bara om t.ex. ledarens egenskaper eller ledarstil, utan är mångdimensio-
nellt och dessutom fyllt av motsägelser. Och på motsvarande vis, den kom-
plexitet och tvetydighet som partier antas kunna stå inför omfattar även dess 
ledarskap.  

                                                      
 
6 Teorell (1998). Där socialdemokraterna präglas av föreställningen att partiledaren måste 
agera mer demokratiskt genom att förankra, lyssna på sitt parti. Moderaterna betraktar partile-
daren mer som en vd, som är fri att agera efter eget huvud.  
7 Vad jag avser är just avsaknaden av en problematisering av partiledarskapet som sådant. 
Studier har t.ex. berört hur politiska ledare har att förhålla sig till olika kulturer i ett land eller 
att ledarskapet är en produkt av många olika saker, men tvetydigheten och konflikten i eller 
inom ledarskapet som sådant har inte lyfts upp.  
8 Sjöblom (1968).  
9 Strøm (1990). Se även Müller & Strøm (1990). 
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Utgångspunkten tar jag i teorier och forskning om ledarskap liksom i de-
lar av partiforskningen. På så vis visas hur avhandlingen förhåller sig till 
tidigare forskning om partier och ledarskap, och hur den ger ett kunskapsbi-
drag om ett hittills tämligen understuderat och mångfasetterat ledarskap. I 
kapitel två diskuterar jag avhandlingens förhållande till dessa olika forsk-
ningsfält, partiforskning och forskning om ledarskap och politiskt ledarskap. 
Men innan dess några ord om motivet till min studie.  

Centralt men outforskat partiledarskap 
I Sverige har politiskt ledarskap i allmänhet och partiledarskap i synnerhet 
varit ett mindre vanligt forskningsämne. Detta kan tyckas både förvånande 
och anmärkningsvärt givet dess betydelse i och för det svenska politiska 
systemet. I dag, i början på 2000-talet är partiledarskap ett ytterst centralt 
ledarskap, för partierna som organisationer, för väljarna i val, i rollen som 
aktörer i internationella samarbeten, men kanske främst som frontfigurer för 
ett parti i den ständiga strömmen av massmedier. Det talas om en tilltagande 
medialisering av politiken vilket får till konsekvens att partierna i dag hu-
vudsakligen möter väljarna men även medlemmarna via media och partierna 
i dessa sammanhang företräds oftast av partiledarna.10 Men det talas även om 
en tilltagande presidentialisering, vilket innebär att politiska ledare även på 
den nationella arenan får rollen av presidenter med ökad beslutsmakt och 
mer inflytande i förhållande till partiorganisationen som helhet.11  

Att partiledarna i dag är centrala gestalter i och för det politiska systemet 
råder således inga tvivel om. Men detta är inget nytt. Jag vill hävda att parti-
ledare faktiskt alltid haft en ytterst central funktion och position i partierna 
och i det politiska systemet liksom i samhället som helhet. Redan på Hjalmar 
Brantings, Karl Staaffs, eller Arvid Lindmans tid var dessa personer ytterst 
centrala figurer. Betydelsen av de här ledarna har således inte kommit att 
öka, vilket gör det än mer anmärkningsvärt att forskningsluckan varit så 
påtaglig. Vad som däremot har hänt är att exponeringen av detta ledarskap 
tilltagit i och med informationssamhällets och massmediernas utbredning 
och intensitetsökning. Likaså har den så kallade internationaliseringen bidra-
git till den tilltagande maktkoncentrationen till politiska ledare. Detta skapar 
en föreställning om att partiledare kommit att bli viktigare i politiken. Även 
den allmänna personifieringstrenden och den ökade individualisering som 
det postmoderna samhället sägs präglas av underblåser föreställningen att 

                                                      
 
10 Strömbäck (2002) & (2009), Ekström (2006), 252ff. 
11 T.ex. Mughan (2000), Poguntke & Webb (2005), Ruin (2007), Poguntke et al (2007). 
Företrädesvis avses här premiärministrar men tendensen gäller delvis samtliga nationella 
politiska ledare.  
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ledarna blivit viktigare.12 I en sådan tidsanda blir det mer acceptabelt att 
öppet tala om enskilda politiska personer liksom att tillmäta dem betydelse, 
och det på ett vis som inte var fallet förr.  

Speciellt i Sverige har ofta hävdats att politiska personer inte har någon 
större betydelse för till exempel väljarna i val av parti, utan att svenska med-
borgare röstar efter ideologi och sakfrågor. Enskilda personer har tonats ned 
för väljarna, men även i och för politiken generellt. Det har funnits en före-
ställning att det är partierna som helhet, deras ideologi och program men 
även medlemmarna som kollektiv, som har betydelse, enskilda ledare där-
emot har ingen speciell innebörd.13 Denna kollektivistiska föreställning har 
präglat den svenska politiska kulturen. Den tycks även ha präglat svenska 
statsvetare, och på så vis bidragit till att politiskt ledarskap och studier av 
politiska personer delvis lyst med sin frånvaro. Men i dag är det uppenbart 
för alla att enskilda personer, inte minst politiska ledare, har en väsentlig 
betydelse för organisationers varande och utveckling på många sätt och vis.14 
Och att då inte rikta strålkastarljuset mot denna aspekt i det politiska syste-
met inom svensk statsvetenskap är både besynnerligt och felaktigt. Det finns 
emellertid undantag, det vill säga forskning som explicit behandlat svenskt 
partiledarskap, likt till exempel Olof Ruins studier av svenska statsminist-
rar.15 Ett annat undantag utgörs av Tommy Möllers forskningsöversikt som 
bland annat just behandlar svenskt partiledarskap.16 Möller menar att det 
finns en ”märklig diskrepans” mellan den uppmärksamhet det politiska le-
darskapet ges i samhällsdebatten och den styvmoderliga behandling det haft 
inom forskningen.17  

Den här forskningsluckan ger i sig ett nästan självklart motiv till att un-
dersöka svenskt partiledarskap, men den motiverar även det mer specifika 
syftet med avhandlingen – att studera partieliters ledarideal. Att studera poli-
tiska eliter är i sig intressant eftersom detta är personer med mer makt och 
inflytande än andra personer och medlemmar i ett parti. Det hävdas dessut-
om att makten har ökat över tid till följd av bl.a. politikens ökade tempo, 
tilltagande komplexitet och internationalisering. Dessa yttre förändringar 
antas leda till en centrering av makt och inflytande till politiska eliter och 
ledare.18  

Mot den här bakgrunden finns det inte minst ett demokratiskt syfte med 
att granska dessa individer. Och att dessutom studera hur politiska eliter 
tänker och tycker om ett fenomen som ledarskap blir både relevant och in-

                                                      
 
12 T.ex. Inglehart (1997) om det postmoderna samhället. 
13 Holmberg (2004), s. 140, jfr.  Åsard (1996), s. 12. 
14 Jfr. Möller (2008).  
15 Ruin (1986), Ruin (2007).  
16 Möller (2008). 
17 Ibid., s. 8.  
18 T.ex. Gilljam & Möller (1996), Möller (2008).  
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tressant, givet deras centrala roll i partierna och det politiska systemet. Det 
blir relevant eftersom föreställningar om ledarskap sannolikt säger något om 
hur ledarskapet också utövas, således finns det en uppenbar betydelse i att få 
kunskaper i hur eliterna föreställer sig ledarskap. Tanken är att föreställning-
ar påverkar handlingar.19 Det är dessutom vill jag hävda, intressant i sig, att 
få vetskap om hur personer i de politiska ledningarna, de som själva har erfa-
renhet av politiskt ledarskap, föreställer sig ett idealt sådant, och varför. Det 
finns således flera motiv till att studera partieliters föreställningar om ledar-
skap. Dessutom är elitstudier av detta slag ovanliga inom svensk statsveten-
skap, varför undersökningen på flera vis är unik. 

Avhandlingens disposition 
I detta inledande kapitel har jag presenterat avhandlingens syfte och placerat 
studien i en forskningsmässig och samhällelig kontext. I nästa kapitel visas 
hur jag utgått från vissa aspekter av partiledarskap, vilka fungerat vägledan-
de i det empiriska arbetet. I kapitlet resonerar jag kring dessa aspekter och 
vilka antaganden som går att göra kring dessa utifrån tidigare forskning om 
partier och ledarskap, mer klassisk men även mer modern sådan. Tanken 
med detta kapitel är att konstruera ett lösligt ramverk, ett slags raster, som 
det empiriska arbetet och analysen delvis förhåller sig till. Resonemangen 
kan betraktas som tänkbara svar på min övergripande forskningsfråga om 
partieliternas föreställningar om ledarskap och kapitlet mynnar ut i två olika 
typer av ledarideal, ett klassiskt/elitteoretiskt och ett modernt/postmodernt. 
Typerna skall inte uppfattas som teorier/hypoteser som jag testar empiriskt 
utan mer som vägledning för det empiriska arbetet och analysen. I kapitel tre 
beskriver och diskuterar jag avhandlingens metodologiska vägval, likt val av 
forskningsdesign, urval av partier, mitt material, metod och tolkningsarbete. 
Jag resonerar här kring det för avhandlingen så centrala begreppet livsvärld, 
vilket sammanfattar hur jag betraktar partiledaridealet liksom hur jag analy-
serar detsamma. Kapitel fyra, fem, sex och sju är empiriska kapitel om soci-
aldemokraterna respektive folkpartiet. Varje parti omfattar två kapitel varde-
ra. I kapitel fem presenteras socialdemokraterna, dels intervjupersonerna 
men även partiet, så som partieliterna föreställer sig detta. I kapitel sex ana-
lyseras och tolkas de socialdemokratiska partieliternas ledarideal. Kapitlet är 
tematiserat i två dikotomier, vilka sammanfattar hur partieliterna föreställer 
sig idealt partiledarskap och ambivalensen i detta. I kapitel sex presenteras 
så folkpartieliterna liksom dessas föreställningar om det egna partiet. I kapi-

                                                      
 
19 Jfr den politiska ledarskapsforskningen som menar att ledares ”beliefs systems” eller ”ope-
rational code” påverkar hur de agerar, t.ex. George (1969), Walker (1977), Rosati (2002), 
Schafer & Walker (2006). Påpekas bör naturligtvis att det inte måste vara så att föreställningar 
påverkar handlingar.  
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tel sju analyseras och tolkas folkpartieliternas föreställningar om det ideala 
partiledarskapet, och detta tematiserat i fyra dikotomier. Kapitel åtta är av-
handlingens avslutande kapitel. Här återvänder jag till resonemangen från 
kapitel två och de två teoretiska ledaridealen, det klassiska/elitteoretiska 
respektive det modernare. De två partiernas förställningar med avseende på 
de olika aspekterna spjälkas nu upp och jämförs med varandra men också 
med de teoretiska idealen. Därefter resonerar jag kort kring hur resultaten 
kan förstås, och avslutningsvis diskuteras kort hur de förhåller sig till politi-
kens villkor och föreställningar om demokrati.  
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Kapitel två:                        
ett lösligt ramverk 

Tänkbara partiledarideal 
De flesta av oss har idéer om hur partier och dess företrädare tänker och 
tycker om saker och ting. Vi bär på föreställningar, eller kanske är det bättre 
att tala om fördomar, om hur en partiledare i centerpartiet bör vara eller hur 
ledaren i moderaterna eller folkpartiet ska se ut. På motsvarande sätt bär 
partierna själva på föreställningar om hur en xx-partist är och inte är.20 I det 
här kapitlet vill jag explicitgöra den här typen av föreställningar om det idea-
la ledarskapet och därmed postulera tänkbara svar på min övergripande 
forskningsfråga om hur partieliter föreställer sig en ideal partiledare. Det 
handlar dock inte om löst tyckande kring hur en ideal partiledare skall vara 
eller inte vara, men inte heller om att presentera en fix och färdig teori eller 
hypoteser som skall testas på partieliterna och dessas utsagor, utan istället 
vill jag utifrån skiftande teorier och tidigare forskning resonera kring vilka 
svar som är tänkbara att möta. Det handlar om att skissera upp ett löst ram-
verk, ett raster, som kan vägleda det empiriska arbetet.  

 
Ett lösligare ramverk om vissa aspekter av ledarskap 
Givet den hittillsvarande knappa forskningen om partiledarskap, skulle en 
tänkbar idé vara att närma sig frågeställningen om ledarideal med en full-
ständig öppenhet. Att enbart låta partieliterna bestämma hur ett idealt ledar-
skap definieras och ser ut. Ett sådant induktivt förhållningssätt har jag emel-
lertid valt bort av det enkla skälet att studien då riskerat att bli allt för spretig 
och resultaten skulle bli svåra att jämföra. Dessutom finns det vissa kun-
skapsbidrag som kan vara relevanta att använda för studiet av partiledarideal. 
Vidare har som sagt, de flesta av oss idéer om svaret på frågan och att inte 
resonera kring vilken förförståelse som väglett avhandlingen vore att ge bil-
den av ett arbetssätt som inte varit fallet. Men detta innebär inte att jag har 
en fix och färdig teori om hur det ideala partiledarskapet ser ut, och vilken 

                                                      
 
20 Vilket Barrling Hermansson visar i sin avhandling om partikulturer (normer och självbil-
der) i partigrupperna i riksdagen. Barrling Hermansson (2004).   
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jag sedan deduktivt prövat på partieliter. Istället har jag tagit en medelväg 
där jag dels arbetat utifrån några specifika aspekter av ledarskap, vilka här-
letts ur tidigare forskning samtidigt som jag under arbetets gång även identi-
fierat aspekter av ledarskap, vilka kunnat relateras till teorier om ledarskap 
eller teorier om partier. Arbetsprocessen kan således bäst beskrivas som så 
kallat abduktiv.21  

I detta kapitel kommer jag emellertid inte att presentera denna process (av 
växelverkan mellan teori och empiri) utan istället visa vilka aspekter av le-
darskap som väglett studien. Somliga av dessa har således identifierats på 
förhand och somliga har vuxit fram ur materialet. Det senare innebär helt 
enkelt att det i intervjuer med partieliter framkommit att vissa aspekter tycks 
väsentliga i föreställningen om det ideala ledarskapet.  

Kapitlet inleds med att jag presenterar de aspekter (eller om man så vill, 
analytiska begrepp) av partiledarskap som jag arbetat med. Därefter resone-
rar jag kring vilka tänkbara antaganden som går att göra om dessa. Den här 
diskussionen förs utifrån skiftande teorier och tidigare forskning, här tar jag 
hjälp av alltifrån klassiska elitteoretiker till socialpsykologi.   

Enligt statsvetaren Juliet Kaarbo, som uppehåller sig vid politisk psyko-
logi, har litteraturen om presidenters ledarskapsstil nästan uteslutande foku-
serat på ledarens personlighet och brytt sig mindre om ledaren i sin organisa-
tion.22 Detta är förmodligen inte speciellt märkligt eftersom presidentskapet 
är så centrerat kring en enskild person. Men, menar Kaarbo i sin undersök-
ning av brittiska premiärministrar och tyska förbundskanslers ledarstil, pre-
miärministrar är mer av organisationsledare och därför måste teorin modifie-
ras. Och av detta skäl finns det anledning att också vända sig till litteratur om 
organisationsledarskap mer generellt när premiärministerskap studeras: ”A 
prime minister is similar to a leader in an organization – often managing, 
more than directing, the process.”23 Poängen är att premiärministerskap har 
mer drag av förvaltande eller verkställighet över sig jämfört med vad presi-
denter har. Och således går det inte att helt förbehållslöst översätta president-
litteraturen till att även omfatta premiärministrar. Premiärministrar är inte 
presidenter, ledarskapen skiljer sig åt i art. Istället måste teorin modifieras 
och ett sätt, menar Kaarbo, är att även använda sig av mer traditionell orga-
nisationsteori.24  

Den här slutsatsen menar jag gäller i än större utsträckning för ”vanligt” 
partiledarskap. Om det är något politiskt ledarskap som är mer likt vilket 
annat ledarskap som helst (för organisationer) så är det partiledarskapet. En 
svensk partiledare, vill jag hävda, är betydligt mer verkställande (och mindre 

                                                      
 
21 Alvesson & Sköldberg (2008), s. 54ff.  
22 Kaarbo (1997), s. 562. 
23 Ibid.  
24 Kaarbo (1997)  
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dirigerande) jämfört med en brittisk premiärminister. Premiärministerskapet 
är, menar jag, inte samma sak som presidentskap men samtidigt är det mer 
likt detta jämfört med vad ”vanligt” partiledarskap är. På en gradskala är 
således partiledarskapet ännu närmare det vanliga organisationsledarskapet. 
Det är inte på långa vägar, vill jag hävda, lika exekutivt och exklusivt som 
presidentskap och t.ex. brittiskt premiärministerskap. Det är, om man så vill, 
betydligt mer ”down to earth”.  

Även Knut Heidar hävdar att partiledarskapet, i Norge, är mer av ett van-
ligt organisatoriskt ledarskap (och en produkt av en egalitär politisk kultur), 
på så vis att det vuxit fram ur och formats av organisationen.25 Det är inte 
påhängt utifrån eller står vid sidan om partiorganisationen, vilket mer är 
fallet för t.ex. amerikanska presidenter. Även om frågan ytterst är empirisk, 
menar jag att detta också får antas gälla för svenskt partiledarskap.  

Konsekvensen av det här (skillnaderna i typ av ledarskap) torde därför bli 
att det presidentskap som stora delar av litteraturen om politiskt ledarskap 
åsyftar ligger tämligen långt ifrån det ”vanliga” partiledarskap som här av-
ses. Således är det svårt att rakt av använda de idéer som där förekommer, 
det är för mycket som skiljer de politiska kulturerna, de politiska systemen 
och de olika typerna av ledarskap åt. Svenskt partiledarskap kan därför på 
sätt och vis jämföras med ledarskap i vilken annan typ av organisation som 
helst framför att likställas med ett amerikanskt presidentskap.  

Av den här anledningen kommer jag i mina utgångspunkter, precis som 
Kaarbo, även ta avstamp i mer generell ledarskapsforskning och inte den 
teori som genererats ur amerikanska president- eller brittiska (och andra) 
premiärministerstudier. Den mer generella ledarskapsforskningen är alltså 
just mer generell och på så vis lägger jag an ett mer öppet perspektiv på par-
tiledarskapet och behandlar det delvis som ledarskap generellt. Detta betyder 
emellertid inte att jag inte förhåller mig till den tidigare forskningen om poli-
tiskt ledarskap, men ambitionen är mer att bidra till detta fält empiriskt ge-
nom att använda mig av ett lösligare ramverk teoretiskt än att utgå från hitt-
illsvarande (president)forskning. Utöver generell ledarskapsforskning an-
vänder jag även delar av partiteorier som på något sätt berör ledarskap. 

Innan jag diskuterar den tidigare forskning som utgör avhandlingens fond, 
beskriver och definierar jag de sex aspekter (analytiska begrepp) som studien 
kretsar kring teoretiskt och empiriskt. Aspekterna har fungerat som ett sor-
teringsinstrument, teoretiskt och empiriskt, och är således det sätt som jag 
närmat mig partiledarskapet på. Motivet till aspektindelningen är teoretisk 
såväl som empirisk. Efter en diskussion av den tidigare forskningen, uppde-
lad på de sex aspekterna, avslutas kapitlet med en sammanfattande tabell där 
ett klassiskt och ett modernt/postmodernt ledarideal tecknas. 

 
                                                      

 
25 Heidar (1996), s. 127f. 
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Aspekter av partiledarskap 
I figuren nedan visar jag aspekterna som drivit det empiriska arbetet. Sam-
mantaget konstituerar de olika aspekterna av partiledarskap ett partiledaride-
al. Avhandlingen handlar således om partieliternas föreställningar om det 
ideala ledarskapet med avseende på dessa aspekter. Men samtidigt är detta 
inte hela sanningen och låt mig här förklara vad jag menar. Figuren kan be-
traktas som en ”blomma”, med en mitt och sex stycken blad. Bladen (aspek-
ter av ledarskap) är det som styrt mitt initiala empiriska arbete och vilket 
alltså formulerat mina empiriska frågor. Således har jag även utgått från 
vissa teoretiska antaganden om dessa blad, antaganden om vad som är möj-
ligt att fylla bladen med, hur de skulle kunna ”färgläggas”. Och det är dessa 
resonemang som förs i det här kapitlet. De empiriska kapitlen är emellertid 
inte upplagda efter bladen utan koncentrerar sig mer på blommans mitt, vil-
ket utgörs av olika ambivalenser i förhållande till föreställningar om ledar-
skap. I dessa ambivalenser, vilka uppträder i formen av ett antal olika diko-
tomier (motsägelser) finns dock bladen hela tiden med. När partieliterna talar 
motsägelsefullt om ledarskap (strukturerat i olika dikotomier) så gör de det i 
termer av de olika aspekterna av ledarskap. Således framgår hur partieliterna 
tänker om de olika aspekterna även om dessa inte fokuseras på explicit i den 
empiriska analysen. Det är sålunda aspekterna som sammantaget formar ett 
ledarideal. Men i analysen koncentrerar jag mig på summan av detta, vilket 
visar sig i tvetydigheter. I kapitel åtta återvänder jag dock till aspekterna för 
att nu visa vad partieliterna egentligen sa om även dessa, mer uttryckligt. 
Således går jag åter ut i blommans bladverk och ser hur bladen (de olika 
aspekterna) färgläggs. I avhandlingens avslutande kapitel tittar jag kort på 
hela blomman, vilket är det som sammanfattar ledaridealet.  

Som framgår i figuren på nästa sida är det en varierande typ av aspekter 
som fångar ledaridealet. Och, vilket visas nedan, de har även sitt ursprung ur 
eller kan härledas till en varierande flora av forskning och teorier. Det kom-
mer också att bli tydligt hur samtliga aspekter kan relateras till vad som skul-
le kunna kallas för ”partiledaren som människa”.  
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Figur1: Aspekter av partiledarskap 

 
 

Återigen kan poängteras att aspekterna gjort sitt inträde i studien under 
olika faser av arbetet. Somliga har härletts deduktivt i början av processen, 
och innan det empiriska arbetet påbörjades, medan andra härletts induktivt, 
ur det empiriska materialet.26 Det senare innebär helt enkelt att jag funnit 
mönster i materialet som sammanfattats i en aspekt/ett begrepp. Egentligen 
var det bara tre aspekter (egenskaper, ledarstil och roll/arbetsuppgifter) som 
jag utgick ifrån initialt. Motivet till denna uppdelning fann jag i den generel-
la ledarskapslitteraturen där ett särskiljande mellan ledarens person (person-
liga egenskaper) och beteende (ledarstil och arbetsuppgift) ofta görs.27 Det 
förra handlar om så kallade ”trait studies”, studier med syfte att kartlägga 
vilka egenskaper ledare har/bör ha. Det senare är en ”behavior approach”, 
där ledarens agerande är under lupp. Även vid studier av politiskt ledarskap, 
och inte bara generellt ledarskap, är dessa båda inriktningar vanliga, främst 
genom studiet av ledarstilen hos presidenter och premiärministrar, men ock-
så vilken karaktär en ledare har.28 I den generella ledarskapslitteraturen faller 

                                                      
 
26 Jfr. Alvesson & Sköldberg (2008), s. 54ff, liksom Coffey & Atkinson (1996), s. 155ff. 
27 T.ex. Yukl (1998), s. 8ff.  
28 T.ex. Burns (1978), Barber (1972), Kaarbo & Hermann (1998), studerar ledarstilen hos 
ledare. T.ex. Lasswell (1968), George & George (1964), George & George (1998), Greenstein 
(1969), Greenstein (2002), Hargrove (1988), Renshon (2002), liksom Neustadt (1980, 1960), 
vilka samtliga utom Neustadt utgår från ett psykoanalytiskt perspektiv i kartläggningen av en 
politisk ledares karaktär. Se även Cottam et al (2004) för översikt. Vanligt förekommande har 
också varit att studera hur en politisk ledares föreställningsvärld påverkar ledarstilen (primärt 
m.a.p. utrikespolitik) t.ex. Preston (2001), Rosati (2002), Schafer & Walker (2006).   
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emellertid även frågan om vad ledaren faktiskt ägnar sin tid åt, vad han eller 
hon arbetar med, inom beteendeperspektivet.29 Således inkorporeras både 
frågan om ledarstil och arbetsuppgiften i detta. 

I min egen tidigare studie av hur medlemmar i socialdemokraterna och 
moderaterna föreställer sig den ideala partiledaren utgick jag från denna 
trefaldiga uppdelning.30 Det jag ville studera var således föreställningar om 
ledarens egenskaper (”person”), ledarstil (”aktör”) och arbetsuppgifter (”ak-
tiviteter”). Den första aspekten faller inom ramen för en ”trait approach” och 
de två sistnämnda inom ramen för en ”behavior approach”.31 Eftersom jag 
fann denna kategorisering fruktbar i sökandet efter medlemmarnas ledarideal 
ville jag gå vidare med uppdelningen i en avhandling om eliters föreställ-
ningar. Initialt skulle således figuren ovan egentligen kunnat ha beskrivits 
som enbart bestående av tre delaspekter istället för som nu, sex. 

Samtidigt hade min magisterstudie givit mig indikatorer på att även andra 
aspekter är väsentliga när partimedlemmar talar om idealt partiledarskap. En 
sådan var frågan om partiledares handlingsutrymme, hur stort eller litet detta 
bör vara. En annan var frågan om vem eller vilka en partiledare represente-
rar. Dessutom framkom tydligt hur just socialdemokratiska medlemmar 
identifierar sin partiledare med att även vara statsminister, vilket inte gällde i 
samma utsträckning för moderata medlemmar.32  

Den tidigare studien genererade således idéer om att även andra aspekter 
av partiledarskap är relevanta att centrera en studie av ledarideal kring. Och 
dessa idéer har också bekräftats i avhandlingens empiriska studie, på så vis 
att aspekterna framträtt i materialet. När partieliterna föreställer sig ledar-
skap finns en tydlig relatering till handlingsutrymme och representation som 
gör att det går att betrakta detta som aspekter av partiledarskapet. Så gäller 
också för frågan om status, vilken också vuxit fram under arbetets gång, och 
således kan betraktas som en mer induktivt härledd aspekt.  

I det följande kommer jag dels att definiera de olika aspekterna mer nog-
grant, dels kommer jag att resonera om tänkbara ideal (svar) under respekti-
ve aspekt. Vi skall sålunda betrakta aspekterna som olika blad som partieli-
terna skall färglägga med önskvärd färg. Det jag gör nedan är att utifrån tidi-
gare forskning och en blandad litteratur, resonera kring vilka färger som är 
tänkbara att använda vid en färgläggning.  

Diskussionen förs på två plan, dels en djupare fokusering på några klas-
siska tänkares idéer om idealt ledarskap, dels ett mer översiktligt och sam-
manfattande resonemang kring modernare ledarskapsidéer. Det förra görs 
eftersom jag finner det intressant att belysa hur vissa ledarideal har långa 

                                                      
 
29 Återigen kan påpekas att jag här tar avstamp, primärt i den mer generella ledar-
skaps/organisationsforskningen och inte tidigare studier av presidenter och premiärministrar.  
30 Hjorth (2000), jfr. även Blom (1994). 
31 Ibid, samt Yukl (1998). 
32 Hjorth (2000).  
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rötter som kanske delvis gäller än i dag.33 Den moderna ledarskapslitteratu-
ren är nästintill oändlig i sin omfattning och därför blir diskussionen mer 
övergripande. En översiktlig (och således ytligare, långt ifrån uttömmande) 
diskussion kan dock ge en bild av vilka tankar som dominerat. I kapitlet 
lyfter jag även in delar av den partiforskning som går att relatera till diskus-
sionen om idealt ledarskap. På så vis kan kapitlet ses som en syntes av det 
avhandlingen behandlar – ledarskap och (i) partier.    
 
Ideala egenskaper 
Egenskaper definierar jag som föreställningar om den ideala partiledarens 
personlighetsdrag. Det handlar om individuella attribut hos en person och rör 
allt ifrån personlighet, temperament och värderingar. Således omfattas allt-
ifrån utseende (t.ex. att partiledaren skall vara snygg, lång, kort eller liknan-
de) till värdefulla kvaliteter (t.ex. att partiledaren skall vara kunnig, ambitiös, 
ha gott självförtroende och så vidare). Personliga egenskaper handlar om hur 
den ideala partiledaren är idag, var igår och förmodligen kommer vara imor-
gon. Det är egenskaper som finns där oavsett om personen i fråga är ledare 
eller ej, det är egenskaper som inte går att påverka med beteendet utan för-
värvas under uppväxt och livets gång. Det som utmärker personlighetsdrag 
är att de är tämligen stabila.34 Vare sig personen arbetar som busschaufför, 
advokat eller partiordförande är han eller hon på ett visst sätt.35 

Forskning med denna fokus benämner ledarskapsforskaren Gary Yukl för 
”trait approach”, vilket innebär studier med syfte att kartlägga ledares ”tra-
its” men även deras ”skills”. ”Traits” definieras som individuella attribut och 
skills som förmågor.36 Jag kommer således tala om egenskaper och förmågor 
när jag syftar på aspekten egenskaper och vilket sammantaget utgör ledarens 
personlighet (fysiskt och mentalt). ”Trait studies” har även upptagit forskare 
av politiskt ledarskap, vanligtvis med syfte att förutspå hur en viss person 
kommer att agera. En kartläggning av karaktärsdrag syftar på så vis till att 
förklara ett beteende.37  

                                                      
 
33 Några så kallade elitteoretiker, vilka alltså delvis också förespråkade elitstyre. De jag tar 
upp och diskuterar är Platon, Machiavelli, Pareto, Mosca, Michels samt Weber. Samtliga 
dessa tänkare har på olika vis belyst hur ett idealt politiskt ledarskap ser ut, vilket är intressant 
att kontrastera mot modernare ledarskapsidéer liksom svenska partieliters föreställningar om 
idealt partiledarskap. (Min diskussion kan jämföras med hur t.ex. Elcock relaterar till klassis-
ka elitteoretiker i analysen av politiskt ledarskap, Elcock (2001), s. 20ff. )  
34 Jfr. Yukl (1998). 
35 Naturligtvis kan vissa yttre attribut förändras jämförelsevis enkelt, som att byta klädstil 
eller klippa håret eller liknanden. På motsvarande sätt kan en person t.ex. lära sig ett nytt 
språk eller bli rent allmänt kunnigare. Egenskaper (och förmågor) – en persons drag – är 
tillskansade under livet genom arv eller inlärning. Poängen är dock att egenskaper handlar om 
hur en person är, och inte nödvändigtvis hur han eller hon beter sig.  
36 Yukl (1998). s. 234ff, Knutson (1973). 
37 Cottam et al (2004), s. 26ff.  
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Den mer generella ledarskapsforskning om egenskaper som Yukl refere-
rar till och personlighetsforskningen om politiska ledare, härrör historiskt 
från samma källa. Ursprunget finns i teorier likt Thomas Carlyles ”Great 
Man theory”, och föreställningen om naturliga ledare, tron att vissa är födda 
till ledare och således utrustade med speciella egenskaper.38 Den tidiga ledar-
skapsforskningen hade starkt fokus på ledarens person.  

I en analys av vilka egenskaper som idealiserats i litteraturen kan vi se hur 
ledaridealet genomgått en tydlig förändring, från en hårdför tyrann, via en 
ambitiös och prestationsinriktad chef till en mjukare ledare med social kom-
petens. Det som också går att se är hur litteraturen tenderar att ge tydligare 
uttryck för ett mer komplext och ambivalent ideal. Den ideala ledaren är 
tydligen inte så enkel att teckna. 

Den ursprungliga elittanken återfinner vi redan hos den grekiska filosofen 
Platon i och med hans idéer om staten, men också hos det politiska ledarska-
pets kanske absoluta klassiker, Niccolò Machiavelli. För Platon var det filo-
soferna som var födda till ledare och för Machiavelli fanns det Furstar, och 
vanliga människor.39 I spåren av Machiavellis elittänkande följde senare de 
italienska teoretikerna Vilfredo Pareto och Gaetano Mosca liksom partifors-
karen Robert Michels och delvis även Max Weber. Det som förenar dessa 
elitteoretiker är dels en föreställning att somliga (företrädesvis) män besitter 
vissa specifika egenskaper som gör dem till ledare.40 Men de förenas också i 
att tämligen explicit uttala vilken typ av egenskaper en ideal ledare har eller 
bör ha.  

För Platon är den ideala ledaren en filosof, en person som är oerhört kun-
nig och älskar kunskap och sanning och hatar allt vad lögn och bedrägeri 
heter. Det är en ärlig person som alltid söker sanningen. Enligt Platon kan 
såväl män som kvinnor vara filosofer, och därmed ledare. Vad som avgör är 
medfödda naturliga anlag, vissa föds till filosofer, andra inte.41 Detta in-
stämmer Machiavelli i men för honom är inte den ideala ledaren den som är 
kunskapsmässigt bäst eller mest ärlig. Tvärtom. En framgångsrik furste är 
mästare på att förställa sig och hyckla i syfte att erhålla andra människors 
lojalitet. En politisk ledare måste således även ha förmågan att framstå som 
vän och fredlig för uppfattas som legitim. För Machiavelli är det dessutom 
av stor vikt att ledaren är en man. Bara män, med verkligt ”manliga” egen-
skaper, så kallade dygdiga män kan nå framgång som politiska ledare. En 
sådan man utmärks av styrka, mod och grymhet men även list, intelligens 

                                                      
 
38 Carlyle(1907), Yukl (1998), 234ff. 
39 Dalsjö (1872), Platon i Kellerman (1984), Machiavelli (1998). 
40 Pareto, Mosca och Michels förenades i tanken om oligarkins järnlag, även om den formule-
rades av Michels. Samtliga såg dock hur samhället styrdes av en politisk klass, en elit. Pareto 
(1973), Meisel (1962 & 1965), båda om Mosca, samt Michels (1915/1983). 
41 Ibid., s. 17f, s. 276f samt Kellerman (1984), s. 353ff.   
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och oärlighet (dvs. hyckleri). Lejonet och räven skall stå som förebild för en 
bra ledare enligt Machiavelli.42  

Pareto var starkt influerad av föregångaren Machiavelli. Även denna tän-
kare talar om politiska ledare som lejon och rävar och menar att det finns två 
typer av ledarskapspersonligheter som karaktäriseras av något av dessa djur. 
En och samma ledare är inte både räv och lejon. Av dessa två personligheter 
föredrar Pareto lejonledaren, han som har grymhet, styrka och mod.43 Mosca, 
samtida och ärkefiende med Pareto, uppehöll sig vid ett liknande resone-
mang som Pareto men menar inte att man föds till ledare. Däremot finns det 
människor som, av naturen, är mer intelligenta och begåvade för att organi-
sera sig till en elit i samhället, och därmed till att bli ledare. Det är dessa som 
utgör samhällets politiska klass. Också Mosca menar att en ledare skall ha 
styrka, mod och vara grym.44  

I utvecklandet av tesen om oligarkins järnlag var det Mosca som Michels 
hade som förebild.45 Michels (men även Ostrogorski) koncentrerade sig på 
”intra-party politics”, det vill säga partiernas interna omständigheter, vilket i 
allra högsta grad omfattar partiledaren. Michels (liksom Ostrogorski) menar 
att partier vare sig de vill det eller ej, drivs till en ojämn maktbalans där par-
tiledningen har mer makt och inflytande jämfört med övriga partimedlem-
mar. 46 Anledningen till detta, menar Michels, är att en organisation som skall 
fungera, måste ha ett tydligt och starkt ledarskap. Och på kort tid kommer 
ledningen/partieliten att få mer insyn, mer kontroll och mer makt i partiet, 
vilket de oundvikligen kommer att utnyttja till att stärka den egna positionen. 
En organisation är per definition en oligarki och således blir det i princip 
omöjligt med en fungerande interndemokrati.47  

En förklaring som Michels ger till fåtalsväldets uppkomst är människors 
behov av ledare, människor har behov av att skapa ideal och ha ledargestal-
ter. Och på så vis blir ledaren för till exempel ett parti, inte sällan medlem-
marnas främsta identifikationsobjekt och ideal.48 Och det finns här några 
egenskaper som Michels framhåller som utmärkande för en framgångsrik 
politisk ledare: en god retorisk förmåga, viljestyrka, en omfattande kun-
skapsnivå, en benhård övertygelse, och självsäkerhet. Dessa egenskaper och 
förmågor är sålunda vad som krävs för att bli till ett ideal och en ledarge-
stalt.49  

                                                      
 
42 Machiavelli (1998) samt Skinner (1994). 
43 Meisel (1965). Pareto (1973). 
44 Meisel (1965) samt Meisel (1962), s. 140ff. 
45 Michels (1915/1983). 
46 Ostrogorski (1902), Michels (1915/1983). Ostrogorski menade att inte alla partier behöver 
utveckla oligarki, vilket däremot gärna blev fallet, även för liberala och anarkistiska partier 
(jfr. von Beyme 1996, s. 148).  
47 Michels (1915/1983).  
48 Ibid., s. 301, samt s. 64. 
49 Ibid., 64ff. 
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Även Weber har resonerat kring ett idealt politiskt ledarskap utifrån idén 
att vissa har förmågor som sticker ut i jämförelse med andra. Hans ideala 
ledare är en person med karisma. Vad karisma är, varierar emellertid från tid 
till annan. Det avgörs av ledarens betraktare och följare. Enligt Weber hand-
lar det dock alltid om en enastående utstrålning. Webers politiska ledare, är 
också en person som är stark och handlingskraftig.50  

Samtliga nu refererade tänkare har föreställningar om ledarskap som vid 
första anblick kan te sig förlegade. Det är ett enkelt ideal som tecknas, ledare 
är starka eller till och med grymma. Att någon idag på allvar skulle hävda att 
en politisk ledare skall vara t.ex. grym eller oärlig, förefaller orimligt. Vi 
måste naturligtvis sätta in dessa idéer i sin egen samtid för att göra dem fullt 
ut begripliga. Samtidigt blir det tydligt att somliga idéer faktiskt går igen i 
partieliternas ledarideal. Både t.ex. Platons filosof och Machiavellis hand-
lingskraftiga och starka furste kan se visst ljus i dag, om än i modifierad 
version. 

Idén att ledare är utrustade med specifika egenskaper omfattades inte bara 
av klassiska elitteoretiker, även modernare ledarskapsforskare talar i dessa 
termer fram till på 1970-talet. I olika genomgångar av ”trait studies” 
(genomförda under hela 1900-talet) fann ledarskapsforskaren Ralph M. 
Stogdill att vissa egenskaper och färdigheter återkom. Vissa karaktäristika 
framhävdes som så kallade ledaregenskaper och betraktades som ideala.51 
Sedan mitten av 1900-talet började ledarskapsforskarna dock ana att vissa 
egenskaper inte ensamt gör en person till ledare och tesen om ”the Great 
Man” föll. Men samtidigt vidhölls (så än i dag) att vissa egenskaper och 
färdigheter kan öka ledarens förmåga att lyckas i sin roll.  

Yukl har gått igenom delar av den forskning som bedrivits kring ledares 
egenskaper och färdigheter under senare år. Även om han betonar ledarska-
pets situationsberoende framhålls att vissa personliga drag är mer relevanta 
än andra för att nå framgång och effektivitet.52 En bra ledare ska vara uthål-
lig, ha gott självförtroende, god självinsikt, hög integritet och prestera väl. 
Ett lagomt behov av uppskattning är också viktigt eftersom ett allt för stort 
uppskattningsbehov gör att ledaren enbart omger sig med beundrare och ja-
sägare. Han eller hon blir då även alltför relationsfokuserad på bekostnad av 
fokus på organisationens uppgifter. Total avsaknad av uppskattningsbehov 
ger emellertid en asocial ledare, vilket inte är bra.53   

En relevant fråga i detta sammanhang är huruvida de antagna sambanden 
mellan en egenskap och ett visst beteende alltid gäller. Vad säger att en pre-
stationsorienterad ledare går in för att lösa organisationens problem, han 

                                                      
 
50 Boglind, Eliæson & Månson (1995), s. 117f, 158f , 171ff samt Weber (1969), 358ff. 
51 Yukl (1998). S. 236ff. 
52 För vidare referenser och fördjupning i dessa forskningsresultat se Yukl (1998), s. 236ff. 
53 Ibid. 



 32

eller hon kanske uteslutande vill prestera för sin egen vinnings skull? Vad 
säger att en person med gott självförtroende ser till att ta itu med gruppens 
frågor, han eller hon kanske mest är upptagen av sitt eget ego? Detta till trots 
är det tydligt att de egenskaper som pekas ut som framgångsgivande för en 
ledare, numera är betydligt mindre tuffa och hårda, jämfört med klassikernas 
ideal. Det klassiska idealet får betecknas som hårdare jämfört med det mo-
dernare. Den moderna ledaren ser också till sin omgivning och inte bara sig 
själv, och tycks ha en slags ödmjukhet. Det är tydligt att olika tider tecknat 
olika ledarideal. Idag lever vi en postmodern tid vilket tycks ställa speciella 
krav på ledaregenskaper. 

Det här är i dag en självklarhet, menar organisations- och ledarskapsfors-
karna Lee Bolman och Terrence Deal, eftersom dagens människor inte ac-
cepterar den typ av ledare som idealiserades igår. En central egenskap för 
den postmoderna ledaren är enligt dem social kompentens.54 De pekar ut fyra 
grundläggande perspektiv på organisationer och deras fungerande: det struk-
turella, human resource (HR), det politiska och det symboliska perspektivet. 
Enligt deras beskrivning av HR- och det politiska perspektivet är det av yt-
tersta vikt att ledaren är utrustad med social kompetens. Enligt HR-
perspektivet beror en organisations framgång på huruvida såväl organisatio-
nens som människornas behov kan tillfredsställas inom organisationens ra-
mar. Och människor i det postmoderna samhället har behov på en hög nivå 
vilket innebär att vi kräver mer än syre, mat, god hälsa etc. (dvs. fysiologis-
ka, basala behov). Vi har idag även behov av självförverkligande, autonomi, 
att känna uppskattning och så vidare. Och för att en organisation skall till-
fredsställa dessa högre behov krävs ledaregenskaper som till exempel just 
social kompetens, vilket bland annat innebär en förmåga till empati och god 
människokännedom. Forskare menar att det är vetenskapligt bevisat att bris-
tande social kompetens hos ledaren ger ledarskapet sämre framgång och 
effektivitet.55  

Även det politiska perspektivet, där organisationen ses som en arena be-
stående av intressemotsättningar och konflikter (vilket förmodligen passar 
för att beskriva partier) betonar ledaregenskapen social kompetens. Fram-
gång beror av att fördela makt och förmågan att använda makt på ett kon-
struktivt vis. Ledare betraktas som politiker vilka bör utöva sin makt på ett 
socialt och moraliskt acceptabelt vis för att lyckas. Social kompetens blir 
härmed en viktig ingrediens.56 En partiledare skulle således även behöva 
social kompetens i termer av att se andra människor och ha en förmåga att 
interagera med dem på ett postmodernt sätt.  

                                                      
 
54 Ett i sig, enligt min mening, väldigt diffust begrepp.  
55 Bolman & Deal (2005). 
56 Ibid. 
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Under senare år har mer kvalitativa studier genomförts i syfte att finna det 
ideala ledarskapet i organisationer vilka också kan vara värda att nämna. 
Metoder som använts har bland annat varit intervjuer och deltagande obser-
vation. Några av de egenskapsrelaterade resultat som framkommit är att en 
bra ledare lyckas skapa visioner och förmedla dessa, ledaren har en central 
idé och riktning för organisationen. Vidare framhålls att ledaren känner en-
gagemang och inlevelse i organisationen och har förmågan att inge förtroen-
de och bygga upp relationer.57  

I takt med att gamla hierarkiska relationer planats ut har kraven på ledare 
över tid blivit mer komplexa. En alternativ tolkning är att idealen alltid varit 
ambivalenta (även hos t.ex. Platon, Machiavelli med fler) men att vi över tid 
blivit mer benägna att uttala detta och sätta ord på tvetydigheterna.   

 
Ideal ledarstil 
Ledarstil definierar jag i termer av ledarens beteende. Det handlar uteslutan-
de om föreställningar om hur ledaren agerar. Inom litteraturen omnämns 
detta som en ”behavior approach” på ledarskap.58 Till skillnad från egenska-
per, antas en persons beteende påverkbart eller möjligt att anpassa beroende 
på situation, uppgift eller liknande. En ledare kan välja att agera på sådant 
sätt som anses lämpligt.  

En relevant fråga är om det är möjligt att skilja mellan en människas per-
son och beteende? Styr inte hur en person är (t.ex. dominant eller social) 
också hur han eller hon agerar (t.ex. beslutsamt eller hänsynsfullt)? Själv-
klart finns det ett samband mellan människors personliga egenskaper och 
deras agerande (ledares ledarstil). Min uppfattning är emellertid att en män-
niska kan vara på ett visst vis, det vill säga ha vissa personliga egenskaper, 
och samtidigt agera på ett sätt som kan stå i motsats till dessa egenskaper. En 
ledare kan t.ex. vara självständig och bestämd som person men agera samar-
betsinriktat eller obeslutsamt. En ledare kan vara ödmjuk som person och 
samtidigt agera dirigerande. En ledare kan vara lyssnade som person men 
agera utan att lyssna. Eller omvänt, ledaren kanske inte är speciellt lyssnande 
som person men däremot agerar lyssnande/lyhört. Huruvida till exempel 
dirigerande är att betrakta som en personlig egenskap eller är ett beteende 
kan även det diskuteras. Detta bestäms, i min studie, av om beskrivningen 
refererar till hur en person agerar eller hur han eller hon är. Som kommer att 
framgå i avhandlingens empiriska analys är det en hårfin linje mellan dessa 
båda aspekter men likväl menar jag att de handlar om olika saker: varande 
respektive görande.  

Inom den politiska ledarskapslitteraturen refererar ledarstil till en delvis 
annan aspekt av en ledare än vad jag åsyftar. Ambitionen i denna typ av 

                                                      
 
57 Ibid. 
58 Yukl (1998) 
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forskning har ofta varit att identifiera ledarstilen hos presidenter och premi-
ärministrar och att klassificera denna i olika epitet. Poängen med detta är 
bland annat att förutspå hur en ledare kommer att agera i den ena eller andra 
frågan (vanligtvis utrikespolitiska frågor).59 Ett inte helt ovanligt tillväga-
gångssätt är att se vilka värden en ledare får på vissa variabler (t.ex. behov 
av makt, engagemang i frågor osv.) för att utifrån dessa svar sätta samman 
en ledarskapstyp (en ledarstil). Denna typ eller stil involverar då också på 
sätt och vis ledarens egenskaper (karaktären). Detta är inte vad jag menar 
med ledarstil. Utan jag avser alltså enbart hur en ledare agerar (eller bör age-
ra) i förhållande till sin omgivning, vilken primärt omfattar partiet och med-
lemmarna.  

Det jag också tar fasta på i och med aspekten ledarstil är att partiledarskap 
är ett demokratiskt ledarskap. Det finns flera idéer om hur ett demokratiskt 
ledarskap skall utövas, och det är vissa av dessa som jag centrerat analysen 
av ledarstil kring. Inte minst är detta ett resultat av att det ur den empiriska 
analysen framkom att partieliternas föreställningar kan relateras till två olika 
kategorier, eller om man så vill en gradskala av ledarstil: en mer demokratisk 
(mjukare, mer lyssnade) stil å ena sidan och en mer auktoritär (hårdare, mer 
dikterande) å den andra. Om vi ser det som en gradskala kan ett ultrademo-
kratiskt ledarskap placeras i ena änden och ett auktoritärt eller diktatoriskt i 
den andra. I princip samtliga ur materialet framkomna idéer om hur en ideal 
ledare skall agera kan faktiskt relateras till dessa kategorier/denna skala.  

Själva definitionen av ett demokratiskt ledarskap rymmer dock inte sällan 
både en mjukare och hårdare stil. Ett demokratiskt ledarskap beskrivs ofta 
som att både leda (gå i täten, peka ut vägen) och följa (lyssna, tjäna). Det 
präglas av denna dikotomi.60 Att partieliternas föreställningar centrerar kring 
det här tänkandet är således inte speciellt märkligt. Utan frågan om partileda-
ren skall koncentrera sig på att leda eller på att följa, eller både och, är så-
lunda högst relevant och aktuell vid tankar om ledarstil. Som framgår av den 
teoretiska definitionen av demokratiskt ledarskap rymmer den en tydlig 
spänning eller om man så vill ambivalens. Teoretiskt föreställer vi oss poli-

                                                      
 
59 T.ex. Barber (1972), Preston (2001), Kaarbo & Hermann (1998), Kaarbo (2001).   
60 Jag använder mig här av Miroffs definition av ett demokratiskt ledarskap, där ledarstilen 
alltså utmärks av en balansakt mellan att leda och följa, gå i täten och lyssna, Miroff (1993), 
jfr. även Petersson et al (1996). Naturligtvis finns det olika sätt att definiera ett demokratiskt 
ledarskap på, beroende på vilket demokratiteoretiskt perspektiv som anläggs. Kanske går det 
emellertid att relatera olika demokratiperspektiv till den dualism som jag definierar demokra-
tiskt ledarskap i. Ett elitdemokratiskt ledarideal lägger förmodligen tyngdpunkten vid att leda 
framför följa eftersom ledaren anses vara den som vet bäst (Schumpeter (1942/1992)). Ett mer 
deltagardemokratiskt perspektiv däremot, lägger sannolikt tyngdpunkten helt vid att följa, om 
det ens går att tala om ledarskap i en sådan demokrati eftersom ingen skall företräda någon 
annan (Rousseau (1762/1994), Mill (1861/1972)). Ett deliberativt perspektiv är möjligen det 
som hamnar närmast en balans mellan leda och följa, här betonas samtalet mellan medborgar-
na men samtidigt finns även här representanter (Habermas (1996)). 
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tiska ledare som ledare och följare på en och samma gång. Partieliternas 
föreställningar om ideal ledarstil visar delvis också på en sådan ambivalens.  

De klassiska elitteoretikerna har inga tecken på ambivalens i sina tankar 
om idealt agerande. De vill bara att ledaren leder. Här är det den auktoritära 
och hårdare ledarstilen som idealiseras. Machiavellis råd till furstar är att 
styra med fast hand, vilket innebär en sträng och förhållandevis auktoritär 
ledarstil. Målet är att ingjuta respekt i följarna och att bli fruktad. Ett hän-
synslöst beteende, ofta med inslag av våld, blir därför ett bra agerande enligt 
Machiavelli.61 Pareto och Mosca resonerar på liknande sätt, deras ideala le-
dare agerar också genom användande av våld och envälde. Om också Mi-
chels förespråkar en mer odemokratisk ledarstil är svårt att avgöra, däremot 
har han uppfattningen att alla ledarskap som når framgång, är av sådan art. 
Michels tycks emellertid, enligt min tolkning, föredra ett starkt ledarskap där 
ledaren tvingar andra till lydnad.62 Likaså Weber är förespråkare av en mer 
auktoritär ledarstil. För Weber lär den tyske ”ministerpresidenten” Otto von 
Bismarck stått som ideal för en politisk ledare och Bismarck agerade strängt 
och auktoritärt och handlingskraftigt.63  

Den mer moderna ledarskapslitteraturen började intressera sig för leda-
rens beteende, eller ledarstil på 1950-talet och det som då framkommer är 
hur en mer demokratisk (lyssnande, öppen) stil är framgångsrik. Idén var att 
ledarens beteende i relation till omgivning och medarbetare var av avgöran-
de betydelse för ledarskapets möjlighet att såväl lyckas som att bli uppskat-
tat. I USA genomfördes omfattande studier utifrån detta antagande och vars 
resultat länge ansågs betydelsefulla och förhållandevis allmängiltiga. Så till 
exempel Lewins experimentstudie där ett enväldigt (autokratiskt), ett demo-
kratiskt och ett låt gå (”laissez faire”) ledarskap jämfördes i grupper med 
yngre skolpojkar. Syftet var att se hur olika ledarstilar genererar olika re-
spons. Studien visade att det autokratiska ledarskapet skapade frustration och 
beroende, låt gå-stilen orsakade känsla av förvirring och planlöshet och det 
demokratiska ledarskapet resulterade i positiva utfall.64 Slutsatsen här av blev 
att eftersträvas goda resultat och tillfredsställda/nöjda grupp- eller organisa-
tionsmedlemmar, bör ledaren ha en demokratisk ledarstil, vilket innebär en 
mer öppen stil med möjlighet till medbestämmande.  

I det ”human resource”-perspektiv som Bolman och Deal diskuterar, skall 
den ideala ledaren ha en stil som tillgodoser organisationsmedlemmarnas 
behov av till exempel själv- och medbestämmande, uppskattning och själv-
förverkligande. Lämpligt ledarbeteende kännetecknas av att vara öppet och 
demokratiskt, lyssnande, omtänksamt och bemyndigande. En bra ledare ver-

                                                      
 
61 Machiavelli (1998), samt Skinner (1994). Samtidigt som ledaren måste ha förmågan, listen, 
att skyla över detta för att få lojala följare.  
62 Michels (1915/1983), s. 37ff, 64ff. 
63 Boglind, Eliæson, & Månson (1995) s. 117f, 171ff. 
64 Bolman & Deal (2005), samt Olsson (1998) s.117ff. 
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kar som tjänare och/eller katalysator.65 Utifrån det politiska perspektivet, där 
makt och konflikt betonas, skall ledaren ha ett strategiskt och taktiskt bete-
ende. Ledaren blir framgångsrik då han eller hon lyckas förvalta makt på ett 
moraliskt och konstruktivt vis. Ledarstilen bör, menar man, kännetecknas av 
konflikthantering och diplomati.66  

Sannolikt kan dessa synsätt vara giltiga för ett idealt svenskt partiledar-
skap inte minst i dag då människor ställer krav på inflytande och medbe-
stämmande. Elitteoretikernas ensidiga ledarstil är sannolikt mindre gångbar, 
samtidigt som analysen av partieliterna visar att den inte helt går att avfärda.  

”Human resource”- perspektivet beskriver ledarstilen som tjänande och 
detta har också varit ett sätt att definiera det demokratiska ledarskapet på. 
Michels menar till exempel att en politisk ledare, ursprungligen var tänkt 
som ”massans tjänare”, men att den demokratiska organisationen och dess 
ledarskap oundvikligt utvecklas till oligarki.67 Det här kan ses som den ena 
delen i en (bland flera) definition av demokratiskt/politiskt ledarskap, medan 
den andra handlar om att leda eller som Tucker säger, vägleda en sam-
manslutning (genom att vara den som pekar ut problem och lösningar på 
dessa).68  

Den amerikanska statsvetaren Bruce Miroff analyserar nio amerikanska 
ledare (presidenter och andra) utifrån frågan om vad som utgör ett demokra-
tiskt ledarskap och vad som inte gör det.69 Utgångspunkten är den spänning 
som vissa ser mellan ledarskap och demokrati, att ledarskap är motsatsen till 
demokrati. Miroff menar att ledarskap kan existera i demokratier men att det 
ställer vissa krav för att då definieras som just demokratiskt. Han definierar 
ett demokratiskt ledarskap som en balansgång mellan en öppenhet och när-
het till folket å ena sidan och å andra sidan att leda och undervisa sina följa-
re. Ledarskapet utmärks av en dialog och en respekt för följarna. En demo-
kratisk ledarstil innebär en balans mellan en mer ”feminin/mjukare” stil och 
en mer ”maskulin/hårdare” sådan. Han eller hon leder, samtidigt som där 
finns en ödmjukhet.70 Det Miroff vill visa på är hur ledare kan ha andra mål 
med sitt ledarskap än enbart röstmaximering, att en ledare också kan vilja 
föra ett samtal men även undervisa dem han eller hon skall leda. 

Som vi ser talar Miroff om ”feminin” och ”maskulin” stil. Han problema-
tiserar inte dessa begrepp eller relateringar, men denna liknelse är inte ovan-
lig i diskussioner om ledarskap och ledarstil. Ovan har jag talat om mjukare 
och hårdare stil, och det är tydligt hur stereotypa föreställningar om vad som 
är så kallat ”manligt” respektive ”kvinnligt” går att relatera till dessa be-

                                                      
 
65 Bolman & Deal, (2005). 
66 Ibid. 
67 Michels (1915/1983), s. 41.  
68 Tucker (1995), s. 18f.   
69 Miroff (1993).  
70 Ibid., s 353.  
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grepp. Det är viktigt att poängtera skillnaden mellan kvinnliga respektive 
manliga ledare, och kvinnligt eller manligt ledarskap. Somliga forskare häv-
dar att det går att iaktta en skillnad mellan kvinnors och mäns ledarstil, att 
det finns ”kvinnligt” respektive ”manligt” ledarskap. Många menar dock att 
det mer handlar om föreställningar om vad som är manligt respektive kvinn-
ligt och att det inte går att tala generaliserande om t.ex. ett gemensamt kvinn-
ligt ledarskap. Det som emellertid är uppenbart är hur ledarskap i sig tradi-
tionellt associerats med det som definierat/konstruerat manlighet medan ett 
mer demokratiskt ledarskap på motsvarande vis associeras med en (stereo-
typt) mer kvinnlig stil.71  

I förhållande till partiledare, och vilken ledarstil som här borde vara den 
ideala finns det mycket som talar för att Miroffs definition av politiskt (de-
mokratiskt) ledarskap (och vilken jag använder mig av) kan vara ett ideal för 
hur en politisk ledare bör agera. Att partieliterna anser att en partiledare på 
en och samma gång skall agera ledande och följsamt. Att den ideala ledarsti-
len präglas av en ambivalens och spänning. Våra svenska partier skall enligt 
stadgar och förordningar vara demokratiska organisationer, även om forsk-
ning visat att det finns påtagliga brister i partiernas interndemokrati.72 Ledare 
i ”demokratiska” organisationer, behöver således inte nödvändigtvis ha en 
demokratisk ledarstil, vad som står i stadgar är ingen garanti, men likväl 
borde det vara ett ideal. Likväl borde ett beteende som kännetecknas av att 
lyssna, inbjuda till medbestämmande och ansvarstagande, engagemang och 
intresse, sannolikt ingå i föreställningen om den ideala partiledarstilen.73 
Men samtidigt skall ledaren leda, eller annorlunda uttryckt, vägleda partior-
ganisationen.74 Att leda innebär förmodligen även att en viss bestämdhet och 
handlingskraft kännetecknar det efterfrågade beteendet, utan att det för den 
skull övergår i envälde.  

 
Ideal roll (arbetsuppgifter) 
Inom den politiska ledarskapslitteraturen är rollbegreppet högst relevant. 
Vad frågan handlar om är vilken funktion ledaren skall ha och således vilka 
arbetsuppgifter han eller hon skal ägna sig åt. Statsvetaren Glenn D. Paige 
använder till exempel begreppet ”role” i sin definition av politiskt ledarskap, 

                                                      
 
71 T.ex. Wahl (1997), Due Billing (1997), Alvesson (1997).   
72 För en översikt se Teorell (1998). 
73 Detta kan förmodligen bäst jämföras med det deliberativa demokratiideal som bla. Haber-
mas (1996) utvecklat. Här ligger betoningen på ett samtal medborgare emellan, men även 
mellan medborgare och ledare.  
74 Ledarens visionära förmåga berördes även i avsnittet ovan om ledarens ideala egenskaper. 
Vad som här avses är emellertid att ledarstilen/beteendet bör ha inslag av viljan eller ambitio-
nen att skapa och förmedla visioner. För att detta beteende skall vara möjligt, krävs dock 
egenskaper så som t.ex. god kommunikativ och retorisk förmåga. 
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men han använder även begreppet ”tasks” vilket handlar om uppgifter.75 
”Role” handlar om en formell position som ”statsminister” ”president” och 
så vidare, vilken är behäftad med ett förväntat beteende. ”Task” däremot, 
relaterar Paige till vilka uppgifter ledaren måste engagera sig i och lösa. Jag 
menar dock att roll och arbetsuppgift hänger ihop, på så sätt att en viss roll 
innebär vissa arbetsuppgifter. Att vara statsminister innebär vissa uppgifter, 
liksom det innebär vissa (andra) arbetsuppgifter som partiledare. Vad frågan 
här kretsar kring är vad en partiledare skall ägna sig åt, vad ingår i rol-
len/uppdraget? 

Enligt min tolkning menar Platon att en ledare främst ägnar sig åt att söka 
efter och insupa kunskaper. Det ligger i denna politiska ledares ”natur” att 
ständigt eftersträva kunskap och sanning. Platons politiska ledarideal kan 
och vet ”allt”.76 Machiavellis ideala ledare ägnar sig inte åt intellektuellt 
sökande eller ”kompetensutveckling”. För denna ledare åtgår istället tid och 
energi till att söka ingjuta respekt hos andra människor. Ett viktigt led i den-
na strategi blir att ständigt eftersträva att göra sig ett namn, att hela tiden 
försöka resa olika former av personliga monument. Det innebär att vara kon-
troversiell men också att ägna sig åt aktiviteter som skapar uppmärksamhet 
och vilka leder till att ledaren framstår som en verklig ”ledare”. Att starta ett 
krig, menar Machiavelli, där ledaren vet att han kommer att vinna, är exem-
pel på sådan aktivitet. Det ger ära och respekt. Regeln är att aldrig vara neu-
tral i omtvistade frågor utan att alltid ta ställning, för eller emot, eftersom det 
visar på mod och styrka.77 Min tolkning av såväl Mosca, men kanske främst 
Pareto, är att båda dessa instämmer i Machiavellis idéer om vad en politisk 
ledare skall ägna sig åt. Också de menar, om än i modifierad form, att leda-
ren skall ägna sig åt verksamhet som skapar respekt. Pareto och Mosca lär, 
enligt vissa uttolkare, haft fascistledaren Mussolini som förebild för en ideal 
politisk ledare.78  

Michels’ och Webers idéer om ledares aktiviteter är svårare att utläsa. Ef-
tersom Michels uppehåller sig vid organisationer och dess fungerande, tycks 
han mena att ledaren ägnar sig åt att leda organisationen. Den exakta inne-
börden av detta, eller hur det går till i praktiken är svårare att uttyda. Inte 
heller Weber förmedlar en uttalad idé om vad den politiska ledaren skall 
ägna sig åt. Både Michels och Weber fokuserar på organisationen, i förhål-
lande till ledarskap, varför även Weber möjligen menar att ledare leder orga-
nisationen. Men vad det här betyder, är alltså svårare att uttolka.   

                                                      
 
75 Paige (1972). Sammantaget pekar han ut sex faktorer som identifierar och definierar en 
politisk ledare. Detta är ett tänkbart begreppsligt ramverk, där begreppen i fråga kräver vidare 
utveckling menar Paige.  
76 Dalsjö (1872), s. 17ff, 331ff.  
77 Machiavelli (1998), 111f, 123ff. 
78 Meisel (1965), s. 34ff samt Meisel (1962), s. 285. 
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Föga förvånande ägnar sig alltså vissa av elitteoretikernas ledare åt 
grymma och respektingivande aktiviteter. Den mer sentida litteraturen är 
mindre specificerande av ledaruppgifter men pekar också ut mindre hemska 
aktiviteter, vi kan däremot se hur uppdraget i dag tycks mer komplext och 
rymma många olika och kanske i konflikt stående aktiviteter. Rollen är mer 
komplex.  

Precis som Paige använder även statsvetaren Jean Blondel rollbegreppet 
och menar att en politisk ledare har att fullgöra fyra olika roller med tillhö-
rande uppgifter. Ledaren skall: specificera och analysera problem, arbeta 
fram möjliga lösningar på problemen, anta en lösning som blir till beslut och 
slutligen sälja lösningen till olika grupper i samhället. Även om de politiska 
ledarna vanligtvis har medarbetare som stöd, rådgivning och/eller avlastning 
i detta arbete, är det ledaren som har huvudansvaret.79 Men Blondel resonerar 
även mer i detalj kring ledares roller. Han menar att ledare (åsyftar här 
primärt presidenter och premiärministrar) i dag måste engagera sig i såväl 
internationella som nationella frågor och problem.80 Vad Blondel belyser är 
hur ledare också har att verka på en internationell arena.81 Blondel tar även 
fram ett ramverk för att analysera ledares mål, vilket också kan säga något 
om vad de ägnar sig åt. Han menar att det som förenar alla ledare är en vi-
sion, en idé om någonting. Men denna kan i sin tur variera med avseende på 
om det handlar om att bevara eller göra stora förändringar, samt vilket om-
fång visionen rymmer; ett specialområde eller hela världen.82 För mitt vid-
kommande med avseende på aspekten roll, visar Blondel hur alla politiska 
ledare i någon mån är visionärer.  

Även Howard Elcock analyserar ledarens olika roller och det utifrån ett 
interaktionistiskt perspektiv. Han menar att en politisk ledare också (primärt 
premiärminister och president) har att fullgöra en mängd olika roller, vilka 
kan delas upp i tre olika kategorier: ”governing”, ”governance” och ”allegi-
ance”.83 ”Governing” omfattar roller relaterade till själva regeringspositionen 
och bevarandet av denna, ”governance” handlar om roller för att skapa och 
bevara relationer med omvärlden och ”allegiance” är de roller som underhål-
ler relationer med sympatisörer (partimedlemmar och väljare). Inte minst de 
två sista kategorierna är intressanta för mitt vidkommande. Som ”governan-
ce”-roller pekas till exempel rollen som diplomat liksom rollen som ambas-
sadör ut som väsentliga. Den förra innebär en förmåga att förhandla med 
omgivningen, och den senare handlar om förmågan att representera och ar-

                                                      
 
79 Blondel (1987), s.138f. 
80 Ibid., s. 62ff.  
81 Även om han själv inte använder ordet arena. Hans poäng är att i tidigare litteratur betrak-
tades huvuduppgiften för en ledare att engagera sig i internationella affärer, medan det i dag 
(1980-talet) är självklart att nationella uppgifter ingår. Blondel (1987).  
82 Blondel (1987), s. 96ff. 
83 Elcock (2001).  
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gumentera för den egna organisationen. Som ”allegiance” (”lojalitets”) roller 
pekas bland annat den som skapar god publicitet ut, liksom den som skapar 
entusiasm hos partiaktivister. Likaså är att verka som en symbol för ett parti 
en roll.84 

På motsvarande sätt har Margret Hermann pekat ut olika roller för en po-
litisk ledare, närmare bestämt sju olika sådana: ”consensus builder”, ”policy 
advocate”, ”motivator”, ”advertiser”, ”recruiter”, ”listener” och ”manager”.85 
Det handlar här om att skapa sammanhållning, utforma och saluföra politi-
ken, entusiasmera, vara säljande, rekrytera folk, lyssna och leda.  

En slutsats är att i samtliga hittills utpekade rollspecifikationer ges leda-
ren ett stort ansvar. Det är ledaren som skall identifiera problem, ledaren 
tänker ut och tar fram lösningar på problem, och det är ledaren som skall få 
stöd för sina förslag och så vidare. Det är mycket som ingår i arbetsbeskriv-
ningen. Vissa betonar dock att politiska ledare naturligtvis har och måste ha 
medarbetare som assisterar och vilka avlastar.86 I dag handlar uppdraget för-
modligen primärt om att vara säljare och få stöd av väljarna och det via 
massmedier. Och det gäller nog oavsett om ledaren är president eller svensk 
partiledare, att uppdraget helt enkelt till stora delar handlar om ett utåtriktat 
arbete.  

Detta är jvad partiforskaren Angelo Panebianco åsyftar med det ”profes-
sionellt elektorala partiet”.87 Partier som riktar sig mot väljarna och vilka 
utvecklats från Maurice Duvergers massparti (där partimedlemskapet är det 
centrala). I Duvergers masspartier är ”the apparatus”, vilket kan beskrivas 
som partibyråkratin, ytterst väsentlig för partiledningens möjlighet att stå i 
nära kontakt med partiets medlemmar (och på så vis fullgöra deras intres-
se).88 Men i Panebiancos elektoralt professionella parti är det istället profes-
sionella aktörer av olika slag (experter, tekniker osv.) som är väsentliga. 
Verksamheten sköts här av proffs och partiet är varken i behov av eller spe-
ciellt intresserat av sina medlemmar utan istället är det väljarna som partiet 
riktar sitt intresse mot.89 Partiledarens uppgift blir att vara ansiktet utåt.  

Ett viktigt påpekande i diskussionen om partiledarens uppgifter är att par-
tiledarrollen bara är en av flera roller som en person kan ha. Detta belyser 
Ruin i sin analys av Tage Erlander men även Sven-Erik Larsson i analysen 
av Bertil Ohlin.90 Ruin menar att Erlander hade sex olika roller. En av dessa 
är rollen som regeringsbildare vilken handlar om att skapa underlag i riksda-
gen för en regering och välja ut statsråd. En annan är rollen som regerings-

                                                      
 
84 Ibid. 
85 Hermann (1986). 
86 Se t.ex. Elcock (2001).  
87 Panebianco (1988). 
88 Och även Michels’, som utgick från masspartimodellen i sin tes om oligarkins järnlag. 
89 Panebianco (1988), s. 264.  
90 Ruin (1986), Larsson (1998).  
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chef vilken innebär ett organiserande av arbetet i regeringskansliet. Ytterli-
gare en är partiledarrollen vilken primärt går ut på att värna om det egna 
partiet. Den fjärde är rollen som ideolog vilket innebär ett utstakande och 
förklarande av regeringens och partiets politik. En femte roll är den nationel-
la sammanjämkarens; att hålla samman nationen och uppmana till samför-
stånd partier emellan. Den sista och sjätte rollen är den som beslutsfattare.91 
Larsson för in ytterligare en roll en politisk ledare kan inneha i analysen av 
Ohlin; oppositionsledarens.92 Ohlin var och förblev partiledare och opposi-
tionsledare, där fokusering på rollen som oppositionsledare är ett annat sätt 
att närma sig det politiska ledarskapet, jämfört med att granska rollen som 
partiledare.93 Rollerna innebär delvis olika uppgifter och funktioner, vilket 
således speglar olika dimensioner av ledarskapet.  

Samtidigt som jag instämmer i att en politisk ledare har olika roller eller 
olika arbetsuppgifter är det förmodligen svårt att rent empiriskt hålla isär 
dessa på det sätt som Ruin gör, analytiskt. Jag anser att de väsentligaste rol-
lerna är att vara partiledare respektive statsminister. Och i dessa roller ingår 
ett antal olika funktioner eller arbetsuppgifter, som att till exempel fatta be-
slut eller formulera idéer eller samla partiet eller nationen. Och det jag stude-
rar är primärt hur partieliter föreställer sig partiledarrollen, men i detta kan 
då läggas ”rollen” som ideolog eller beslutsfattare. Det som blivit tydligt i 
min analys är hur det huvudsakligen är rollen som partiledare och rollen som 
statsminister som är aktuella för partieliterna. Inte minst de socialdemokra-
tiska partieliterna har svårt att inte tala om statsministerskap när de talar om 
partiledarskap. En intressant diskussion är emellertid hur en person skall 
prioritera mellan rollen som partiledare och statsminister när båda uppdragen 
innehas och om dessa båda roller hamnar i konflikt med varandra?  

Frågan kan relateras till partiforskningens idéer om partiers målsättningar 
och strategier. På så sätt menar Gunnar Sjöblom att politiska partier verkar 
på tre olika arenor: den interna, den elektorala samt den parlamentariska 
arenan.94 Partiernas mål på de olika arenorna borde enligt min mening kunna 
översättas till att även omfatta partiledare och dessas uppgifter. På den inter-
na (partiorganisatoriska) arenan torde partiledaren således primärt ägna sig åt 
att skapa enighet och sammanhållning inom partiet. På väljararenan är målet 
att maximera partiets röstetal. På den parlamentariska arenan skall partileda-
ren se till att agera för att nå parlamentariskt inflytande. Och övergripande 
skall ledaren se till att programrealisera, vilket övriga uppgifter sammantaget 

                                                      
 
91 Ruin (1986), s. 7. 
92 Ledaren för det största partiet (röstmässigt) i opposition.  
93 Larsson (1998). 
94 Sjöblom (1968). 
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skall syfta till.95 Idag kan vi även tala om en medial arena och möjligtvis 
även den internationella arenan.96  

Tanken om partiers eller partiledningars mål har vidareutvecklats av 
Strøm. Han menar att partiledningen vill uppnå: politikpåverkan (”policy); 
regeringsdeltagande (”office”) och att vinna röster (”vote”).97 I olika tider 
och på grund av olika omständigheter kan emellertid olika målsättningar 
väga olika tungt för en partiledning och det centrala är just spänningar, kon-
flikter och avvägningar mellan olika målsättningar.98 Här uppstår således en 
form av ambivalens för ett parti och dess ledning. 

Rollen som statsminister kan också pekas ut som en egen roll, vilket är 
vad Ruin gör. Det handlar här om att inneha rollen som statsminister samti-
digt som man är partiledare och vilka frågor eller problem det väcker. Detta 
faktum, är naturligt nog mest aktuellt för socialdemokraterna eftersom samt-
liga partiledare i detta parti (med undantag för nuvarande Mona Sahlin) har 
varit både partiledare och statsminister. Erfarenheten tycks ha präglat före-
ställningen om det ideala ledarskapet. I min tidigare studie av partimedlem-
mars föreställningar om ledarskap framkom med emfas att när socialdemo-
kratiska medlemmar föreställer sig en partiledare föreställer de sig också en 
statsminister. En socialdemokratisk partiledare är statsminister.99 

Intuitivt kan detta framstå som tämligen naturligt, på så vis att det är svårt 
(historiskt sett) att separera dessa båda roller då socialdemokratiskt partileda-
re med få undantag också varit statsministrar. Dessa speciella villkor har jag 
tagit med mig vid mötet med det empiriska materialet och, vilket framgår i 
analysen, som också blivit tydligt bekräftat. Även när partieliterna tänker 
partiledarskap, tänker de statsministerskap. Det som är intressant att se är hur 
eliterna resonerar kring hur partiledaren skall prioritera mellan dessa olika 
roller och arbetsuppgifter. Vad skall ägnas mest tid, uppgiften som partileda-
re eller uppgiften som statsminister? Och vad handlar dessa uppdrag om, hur 
skiljer de sig åt, om de alls gör det?  

I Ruins analys av Erlander som statsminister framkommer att Erlander 
inte uppfattade uppdragen som speciellt konfliktfyllda, vilket delvis var en 
konsekvens av partiets numerära övertag i den svenska opinionen. Skillna-
den mellan att vara partiledare och att vara statsminister (i termer av vilka 
som företräds) var inte så stor.100  

Det jag vill belysa är hur frågan om statsministerskap kan betraktas som 
en mer eller mindre naturlig del av att vara partiledare. Men jag vill också 
visa på den konflikt eller ambivalens i ledarskapet som detta kan orsaka. Det 

                                                      
 
95 Jfr. Ibid. 
96 Strömbäck (2002), 44ff. 
97 Strøm (1990).  
98 Jfr. Müller & Strøm (eds.) (1999).  
99 Hjorth (2000). 
100 Ruin (1986).  
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är svårt att finna tankar om detta i litteraturen utan här överlåter jag helt åt 
mitt material att ge svaret.   

I folkpartiet, vilket framkommer nedan, betraktas inte alls statsministers-
kap som en naturlig del av partiets ledarskap. Tvärtom, präglas partiet mer 
av en konstant jakt efter detta uppdrag, som partiet bara innehaft under drygt 
ett år under hela sin livstid. Även här gör statsministerskapet avtryck men 
alltså på ett helt annat sätt. 

Det råder inga tvivel om att massmedia har en oerhört central roll i före-
ställningar om ledarens arbetsuppgifter. I mitt material framkommer att det 
är svårt för partieliterna att särskilja ledarskapet från massmedierna. Medier-
na betraktas som ett självklart inslag i ledarskapet, eller om man så vill, att 
partiledarskapet är eller skall vara ett självklart inslag i medierna.  

Panebiancos elektoralt professionella parti var en vidareutveckling av Mi-
chels tes om oligarkins järnlag men även av Otto Kirchheimers ”catch-all- 
parti”. Femton år efter Duvergers masspartiteori hävdade Kirchheimer att 
alla partityper kommer att utvecklas till ”catch-all-partier”. Utgångspunkten 
var den amerikanisering som han ansåg sig iaktta i de västeuropeiska parti-
systemen i och med tv-mediets framväxt. 101 Det som utmärker ”catch-all-
partiet” är ambitionen att appellera till många olika samhällsgrupper i ett 
försök att fånga in ”alla” väljare . Och nyckeln till framgång heter här tv och 
en tv-mässig partiledare.102 Panebianco instämde i Kirchheimers analys om 
partiledarcentrering men menar att han missar den så betydelsefulla profes-
sionaliseringen.103 Även Epstein håller med i Kircheimers analys och betonar 
att det just är de partiledarcentrerade kampanjorganisationerna som får fram-
gång hos väljarna.104  

Massmedier av olika slag har alltid varit väsentliga för partier för att nå ut 
till väljare (och medlemmar). Huvudsakligen har detta dock skett via partile-
daren, det är partiledaren som vanligtvis syns och hörs i medier. I Esaiassons 
avhandling om svenska valkampanjer blir detta tydligt, och inte minst hur 
det slagkraftiga tv-mediet blev ovärderligt i och för partierna och således 
partiledarna.105  

Knut Heidar analyserar partiledarskapet (i Norge) för att se om detta har 
förändrats i takt med att partierna förändrats (från masspartier till cath-all till 
elektoralt professionella partier). Svaret är nej. Men däremot har det blivit 
betydligt tuffare att vara ledare och det inte minst på grund av dagens mass-
mediala villkor.106 Media- och kommunikationsvetaren Jesper Strömbäck 
koncentrerar sig uteslutande på partiledarskap och massmedia och hävdar att 

                                                      
 
101 Kirchheimer (1966).  
102 Jfr. Katz & Mair (1995), s. 12.  
103 Panebianco (1988), s., 262ff.  
104 Epstein (1967).  
105 Esaiasson (1990). 
106 Heidar (1996).  
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massmedia i dag kan betraktas som en fjärde arena (till Sjöbloms tidigare 
tre) som partiledaren befinner sig på.107 Strömbäck, men även Lars Nord, 
menar att målet för en partiledare på den mediala arenan är att maximera 
positiv uppmärksamhet.108 Men exakt hur detta går till ger Sjöblom och Nord 
inga direkta svar på. 

Det förefaller vara mycket som ingår i uppgiften att vara politisk ledare 
och partiledare. Frågan som jag ställer är dock vad partieliterna anser att 
uppdraget rymmer.  

 
Ideal representation 
Aspekten representation har framkommit under arbetets gång. Efter några 
intervjuer med partieliter har det blivit tydligt att frågan om vem eller vilka 
en partiledare representerar, varifrån han eller hon hämtar sitt mandat, är en 
central del i föreställningen om ett ledarideal.  

Elitteoretikerna ger egentligen inga direkta svar på vem eller vad en leda-
re skall representera utan det handlar mer om hur. Den som är mest utförlig i 
denna fråga är Michels när han talar om att ledaren skall vara ”massans tjä-
nare”, men så mycket mer får vi inte veta. Att vara massans tjänare borde 
således innebära att representera partiets medlemmar. För övriga är det inte 
otänkbart att ledaren huvudsakligen representerar sig själv, den egna perso-
nen givet den oligarki som utvecklas och vilket sannolikt leder till ett glapp 
mellan ledning och medlemmar.  

I ledarskapslitteraturen aktualiseras frågan om representation i diskussio-
nen om relationen mellan ledare och följare. James MacGregor Burns är en 
av få som diskuterat denna relation mer ingående. Enligt honom handlar 
ledarskap om att mobilisera människor mot givna mål vilka representerar 
både ledarens och följarnas intresse. Burns kontrasterar sin definition mot 
den som vanligen görs, och där ledarskap definieras som att få följarna att 
göra det ledaren vill. Men enligt Burns handlar riktigt ledarskap, till skillnad 
från maktutövning, om att se till vad följarna har för intresse och att agera 
efter detta.109 Utifrån detta synsätt blir ledaren mer av en representant för 
följarna och deras intressen. Men representationen kan se olika ut, vilket 
dock Burns men även andra (mer generella) ledarskapsteoretiker, inte riktigt 
belyser. Istället får vi vända oss till statsvetenskapen där representationsbe-
greppet är klassiskt samtidigt som det rör en fråga som aktiva politiker för-
modligen brottas med dagligen, mer eller mindre medvetet. Jag går här inte 
teoretiskt så djupt in på begreppet, som krävs för att göra det rättvisa men 

                                                      
 
107 Strömbäck (2002). 
108 Nord (1997), Strömbäck (2002).  
109 Burns (1978). 
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kommer ändå att försöka visa på hur jag använder det som en aspekt av le-
darskap.110  

Representation handlar om att företräda men detta kan ske på olika sätt, 
eller annorlunda uttryckt, mandatet kan se olika ut. För att tydliggöra hur jag 
definierar och tänker mig detta utgår jag här från en studie av rolluppfatt-
ningen hos kommunalpolitiker i början på 1980-talet (den s.k. Kommunal-
demokratiska forskningsgruppen, KDFG). Utifrån uppdelningen förtroen-
deman, väljardelegat och partiombud ville man här undersöka hur kommu-
nalpolitiker uppfattade sin roll som representant.111 De två första rollerna är 
klassiska inom denna diskussion där förtroendemannen erhållit ett mandat 
från väljarna. Men efter att detta är vunnet, kan han eller hon agera tämligen 
fritt i förhållande till dessa. Denna politikertyp utkrävs på ansvar i efterhand 
och fram till dess kan det vara den egna (personliga) ståndpunkten som ver-
kar vägledande i uppdraget. En väljardelegat däremot är bunden till vissa 
beslut och frågor i sin gärning – de saker som han eller hon gick till val på 
måste följas. Skillnaden mellan dessa båda politikertyper är deras grad av 
frihet i sitt mandat. Förtroendemannen har ett fritt mandat, och således fri att 
agera självständigt i förhållande till sina väljare, medan väljardelegaten har 
ett mer bundet mandat i sin representation. Forskarna saknade dock en roll i 
den klassiska teorin, en roll där politikern ser sig som ombud för sitt parti 
och lade därför till rollen som partiombud. Ett partiombud ser sig som repre-
sentant för sitt parti, att det är partiets medlemmar som givit sitt mandat. 
Detta mandat kan i sin tur vara fritt eller bundet, det vill säga en politiker 
kan se sig som representant för sitt parti, men likväl agera självständigt utan 
att vara bunden till vissa specifika beslut och frågor eller tvärtom, vara bun-
den till vissa saker.112  

Kanske skulle vi även kunna tala om ett ”statsombud”, alltså en partileda-
re som primärt representerar staten. Detta skulle bli fallet om vi följer Ri-
chard Katz’ & Peter Mairs tankar om kartellpartier vilka lever i symbios med 
staten och förlorat sina band till medlemmar och väljare.113 Kartellpartiets 
ledare skyddar statens intresse eftersom detta gynnar egenintresset.  

I en avhandling har Marika Sanne studerat hur kommunalpolitiker ser på 
sin roll, och då inte minst frågan om representation. Som svar på frågan vem 
eller vad en politiker anser sig representera får hon flera olika alternativ (par-

                                                      
 
110 Att läsa för en fördjupning i detta begrepp: Statsvetaren Hanna Pitkin är representationsbe-
greppets absoluta klassiker, Pitkin (1967). Pitkin diskuterar olika sätt att definiera representa-
tionsbegreppet på.  Se även Gilljam & Hermansson (2003), (speciellt Esaiasson, ”Vad menas 
med folkviljans förverkligande?”) liksom en uppsats som på ett föredömligt vis diskuterar 
representationsbegreppet, Andersson (2006). Jfr. även Sanne (2001) som studerar vem eller 
vilka eller vad fritidspolitiker anser sig representera.   
111 Wallin, Bäck & Tabor (1981). Jfr. även Sanne (2001), s. 123ff, här framkommer hur 
kommunalpolitiker ser på vem eller vilka de representerar.  
112 Wallin, Bäck, & Tabor (1981).  
113 Katz & Mair (1995). 
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tiet, den grupp man tillhör i samhället, grupper man inte tillhör, kommunen, 
kommuninnevånare). Det vanligaste var dock att se sig som representant för 
partiet eller någon speciell grupp som politikern själv tillhör (förälder, små-
företagare osv.).114 Min fråga till partieliterna om partiledarskap liknar San-
nes fråga till kommunalpolitiker, det vill säga vem eller vilka ger partileda-
ren sitt mandat?  

Som framgår är det två typer av faktorer som båda är verksamma på en 
och samma gång när vi talar om representation – den ena handlar om vilka 
som har givit sitt mandat till politikern i fråga, den andra om hur pass fri den 
folkvalda är att agera självständigt i förhållande till mandatgivarna. Det är 
tydligt hur den senare frågan har en märkbar koppling till aspekten hand-
lingsutrymme. Med ett fritt mandat blir ledarens handlingsutrymme större, 
med ett bundet blir det mindre. Den förra faktorn handlar alltså om vilka 
som ger ledaren sitt mandat, vem som representeras. Det handlar här om 
väljarna eller medlemmarna, men vilket jag vill hävda, även om den egna 
personen. En väljardelegat är utsedd av väljarna men i sitt görande fram till 
nästa tillfälle till ansvarsutkrävande är det i praktiken den egna personen som 
blir representerad. Eftersom väljardelegaten har ett helt fritt mandat är det 
helt upp till denna person att i varje situation eller beslut, själv ta ställning – 
utifrån den egna övertygelsen. Teoretiskt skall väljardelegaten följa väljarnas 
vilja men i praktiken, vill jag hävda blir det förmodligen den egna personen 
som blir representerad. Detta scenario blir även fallet med ett partiombud 
med ett fritt mandat. En liknande slutsats drar Sanne. Flera kommunpolitiker 
motiverar sina ställningstaganden utifrån väljarna men när mandatet uppfat-
tas som fritt, blir det i praktiken en självrepresentation. Sanne menar att det 
är sällan som väljarna är tydliga i sina åsikter i frågor (dagligdags) så även 
om det i teorin skulle handla om ett bundet mandat, kommer politikern i 
praktiken att gå efter egna ställningstaganden.115  

Detta resonemang ligger i linje med Wolfgang Müller & Kaare Strøms 
analys av partiers agerande. De menar att det primärt handlar om partileda-
ren/ledningen när vi talar om partiers agerande och val av agerande. Partiet 
eller partiledaren betraktas som en ”entreprenör” som helt och hållet agerar 
utifrån egenintresse i alla avseenden. Detta, menar de, är inget märkligt ef-
tersom en person inte blir partiledare av altruistiska skäl.116 Müller & Strøm 
hävdar att det absoluta målet för partiledaren är regeringsdeltagande (”offi-
ce”) eftersom det kan omvandlas till privata fördelar. Detta mål driver dem, 
och således är det huvudsakligen partiledarens egenintresse som domine-
rar.117 Ytterst tycks alltså det egna intresset vara det som representeras. Detta 

                                                      
 
114 Sanne (2001).  
115 Ibid., s. 131ff.  
116 Müller & Strøm (1999), s. 14. 
117 Ibid. 
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resonerar även Stefan Höjelid kring i en empirisk analys av socialdemokra-
ternas agerande i EMU-frågan. Beslutet att ”vänta och se” härrörde ytterst, 
menar Höjelid, från Göran Perssons egen person, hans egen osäkerhet i frå-
gan.118 Återigen är det ledarens egen person som representeras, mandatet 
hämtas från egenintresset. Frågan jag ställer är hur partieliterna ser på detta. 
 
Handlingsutrymme 
Som framgår är frågan om handlingsutrymme högst relevant när vi har att 
göra med politiskt ledarskap. Även om jag kunde se vissa drag av detta i 
litteraturen blev det än mer förstärkt i mötet med mitt material. Frågan är 
även aktuell för ledarskap mer generellt men kanske mest intressant när vi 
talar om ett demokratiskt ledarskap där ledarens mandat baseras (rent fak-
tiskt) på att en grupp har valt en person till sin ledare. Det säger sig självt att 
detta väcker frågor om hur pass fri eller självständig ledaren därefter kan 
vara att agera på eget bevåg.  

Det är uppenbart att diskussionen om handlingsutrymme är relaterad till 
frågan om representation, hur det ideala representantskapet ser ut färgar fö-
reställningen om det ideala handlingsutrymmet för en politisk ledare. Detta 
är sant, men jag menar att ledarens handlingsutrymme handlar om mer än 
bara relationen till det egna partiet och väljarna. Det är också en fråga om 
friheten i förhållande till den övriga omgivningen. Vad min fråga rör är 
emellertid vilket utrymme en ideal ledare bör ha, jag är således mindre in-
tresserad av vilket handlingsutrymme han eller hon anses ha, även om detta 
delvis också ges svar på.  

I tidigare forskning om politiskt ledarskap har vissa forskare koncentrerat 
sig på de begränsningar en politisk ledare har, att det ytterst är strukturen 
(allt ifrån konstitutionen till väljare och kulturer) som styr en ledare.119 I den-
na litteratur är ledaren något av en marionett. I den aktörsorienterade littera-
turen däremot är ledaren fullständigt fri i sin gärning, ledaren är mer av en 
dirigent.120 Däremellan finns också en medelväg, ett interaktivt perspektiv 
där ledaren har både möjligheter och begränsningar.121 Huruvida det är posi-
tivt eller negativt att ledaren är fri eller bunden säger dock inte denna littera-
tur något om.  

Det gör däremot vissa av elitteoretikerna vilka har högst värdeladdade 
idéer, och tillskriver ledarna stort utrymme. Det råder inga tvivel om att Pla-
ton, Machivelli, Pareto och Mosca anser att en ledare skall ha betydande 

                                                      
 
118 Höjelid (1998). Samtidigt skall nämnas att ledarens osäkerhet naturligtvis kan vara en 
konsekvens av att partiet är osäkert/splittrat.  
119 T.ex. Moe (1993), se även Jones (1989) för diskussion. Även t.ex. Ellis & Wildavsky 
(1989) 
120 T.ex. Neustadt (1960), Se Cottham et al (2004) för diskussion om olika typer av aktörsper-
spektiv. Jfr. Möller (2008) för begreppen marionett vs dirigent.  
121 T.ex. Blondel (1987), Helms (2005).  
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utrymme. Ledare skall ta sig utrymme och få utrymme, framgångsrika ledare 
är svåra att stoppa. Michels ser det som en oundviklig konsekvens att en 
ledare får manöverutrymme, det ligger i sakens natur i en oligarki. I de arbe-
ten som gått vidare i dessa spår har detta bekräftats, och på så sätt har även 
svenska partiforskare visat hur partieliter har betydande makt men även ut-
rymme i sina partier. Om ledarna inte får frihet så ser de till att skapa sig 
utrymme.122 Oavsett om vi har att göra med Duvergers massparti, Kirhhei-
mers ”catch-all-parti”, Panebiancos elektoralt professionella eller Mikael 
Gilljam och Tommy Möllers väljarparti så tycks partier präglas av toppsty-
re.123 Och toppstyre ger, menar jag, en frihet för ledaren/ledningen.  

Utifrån ett partidemokratiskt perspektiv borde dock sannolikt ett begrän-
sat utrymme i förhållande till det egna partiet idealiseras medan utrymmet i 
förhållande till omgivningen bör vara betydande. Men forskningen visar 
alltså på elitstyre vilket ger ledare betydande utrymme i sina partier. Somliga 
menar också att detta ökat över tid (till följd av att partierna försvagats med 
minskat medlemsantal och färre partitrogna väljare), liksom att utrymmet i 
förhållande till omgivningen minskat (till följd av bl.a. ökad internationalise-
ring, mer komplexa frågor, ökat tempo, tuffare media, mer svårflirtade välja-
re).124 Andra talar om en presidentialisering av nationella partiledarskap vil-
ket dock talar för att utrymmet är betydande i alla riktningar. Presidenter har 
utrymme i förhållande till sitt parti men är också inflytelserika i förhållande 
till omgivningen.125 Diskussionen handlar här om en generell maktkoncentra-
tion (vilket implicerar ett ökat utrymme) till nationella politiska ledare.  

Just detta, partiledningen i förhållande till partiet utifrån ett interndemo-
kratiskt perspektiv är vad Teorell undersöker. Vad han gör är att pröva huru-
vida Michels’ teori om oligarkins järnlag verkligen stämmer genom att stu-
dera beslutsfattandet i två partier. Svaret på detta är jakande, men att tenden-
sen tycks starkare i ett parti som moderaterna jämfört med i socialdemokra-
terna. Förklaringen till detta anar Teorell ligger i partiernas olika 
tillkomstsätt. Att vara ett externt bildat parti skapar andra villkor och förut-
sättningar för partiledningen i förhållande till partiet, jämfört med i ett in-
ternt bildat dito. I det förra ges ledningen mindre utrymme, utan den måste 
ha förankring i sitt parti, lyssna och föra dialog. I det senare är detta krav inte 
alls lika stort, utan partiledningen kan agera tämligen fritt, likt verkställande 
direktörer i företag.126  

                                                      
 
122 Bl.a. Pierre (1986), Albinsson (1986), Teorell (1998), Höjelid (1998), Lundberg (2003) jfr. 
även Rosén Sundström (2009). Se även Müller & Strøm (1999), s. 301f, som också konstate-
rar (efter en komparativ översikt) att partiledare ständigt söker öka sitt utrymme medan partier 
vill öka sitt inflytande över ledaren. 
123 Duverger (1954), Kirchheimer (1966), Panebianco (1988), Gilljam & Möller (1996).  
124 Gilljam & Möller (1996), jfr. Möller (2008) för diskussion.  
125 Mughan (2000), Poguntke & Webb (2005), Ruin (2007), Poguntke et al (2007). 
126 Teorell (1998).  
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Frågan om ledares utrymme är något som Möller diskuterat mer explicit, 
vilket är ovanligt. Här förs just resonemang om att graden av manöverut-
rymme är en ytterst central aspekt i ett politiskt ledarskap. Möller pekar ut 
elva olika faktorer som antas påverka ledares handlingsfrihet. Somliga av 
dessa härrör från partiets omgivning och somliga inifrån partiet självt.127 
Belysande med denna diskussion är dels hur central frågan om handlingsut-
rymme är i förhållande till partiledarskap, men också hur det är flera olika 
faktorer som påverkar detta.  

Utrymmesfrågan diskuteras också i Möllers närstudie av högerledaren 
Gunnar Heckscher.128 Heckscher hade allvarliga problem i sitt parti och svårt 
att erhålla legitimitet i och med sitt ledarskap. Möller menar att detta bland 
annat förklaras av graden av handlingsutrymme. Konklusionen är dels att 
Heckscher blev beskuren i manöverutrymme av sitt parti och detta på grund 
av bland annat intern splittring i partiet. Men Heckscher passade inte heller 
in i högerpartiet med sin intellektuella stil och person, vilket sannolikt också 
minskade hans manöverutrymme.  

Min fråga till partieliterna är emellertid inte vilka faktorer som påverkar 
eller inte påverkar ledarens utrymme utan sålunda hur pass stort eller litet 
utrymme ledaren bör ha, idealt sett och detta kanske främst i förhållandet till 
sitt parti. Hur pass fri eller bunden skall ledaren egentligen vara? Och som 
kommer framgå, är det långt ifrån enkla svar som här ges, relationen mellan 
partiet och partiledningen tycks minst sagt vara komplicerad. Dessutom är 
frågan om utrymmet alltså en, av flera aspekter av ledarskapet vilket gör 
bilden än mer komplex.  
 
Ideal status 
Den sista aspekten, också den delvis härledd ur mitt material, handlar om 
ledarens ideala status. Med status menar jag vilken ställning partiledaren har 
eller bör ha i sitt parti. För mig och i denna undersökning är status ett be-
grepp som handlar om att det blir någon form av rangordning mellan olika 
positioner och personer inom ett parti. En sådan rangordning har Michels 
och efterföljare visat på i formen av oligarki men jag åsyftar inte rangord-
ningen i sig utan vilken föreställning som finns om ledaren som statusfigur. 
Det handlar om att positionen som ledare betraktas eller inte betraktas (eller 
inte anses att den skall betraktas) som statusfylld, ses upp till och ses som 
åtråvärd.  

                                                      
 
127Konstitutionellt ramverk, ideologiska ramar egen partiorganisation, ekonomi, utrikespoli-
tiska händelser, den politiska kulturen, opinionen, andra aktörers handlande, det historiska 
arvet vid tillträdet, medierna och deras logik samt förtroendet för politiker. Möller (2008), 
kap. 12.  
128 Möller (2008), Möller (2004).  
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För klassikerna är det självklart att ledaren är en statusfigur och någon 
som ses upp till. En Furste som inte är en statusfigur är i sig förmodligen 
ingen Furste, att vara en auktoritet, en person som ses upp till ligger implicit 
i dessa idéer. Weber är den som mer explicit talat om status i sin teori om 
vad som utgör legitim auktoritet. Mitt sätt att definiera status på, att status är 
kopplat till positionen i sig, skulle kunna beskrivas som Webers traditionella 
auktoritet, det vill säga att status och legitimitet erhålls till följd av traditio-
ner, och där följden blir en lojalitet och underdånighet inför en viss auktoritet 
(här partiledare). Positionen är, av tradition, statusfylld.129 Men det skulle 
även kunna handla om Webers karismatiska auktoritet, där en person i och 
med sin personlighet erhåller status och ses som legitim. Att personen i sig 
har en karisma, vilken följarna definierar, och vilken betraktas som åtråvärd 
och därför ges ledaren status.130  

Den organisatoriska partiforskningen säger också något om ledares status. 
I Duvergers massparti har medlemmarna hög status och ledaren är en i 
mängden, i hans kaderparti däremot har ledaren hög status, här är partieliten 
det väsentliga.131 Michels, som utgick från Duverger, menade dock att även 
masspartiet styrdes av en politisk elit vilka åtnjöt hög status, i partiet och 
samhället.132 Mycket har emellertid hänt sedan dessa tankar tänktes första 
gången men likväl kan stråk av detta finnas kvar, alltså upphöjandet av parti-
ledare. Heidar menar att olika partier (i Norge) tillskriver sina ledare olika 
status, eller att uppdragen betraktas olika statusfyllda i olika partier. I kon-
servativa partier är uppdraget mindre statusfyllt jämfört med i arbetarparti-
er.133 

Av svenska partiforskare är Katarina Barrling Hermansson den som mer 
ingående diskuterar frågan om status, och hon menar att i olika partier är det 
olika saker som är statusgrundande.134 Vad som är statusbringande i ett parti 
ger nödvändigtvis inte samma status i ett annat. Och på så sätt visar hon till 
exempel att folkpartiet glorifierar en rationalistisk förmåga men även en väl 
avvägd balans mellan förnuft och känsla. En person som besitter detta erhål-
ler status.135 I socialdemokraterna däremot är det statushöjande att framhäva 
gruppen som helhet framför sig själv, att helt enkelt visa en social omsorg är 
centralt för att erhålla status i denna partigrupp.136 Barrling Hermansson fo-
kuserar på vad (i termer av egenskaper och förmågor) som ger en person 
status och därmed legitimitet. Men mitt sätt att definiera aspekten status skil-

                                                      
 
129 Weber (1983), s. 154ff. 
130 Ibid., s. 166ff. 
131 Duverger (1954). 
132 Michels (1915/1983). Detta är essensen i teorin om oligarkins järnlag. 
133 Heidar (1996).  
134 Barrling Hermansson (2004). 
135 Ibid., s. 134ff. 
136 Ibid., s. 170ff. 
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jer sig från Barrling Hermanssons på det viset att jag är mindre intresserad 
av vad som ger status framför att se om ledaren i sig är en statusfigur. Jag 
vill se om partieliterna anser att det är fint eller åtråvärt och speciellt att vara 
partiledare, eller om det kanske betraktas som vilket annat uppdrag eller jobb 
som helst. Är svaret det förra blir ledaren en självklar auktoritet, blir svaret 
det senare är det inte alls lika självklart. Det handlar således inte om att en 
person skall göra på ett visst vis eller vara på ett speciellt sätt för att erhålla 
status utan att uppdraget i sig skänker status.  

Dessa båda definitioner och synsätt på status (där status erhålls till följd 
av vissa egenskaper/förmågor/beteenden, respektive där status erhålls till 
följd av själva uppdraget) utesluter inte varandra, utan jag instämmer i Barr-
ling Hermanssons slutsats att det kan vara olika faktorer som ligger till grund 
för status i olika partier. Vad jag däremot säger är att status även kan vara 
relaterat till ett uppdrag i sig, till en viss position. Att oavsett om en person 
uppvisar rationalistisk förmåga eller ej så kan denna eller uppdraget i sig ses 
upp till.  

En tänkbar idé skulle vara att det i dag, i ett postmodernt samhälle, är 
svårt att överhuvudtaget betraktas som statusfigur. Människor i dag har inte 
samma typ av auktoritetstilltro som förr, vilket försvårar att sättas på piede-
stal.137 Studier visar på en utbredd misstro mot politiker138 och en relevant 
fråga är om dessa föreställningar inte också omfattar partieliter själva och 
dessas ideal – att vi i dag är långt ifrån en situation där ledare höjs till skyar-
na. I folkpartiet har vi emellertid sett prov på ett tämligen krasst förhåll-
ningssätt till ledarskap mer eller mindre under partiets hela livslängd. I alla 
fall om vi tittar på hur ledare har kritiserats och avsatts, tecken som torde 
tyda på ledaren som lågstatusfigur. Hos socialdemokraterna däremot har vi 
sett tendenser till raka motsatsen. På det viset menar t.ex. historikern Åsa 
Linderborg att socialdemokraterna tillskrivit sina ledare hög status, de har 
utgjort hjältar.139 Men frågan är hur det ser ut idag och hur partieliterna reso-
nerar om detta, är ledare statusfigurer eller ej? 

 
Sammanfattande tänkbara partiledarideal 
De tankar som nu framförts om hur en ideal ledare skall vara med avseende 
på de aspekter som jag pekar ut, sammanfattas i tabellen nedan. Tabellen är 
uppdelad i kategorierna ”elitteoretiker” respektive ”moderna/postmoderna” 
idéer. Denna uppdelning motiveras, vilket förmodligen framgått ovan, hu-
vudsakligen utifrån kronologi, det vill säga när i tiden de olika tänkarna ver-
kade. Men den kan också motiveras utifrån att de tidigare tänkarna var just 

                                                      
 
137 Inglehart (1997). 
138 Möller (2000). 
139 Linderborg (2001), jfr. Åsard (1996).  
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mer elitteoretiska i sina antaganden medan de senare tänkarna är mindre 
elitistiska. 

Två iakttagelser är tydliga när vi tittar på tabellen. För det första finns en 
obalans i hur pass många idéer som förekommer om en viss aspekt. Under 
aspekten ”egenskaper” får vi reda på många explicita idéer om hur en ideal 
ledare bör vara. Däremot är det mer tunnsått på idéer och guidning under till 
exempel aspekten ”status”. Vad denna obalans speglar är hur litteraturen valt 
att betrakta och behandla politiskt ledarskap. Det finns en betydligt större 
kunskapsbank att ösa ur vad gäller tankar om ledaregenskaper och ledarstil 
jämfört med handlingsutrymme, status eller representation.  

Vad tabellen, och analysen, ovan också visar är att det ställs höga men 
också tämligen ambivalenta krav på en ledare. Det är mycket som han eller 
hon skall leva upp till teoretiskt. Elitteoretikernas ledarideal är vid första 
anblicken lättare att följa, här finns ett enkelt spår som handlar om att leda-
ren skall vara hård, stark, fri och aktad. Samtidigt är inte heller detta helt 
korrekt, skrapar vi på ytan finns också här tvetydigheter. Det moderna eller 
postmoderna ledaridealet är än mer komplext. Här finns både en mängd ex-
plicita idéer om hur den framgångsrika ledaren ser ut, hur han eller hon age-
rar eller vad personen ägnar sig åt. Men det finns också mer oklara tankar 
(utan enkla svar), vilka dock alltför ofta lämnats outvecklade, om till exem-
pel vem som skall representeras, vilket utrymmet är och vilken status som 
erhålls. Komplexiteten och motsättningarna, i allt som ett ledarskap sam-
mantaget faktiskt rymmer, har inte satts under lupp. Med tiden tycks det 
emellertid blivit betydligt svårare att ge ett enkelt svar på vad som utmärker 
den excellenta ledaren. Men här stannar det, mer vet vi egentligen inte om 
tvetydigheten i ett idealt partiledarskap.   

Min ambition är sålunda att nu visa hur idealen präglas av just den kom-
plexitet och ambivalens som det moderna och postmoderna idealet, samman-
taget, ger en fingervisning om (men vilket det elitteoretiska också på sätt och 
vis präglas av). Och detta utifrån hur partieliter föreställer sig ledarskapet. 
Som nämndes inledningsvis och vilket troligen framgått i diskussionen ovan, 
har den hittillsvarande forskningen betraktat och behandlat det politiska le-
darskapet allt för endimensionellt. Dess inneboende spänningar har hittills 
sällan spjälkats upp.  

I de fyra empiriska kapitlen visar jag på påtagliga spänningar och ambiva-
lenser, detta upplagt efter olika empiriskt härledda dikotomier. De empiriska 
kapitlen följer således inte aspekterna, men som läsaren kommer att se, fram-
träder dessa likväl. När partieliterna talar och tänker om partiledarskap så 
gör de så i termer av de olika aspekterna, men på ett komplext och tvetydigt 
vis, vilket kan sammanfattas i ett antal olika dikotomier. De empiriska kapit-
len kan således bäst betraktas som en fokusering på den blomma som inled-
de detta kapitel, men på dess mitt. Uppspjälkningen av föreställningarna i de 
sex aspekter som här diskuteras, alltså i blommans blad, sker åter i kapitel 
åtta. Där går jag ur blommans mitt och tittar mer i detalj på vilket innehåll 
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partieliterna fyller bladen med. Det som då framgår är dels att de två partier-
na fyller bladen med olika saker men också att föreställningarna stämmer 
överens med såväl modernare som elitteoretiska antaganden om ledarskap.  

 
Tabell 1: Sammanfattning av tänkbara föreställningar om ledarideal 

 Elitteoretiker Moderna/postmoderna  
idéer 

Egenskaper 
 
 
 

Kunnig och ärlig, grym, 
modig, stark, listig, oärlig, 
viljestark, retorisk förmå-
ga, kunnig, övertygad, 
självsäker, karisma, styrka 
och handlingskraft 

Ambitiös, målinriktad, samar-
betsvillig, pålitlig, organiserad, 
vältalig, bestämd, anpassnings-
bar, uthållig, stresstålig, självin-
sikt, självmedvetenhet, emotio-
nell mognad, integritet, socialt 
maktorienterad, uppgiftsoriente-
rad, socialt kompetent, empati 

Ledarstil 
 
 
 

Hårdare, styra, leda, be-
stämma enväldigt och 
auktoritärt 

Mjukare, eller demokratiskt – 
leda och följa, peka och lyssna, 
hård och mjuk 

Arbetsuppgifter/ 
roll 
 
 
 

Insupa kunskaper, ingjuta 
respekt, göra avtryck, 
leda organisationen 

Vägleda, peka ut problem och 
visioner, finna lösningar, vinna 
stöd, ansikte utåt, hålla samman 
partiet, röstmaximera, nå infly-
tande. Kontakt med massmedia.  

Representation 
 
 
 

Sig själv? 
I tanken: medlemmarna 
men slutar i oligarki. 

Förtroendeman, väljardelegat, 
partiombud, ”statsombud” 

Handlings- 
utrymme 
 
 
 

Stort, eller blir stort 
 
 
 

Litet i förhållande till partiet, 
stort i förhållande till omgiv-
ningen, samtidigt presidentia-
lism. 

Status 
 
 

Självklart hög Svårt bli statusfigur i postmo-
dernt samhälle 
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Kapitel tre:           
metodologi 

Metodologiska vägval 
I detta kapitel diskuteras hur jag har gått till väga metodologiskt för att upp-
nå studiens syfte. Följaktligen motiverar jag mitt val att studera partieliter i 
just socialdemokraterna och folkpartiet, jag beskriver och diskuterar också 
vilken typ av intervjuer som genomförts och hur, liksom vilka andra typer av 
material som ligger till grund för analysen. Likaså resonerar jag kring vilka 
för- och nackdelar som olika typer av material för med sig. Jag presenterar 
också hur jag har analyserat mitt material. Jag för även ett resonemang kring 
kvalitets- och källkritiska aspekter på material och metod och de vägval som 
jag har gjort. Kapitlet inleds emellertid med att avhandlingen positioneras 
vetenskapsteoretiskt och detta utifrån begreppet livsvärld.  

 
Tvetydiga livsvärldar 
Ett centralt begrepp för avhandlingen och dess metodologi är livsvärld. Be-
greppet förekommer då och då i beskrivningar av vad kvalitativa forskare 
skall ta fasta på: att förstå och tolka hur de personer som studeras resonerar 
kring och ser på världen.140 Detta är också hur jag använder begreppet men 
jag vill här vidareutveckla detta och sålunda visa på hur det här förhållnings-
sättet även får andra implikationer för studien. Min utgångspunkt kommer 
jag här att ta i två olika (dock inte motsatta) vetenskapsteoretiska definitioner 
av begreppet livsvärld. Den ena utgörs av den moderna fenomenologins 
grundare, Edmund Husserl141 och den andra av den kritiska teoretikern Jür-
gen Habermas,142 där den förra var inspiratör till den senare i utvecklandet av 
livsvärldsbegreppet.  

Husserl var den som initierade begreppet livsvärld, eller tyskans Lebens-
welt i utvecklandet av fenomenologin. Husserls fenomenologi vände sig mot 
den logiska positivismen med motivet att den avlägsnat sig allt för mycket 

                                                      
 
140 Denzin & Lincoln (2005), jfr. Alvesson & Sköldberg (2008), liksom Kvale (1997). 
141 Husserl (1970/1989).  
142 Habermas (1987).  
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från människan i sina abstraktioner av världen. Han menade till och med att 
den inte kunde betraktas som en sann filosofi.143 Utgångspunkten skall vara 
människan, och hennes subjektiva upplevelse. Detta, menar Husserl, är vad 
all vetenskap skall grundas i.144 Poängen är att det inte finns någonting utan-
för människans medvetande och hennes inställning till världen och således 
måste utgångspunkten vara detta; människans subjektiva föreställningsvärld. 
Mer precist definierar Husserl livsvärld som den konkreta verklighet som 
människan lever i, erfar och tar för given.145 Det forskaren skall koncentrera 
sig på är människors föreställningar om olika fenomen (fenomenologi); hur 
hon uppfattar världen. Det väsentliga är här föreställningar och idéer om 
fenomen.146 Det är detta som utgör ”världen” eller ”verkligheten”. Utifrån 
denna definition kan således föreställningar om partiledarskap betraktas som 
ett fenomen, och på så vis en del av partieliternas livsvärldar.  

Vad Husserl inte problematiserar, men vilket däremot Jürgen Habermas 
gör, är intersubjektivitet. Det vill säga hur människor kan få en gemensam 
förståelse av världen trots olika subjektiva uppfattningar. För Habermas är 
livsvärlden inte privat utan intersubjektiv och nyckeln till detta är språk och 
kultur. Habermas livsvärld är också en för-givet-tagen uppfattning om värl-
den men vilken också delas.147 Och denna delade livsvärld är det som utgör 
förutsättningen för det så kallade ”kommunikativa handlandet”, vilket är 
grunden för samhällsutveckling.148 Livsvärld utgör här helt enkelt ett slags 
förkunskap som krävs för att kommunicera och den omfattar allt i en männi-
skas vardag och liv (föreställningar om detta). Föreställningar om partiledar-
skap kan sålunda definieras som en del av en livsvärld, som ett (av många) 
fenomen i denna. Men även fenomen bör kunna bli intersubjektiva på likan-
de vis som hela livsvärldar.  

För Habermas kan sålunda en livsvärld upplevas subjektivt men även de-
las genom språket. På så sätt skulle genensamma föreställningar om partile-
darskap förstås som en del av en gemensam livsvärld, vilken kommit att 
delas genom språket. Samtidigt är en livsvärld, utifrån Husserls definition, 
något mycket mer än föreställningar om ledarskap, utan detta är ett av flera 
fenomen i livsvärlden. 

Det som är intressant med Habermas utöver tanken om intersubjektivitet 
är det kritiska perspektivet. Kritisk teori (till vilket många fler än Habermas 
teori kan räknas) innebär en tolkande ansats i kombination med ett ifrågasät-
tande av den sociala verkligheten. Här handlar det om att granska och ifråga-

                                                      
 
143 Carrr i Husserl (1970/1989), s. XXVI.  
144 Husserl (1970/1989), s. 130. 
145 Wiklund-Bäck (2000). 
146 Ibid, samt Alvesson & Sköldberg (2008). 
147 Habermas (1987). 
148 Jag går här inte närmare in på Habermas teori om det kommunikativa handlandet utan 
hänvisar till Habermas själv i Habermas (1987) (1996) eller Eriksen & Weigård (2000). 
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sätta samhällsfenomen i ett frigörande syfte, att frigöra från, inte sällan, re-
pressiva institutioner och ideologier.149 Vad den kritiska teorin betonar och 
vilket jag vill lyfta upp är hur människan och samhället präglas av motsätt-
ningar, och det centrala för forskaren är att belysa sådana tvetydigheter. Det 
centrala i kritisk teori är negationer. Det är genom motsättningar som vi kan 
få kunskap om saker vi tidigare inte visste, och som det vanliga kan göras 
ovanligt eller annorlunda.150 Och det är just det här, som blir intressant i för-
hållande till min undersökning. Även jag har utgångspunkten att människan 
och samhället är präglade av motsättningar, och detta inte minst när det gäll-
er våra ideal. Också min ambition är att visa på motsättningar, på konflikter 
och ambivalens i dessa ideal. Min ambition är att lyfta fram det tvetydiga i 
partieliternas livsvärld, eller rättare sagt den del av deras livsvärld som hand-
lar om fenomenet partiledarskap.  

Viktigt att påpeka är dock att Habermas teori är en samhällskritisk teori, 
där syftet är att synliggöra och på så vis undanröja intressemotsättningar i 
samhället. En sådan emancipatorisk ambition har inte jag. Jag avser inte att 
visa hur det finns strukturella motsättningar i, i mitt fall, ledaridealen, som är 
felaktiga eller orättvisa. Det jag lånar av Habermas och den kritiska teorin är 
emellertid just utgångspunkten att det är genom koncentrationen på motsätt-
ningar som vi kan få fördjupade kunskaper. 

Trots denna brasklapp, är det inte helt otänkbart att relatera ambivalenta 
ledarideal till mer grundläggande frågor om t.ex. demokrati. En möjlig tolk-
ning är att ambivalenserna uttrycker centrala dilemman i en demokrati, likt 
t.ex. relationen mellan ledarskap och deltagande, eller frågan om representa-
tion, eller kunskapens roll. I avhandlingens avslutande kapitel resonerar jag 
kort kring en sådan möjlig vidaretolkning, nämligen hur partiledaridealen 
speglar olika demokratiideal.  

 
Mitt pragmatiska val av partier 
Studien är primärt beskrivande och jämförande. Syftet är att visa, sålunda 
beskriva, hur partiledaridealen ser ut och på motsättningarna i dessa. Tanken 
är också att försöka förklara hur dessa ambivalenta ideal kan förstås. Men 
min förklarande ambition handlar inte om att fastställa kausala orsakskedjor 
utan mer om att resonera kring tänkbara förklaringar till varför ledaridealen 
är så ambivalenta. Förklaring handlar på så sätt om att skapa en förståelse 
kring ledaridealens ambivalenta karaktär.  

Att undersökningen är jämförande innebär helt enkelt att jag dels jämför 
föreställningarna hos olika företrädare för partieliten inom ett parti men ock-
så, och främst, att jag jämför partieliterna tillhörande olika partier. Det jag 
primärt är intresserad av är att jämföra hur ledaridealen i socialdemokraterna 

                                                      
 
149 Alvesson & Sköldberg (2008), s. 287ff. 
150 Ibid.  
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respektive folkpartiet förhåller sig till varandra. Att se vilka likheter och 
skillnader i föreställningar om ledarskap som finns i dessa två partier.  

Utöver utgångspunkten att ideal är ambivalenta utgår jag också från tan-
ken att ledarideal kan se olika ut i olika typer av partier. Detta visste jag inte 
på förhand men jag anade att så kunde vara fallet, samtidigt som jag också 
antog att vissa aspekter av ett ledarideal förmodligen kan vara likartade oav-
sett partitillhörighet. Mot denna bakgrund ville jag undersöka föreställningar 
om ledarskap i fler än ett svenskt parti och bestämde mig då för att studera 
eliter i två partier, i socialdemokraterna och folkpartiet. Valet av två och inte 
flera partier är en fråga om avgränsning, att närstudera två partier var det jag 
fann vara mest rimligt inom ramen för denna avhandling.  

Mitt val av just socialdemokraterna och folkpartiet kan beskrivas som 
tämligen pragmatiskt. Intuitivt framstod socialdemokraterna som ett ganska 
självklart parti att ta med i studien eftersom partiet har en unik position och 
historia i svensk politik. Med undantag för sommaren 1936 (semesterreger-
ingen) samt åren 1976-82, 1991-94 och från 2006 till i dag, har partiet varit i 
regeringsställning ända sedan 1932. Socialdemokraterna har inte bara varit 
Sveriges största parti (väljar- och medlemsmässigt) under närmare sextio år 
utan även innehaft regeringsmakten. Denna unika ställning i svensk politik, 
vilket medfört att merparten av dess ledare även varit statsministrar, är in-
tressant i förhållande till föreställningar om partiledarskap, varför partiet 
valts ut att ingå i studien. Dessutom är partiet tillsammans med centern, hi-
storiskt sett ett av de mer utpräglade folkrörelsepartierna i svensk politik, 
vilket också är en intressant aspekt.  

Men utöver socialdemokraterna ville jag studera partieliter i även ett an-
nat parti och ville då välja ett som på flera vis skiljer sig från socialdemokra-
terna. Utan anspråk på att kartlägga orsaksförklaringar till partieliternas före-
ställningar ville jag nämligen se om två tämligen olika partier skiljer sig eller 
liknar varandra med avseende på föreställningar om ledarskap.151 Mitt val 
föll då på folkpartiet. Socialdemokraterna är ett förhållandevis välutforskat 
parti i svensk forskning medan vi har mindre kunskaper om ett parti som 
folkpartiet. I min egen tidigare undersökning av partimedlemmars föreställ-
ningar om ledarskap, riktades fokus mot socialdemokraterna och moderater-
na. Att jämföra dessa två, sedan 1980-talet, största partier, tillhörande olika 
block har inte varit helt ovanligt. Folkpartiet däremot har sällan komparerats 
med socialdemokraterna i vetenskapliga studier på motsvarande vis.  

Valet av socialdemokraterna och folkpartiet är intressant utifrån deras hi-
storiskt diametralt skilda positioner i partisystemet men även deras olika 

                                                      
 
151 En viktig poängtering är att jag inte letar efter orsakssamband mellan oberoende och bero-
ende variabler. Vid ett sådant upplägg och en sådan ambition skulle mitt urval av partier 
kunna beskrivas med orden ”mest-olika-fall”, men detta har alltså inte varit mitt syfte varför 
jag väljer att inte tala om mitt urval på det viset.  
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erfarenheter i svensk politik. Till att börja med skiljer sig deras tillkomstsätt. 
Socialdemokraterna är ett externt bildat parti, vilket alltså innebär att det 
bildades utanför riksdagen och innan riksdagsrepresentation erövrats. Soci-
aldemokraterna var vid sitt bildande urtypen för Duvergers massparti. Folk-
partiet däremot är internt bildat genom att liberalerna först var representera-
de i riksdagen och därefter (1902) skaffade sig en riksorganisation.152 Duver-
ger menade att ett partis tillkomstsätt påverkar dess fungerande, inte minst 
vilken roll partiets medlemmar har, men också vilken tyngd som riksdagen 
respektive partiorganisationen har i partiet.153 

Historiskt har socialdemokraterna alltså även varit ett regeringsparti eller 
”statsbärande” parti, i och med sitt långa innehav av regeringsmakten. Folk-
partiet däremot har med några få undantag varit i ständig opposition sedan 
1930-talet. På motsvarande sätt som socialdemokratiska ledare varit statsmi-
nistrar har folkpartiledarna befunnit sig i oppositionsrollen. Precis som före-
ställningarna om ledarskap sannolikt kan påverkas av ett ständigt statsminis-
terskap kan förmodligen även oppositionsrollen göra avtryck i ledaridealet. 
Kanske påverkar det föreställningarna om såväl till exempel vilka kvaliteter 
en ideal partiledare skall besitta som till exempel tankar om vilka arbetsupp-
gifter en ledare skall ägna sig åt. Larsson berör detta delvis i och med sin 
analys av folkpartiets val av strategier i egenskap av att vara ett mittenparti. 
Det som bland annat framkommer är hur partiet och dess ledare ständigt 
måste tänka strategiskt och taktiskt för att nå inflytande och makt och hur det 
hela tiden är en avvägning mellan egen profilering och samarbete.154  

De utvalda partierna skiljer sig även påtagligt med avseende på organisa-
tionsstorlek. Socialdemokraterna har en historiskt stor och stark organisation 
med många medlemmar och inflytelserika sidoorganisationer som till exem-
pel LO, S-kvinnor och Broderskapsrörelsen. Folkpartiet däremot kan beskri-
vas som totala motsatsen till socialdemokraterna i detta hänseende. Folkpar-
tiet har en jämförelsevis liten organisation, dessutom finns här inte den typen 
av starka sidoorganisationer som är fallet med socialdemokraterna. Folkpar-
tiet har däremot alltid haft starka band till pressen, som till exempel Dagens 
Nyheter eller Expressen. Socialdemokraterna har således ständigt haft en 
stor mängd ambassadörer i fikarummen på arbetsplatser runt om i landet 
medan folkpartiet försvarats i starka medier.  

Även ideologiskt skiljer sig partierna åt, vilket även gör att de placerar in 
sig på olika ställen på en vänster- högerskala. Socialdemokraterna är ett so-
cialistiskt parti och har alltid tillhört vänsterblocket i svensk politik. Folkpar-
tiet är ett liberalt parti och har mer eller mindre alltid placerat sig i mitten, 

                                                      
 
152 Duverger (1954), Bäck & Möller (2003), s. 28f. 
153 Duverger (1954), jfr. även t.ex. Teorell (1998) som anser att dessa drag går att se än i dag i 
socialdemokraterna och moderaterna. Socialdemokraterna har något mer drag av medlemsori-
enterat massparti medan moderaterna har mindre av detta.  
154 Larsson (1992).  
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och har samarbetat både höger- och vänsterut under årens lopp. I dag är par-
tiet emellertid mer av ett klassiskt borgerligt parti och har rört sig bort från 
mitten.155 Också här skiljer sig partierna följaktligen åt. Socialdemokraterna 
är ett stort vänsterparti som dessutom sällan behövt samarbeta med andra 
partier för att nå inflytande och makt. Folkpartiet är (har oftast varit) ett litet 
mittenparti som tvärtom alltid behövt samarbeta med andra för att nå infly-
tande.  

De är också två olika typer av partier. En vanlig indelning av partier ärden 
mellan intressepartier (eller klasspartier) respektive idépartier, där ett intres-
separti är inriktat på att företräda ett visst gruppintresse medan idépartier 
bildas på basis av vissa politiska idéer.156 Historiskt kan socialdemokraterna 
definieras som det förra och folkpartiet som det senare. För folkpartiet har 
det alltid varit de liberala idéerna som varit partiets grund och kitt. Social-
demokraterna däremot bildades utifrån arbetarnas intressen och har således 
ett ursprung som intresseparti, även om detta kommit att förändras och i dag 
kan partiet förmodligen också bäst beskrivas som mer av ett idéparti.157 

Slutligen skiljer sig partiernas partiledarhistorik markant åt. Under folk-
partiets historia sedan bildandet 1902, har partiet haft ett flertal olika ledare, 
enbart räknat sedan återföreningen 1934 har folkpartiet haft totalt 11 leda-
re.158 Socialdemokraterna däremot har endast haft totalt sju stycken ledare 
sedan bildandet 1889. En folkpartiledare har i snitt suttit på posten (räknat 
från 1934) i 6,7 år, vilket kan jämföras med i genomsnitt 17,1 år för en parti-
ledare i socialdemokraterna. I socialdemokraterna har ledarna alltså innehaft 
uppdraget nästan tre gånger så lång tid som i folkpartiet. Folkpartiet har så-
ledes bytt ledare betydligt fler gånger jämfört med socialdemokraterna. Om 
bara detta faktum iakttas framstår en folkpartiledare sitta betydligt mer löst 
jämfört med vad en ledare i socialdemokraterna tycks göra.  

Två partier som kämpade tillsammans för demokrati och parlamentarism 
runt förra sekelskiftet, tycks sedan dess ha utvecklats åt mycket olika håll 
och gjort påtagligt olika erfarenheter. Detta, partiernas olika historik och 
erfarenhet är intressant och kan, vilket också framgår i min analys, färga av 

                                                      
 
155 Bäck & Möller (2003), s. 68ff. 
156 Bäck & Möller (2003). 
157 Ibid. 
158 Det liberala partiet (Frisinnade landsföreningen) präglades av en konflikt mellan traditio-
nella liberaler och frisinnade liberaler med bakgrund i väckelse- och nykterhetsrörelsen. 1923 
eskalerade konfliktnivån till följd av spritdrycksförbud (”rusdrycksfrågan”) och partiet splitt-
rades. Nu bildades istället Liberala riksdagspartiet (av en minoritet med huvudsaklig bas i 
storstäder) respektive Frisinnade folkpartiet (vilka utgjordes av en majoritet). 1934 förenades 
dock de båda partierna, samt ytterligare några liberala småpartier i det som kom att heta Folk-
partiet. Mellan åren 1902-1934 passerade ett flertal ledare revy, för ett parti (1902-23) och 
sedermera i två olika partier. Redan innan splittringen hade partiet dock en uppdelning i ledar-
skapet med en ordförande för landsföreningen och en ledare för liberala samlingspartiet (vil-
ket var partiets gruppering i riksdagen).  
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sig på föreställningar om idealt ledarskap. Till viss del förefaller föreställ-
ningarna i båda partier kunna relateras till, vad som kan kallas, partiernas 
skilda erfarenheter och förutsättningar. Men samtidigt vill jag än en gång 
poängtera att avhandlingen inte visar på kausala samband eller primärt vill 
förklara föreställningar om ledarskap.  

 

Min ambition och forskningsdesign 
Mitt val av partier har nu beskrivits som väglett av en pragmatism och någon 
slags allmängiltig kunskap om svenska partier. Men valet av partier kan ock-
så beskrivas i mer inomvetenskapliga ordalag, genom att tala om fall och 
genomförandet av en fallstudie. Alexander George & Andrew Bennet fast-
slår att forskaren måste uttala vilken design en studie har eftersom det ger 
svar på frågan vilken ambition som föreligger.159 Och detta skall jag nu göra.  

Å ena sidan kan min forskningsdesign benämnas som jämförande och be-
skrivande, och inte så mycket krångligare än så.160 Jag vill undersöka före-
ställningar om ledarskap hos partieliter ur två olika partier. Studien är även 
bäst att betrakta som explorativ, utforskande, eftersom jag undersöker ett 
fenomen och en fråga som hittills varit outforskad inom svensk statsveten-
skap. Med detta sagt blir det egentligen mindre väsentligt att koncentrera 
diskussionen kring vilka partieliter som studeras och i vilka partier, det vä-
sentliga är att de studeras överhuvudtaget. 

Men samtidigt är det på sin plats i en doktorsavhandling att föra ett mer 
ingående resonemang kring varför partierna valts ut och vilken min forsk-
ningsdesign faktiskt är, och på så vis ge svar på vilken ambition studien har. 
Detta inte minst eftersom fallstudiedesign är nästintill en vetenskap i sig.  

Exakt hur ett fall skall definieras råder det delade meningar om i litteratu-
ren.161 George & Bennet definierar ett fall som ”an instance of a class of 
events”, vilket kan utgöras av alltifrån revolutioner till ekonomiska system 
eller personlighetstyper.162 Det handlar således om exempel på en typ av 
händelse. Utifrån en sådan definition skulle mina två utvalda partier (eller 
närmare bestämt företrädarna för partieliten i dessa) kunna betraktas som två 
fall av ”föreställningar om partiledarskap”/”partiledarideal”. Partieliterna 
tillhörande samma parti skulle kunna betraktas som ett fall (deras ledarideal) 
och således studerar jag två fall (av partiledarideal). 

Frågan är då hur dessa fall studeras i termer av forskningsdesign (fallstu-
dietyp)? George & Bennet men även Juliet Kaarbo & Ryan Beasley, (vilka 
diskuterar användandet av fallstudie inom politisk psykologi), utgår från 

                                                      
 
159 George & Bennet (2005), s. 76. 
160 Jfr. Esaiasson et al (2002), s. 149ff.  
161 Jfr. Kaarbo & Beasley (1999), s. 372f.  
162 George & Bennet (2005), s. 17. 



 62

Arend Lijpharts liksom Harry Ecksteins klassificering av olika typer av fall-
studier. Vilken typ av fallstudie som föreligger betingas av vilket syfte fors-
karen har i teoretiskt hänseende.163 Utifrån denna klassificering skulle mitt 
upplägg förmodligen klassificeras som en ”atheoretical”164 eller ”configura-
tive-idiographic”165 fallstudie. I en sådan undersökning är syftet att beskriva 
själva fallen i sig. Ambitionen är inte att testa någon teori på fallen eller att 
utveckla eller modifiera teori utan syftet är att gestalta ett specifikt fall, efter-
som detta anses intressant i sig. Epitetet idiografisk signalerar vad saken 
gäller – att koncentrera sig på det partikulära. Här kan en teoretisk förförstå-
else användas för att spegla beskrivningen men studien bidrar inte teoretiskt, 
däremot kan ett kunskapsbidrag ges för fortsatta teoriaspirerande studier. 
Poängen är att skapa en förståelse för fallet i sig.166  

Den här beskrivningen passar väl in på min ambition och mitt upplägg. 
Jag vill förstå mina fall, eftersom jag anser att det finns ett egenvärde i att 
skapa kunskap om hur partieliter föreställer sig ett idealt ledarskap. Men jag 
är samtidigt inte så ateoretisk i mitt upplägg som den ”configurative-
idiographic/atheoretical-studien” förutsätter. Jag har, som framgick i föregå-
ende kapitel, viss förförståelse som jag utgår ifrån (antaganden om idealt 
ledarskap) och vill således visa hur ledarskapsteori och partiteori kan använ-
das vid studiet av partiledarskap. Men detta innebär också att jag delvis visar 
på en brist i dessa teorier, att det saknas teoretisk och empirisk kunskap om 
partiledarskap. Således kan min design även sägas ha vissa inslag av så kal-
lad ”disciplined-configurative”167 eller ”interpretive”168 fallstudie. Fokus är 
fortfarande på fallet i sig men nu använder jag som forskare teoretiska anta-
ganden för att tolka fallet. Samtidigt utgår jag inte från en enskild teori som 
skall förklara mitt fall och som jag vill belysa brister i men likväl får avhand-
lingen sägas ha vissa drag av även denna design. Min ambition är inte att 
utveckla teori utan mer att problematisera hur partiledaridealen hos partieli-
ter i två olika partier ser ut och därigenom visa på ambivalensen i dessa. 

Mitt upplägg kan följaktligen beskrivas som ett mellanting mellan en 
”configurative-idiographic” och en ”disciplined-configurative” design där 
två fall ingår. Och enklare uttryckt handlar det helt enkelt om en jämförande 
beskrivande fallstudie av partieliter i socialdemokraterna och folkpartiet.  

 
Material och metod, och om att vara transparent 
Navet i den här avhandlingen är mitt empiriska material, vilket huvudsakli-
gen utgörs av intervjuer med partieliter i socialdemokraterna respektive 

                                                      
 
163 George & Bennet (2005), Kaarbo & Beasley (1999), Lijphart (1971), (Eckstein 1975).  
164 Lijphart (1971), jfr. George & Bennet (2005), s. 75.  
165 Eckstein (1975), jfr. George & Bennet (2005), s. 75. 
166 George & Bennet (2005), Kaarbo & Beasley (1999). 
167 Eckstein (1975).  
168 Lijphart (1971). 
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folkpartiet. Även visst annat material ingår emellertid, vilket består av olika 
typer av sekundärkällor. I avsnitten nedan presenterar jag materialet i sin 
helhet och resonerar kring dess för- och nackdelar. I förhållande till inter-
vjumaterialet beskriver jag även hur detta har skapats, alltså hur intervjuerna 
har genomförts rent konkret. Hela tanken med resterande diskussion i kapit-
let är att göra avhandlingsarbetet så transparent som möjligt för att underlätta 
intersubjektivitet. Jag vill således berätta, beskriva och diskutera hur jag har 
gått till väga för att undersöka partieliters föreställningar om ledarskap vilket 
skall ge läsaren möjlighet att värdera mina slutsatser men även studien i sin 
helhet. Jag gör inte anspråk på att generalisera utanför min undersökning, 
utan möjligheten till detta får den kritiska läsaren själv avgöra. Det jag stude-
rar och det jag vill beskriva och förstå är hur ett antal medlemmar av partieli-
ten i två partier tänker och tycker om ledarskap. Kunskapen är partikulär 
men likväl kan den förhoppningsvis fungera som ett frö till fortsatta studier 
av svenskt partiledarskap.  

Det är också väsentligt att poängtera att det naturligtvis och ofrånkomligt 
finns ett betydande inslag av min egen person i studien i sin helhet men 
främst i analysmomentet. Forskares subjekt är ständigt närvarande i forsk-
ningsprojekt, vare sig hon vill det eller ej.169 I mitt fall ser jag det dels som 
oundvikligt givet min valda metod och ansats, men samtidigt inte nödvän-
digtvis som ett stort problem. Jag har min förförståelse och mina frågor som 
jag utgår från och således gör jag min tolkning av partieliters ledarideal. En 
annan person med annat perspektiv, annan förförståelse och andra frågor 
skulle sannolikt kunna göra en annan tolkning. Det väsentliga i detta, och det 
som gör att det ändå går tala om en vetenskaplig praktik, är precis som Stei-
nar Kvale säger, att forskaren är explicit med sitt/sina perspektiv, sina frågor, 
sin metod och sin analys – då skapas en perspektivistisk subjektivitet.170 A 
och O i detta är således att vara transparent. Att läsaren vet vad jag utgår 
ifrån, vad jag vill veta, hur jag försöker få svar på detta och varför jag får de 
svar jag får.  

 
Kvalitativa elitintervjuer 
Ovan har jag berättat om varför jag valde ut socialdemokraterna och folkpar-
tiet. Men frågan är varför jag överhuvudtaget valt att genomföra intervjuer 
och varför jag då just valt att intervjua partieliter? Andra frågor som väcks är 
förmodligen också exakt vilka personer som har intervjuats, på vilket sätt 
och vad vi har pratat om? Nedan besvaras dessa frågor, och dessutom reso-
nerar jag kort kring vilka problem jag stött på i arbetet med elitintervjuer.  

Esaiasson med flera pekar ut fem olika användningsområden för samtals-
intervjuer (kvalitativa intervjuer): när vi ger oss in på ett outforskat fält; när 

                                                      
 
169 Kvale (1997).  
170 Ibid., s. 192. 
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vi vill veta hur människor själva uppfattar sin värld; när vårt syfte är att ut-
veckla begrepp; vid teoriprövning; eller, som ett komplement till annan 
forskning.171 De två första användningsområdena stämmer väl in på min 
studie. Jag ger mig in på ett tidigare tämligen outforskat fält och jag vill veta 
hur människor uppfattar sin värld (detta fält). En bra väg är således att helt 
enkelt samtala med människor om det jag vill veta.   

Nästa fråga är då varför just partieliter intervjuas och inte t.ex. partiets 
gräsrötter, lokala partiombudsmän eller riksdagsledamöter. Svaret på den 
frågan gavs delvis i kapitel ett. Jag hävdar att det finns ett egenvärde i att 
undersöka hur eliter tänker och tycker om världen eftersom dessa personer 
har mer makt och inflytande än andra människor. Dessutom, vilket också 
påpekades, är elitstudier av den här typen tämligen ovanliga i svensk forsk-
ning vilket också ger ett motiv till att just rikta strålkastarljuset mot partieli-
ter.  

Men utöver dessa är partieliter också personer med god inblick i och erfa-
renhet av partiet i fråga, och dessutom har de egen erfarenhet av politiskt 
ledarskap. Det är ovanligt att en person erhåller elituppdrag i ett etablerat 
parti utan att ha varit aktiv medlem under längre tid. Även om jag inte är ute 
efter att fånga ”partiets” ledarideal är det emellertid sannolikt att sådana 
personer är förhållandevis väl insocialiserade i ”partiets” syn på världen.172 
Finns det en gemensam partimässig syn på ledarskap kommer jag således 
förmodligen närmare denna när jag intervjuar personer med ”lång och trogen 
tjänst” och god inblick i partiet jämfört med om jag intervjuar postgiromed-
lemmar. Samtidigt är det alltså intressant i sig att veta hur just eliterna (de 
med inblick och makt) ser på saken, detta inte minst i de fall det möjligtvis 
kan tänkas finnas en dissonans mellan eliter och övriga i uppfattning och 
värdering. 

Vidare är partiledare, partisekreterare, gruppledare i riksdagen och ordfö-
rande i valberedning, personer som har erfarit politiskt ledarskap i praktiken. 
Samtliga dessa uppdrag innebär någon form av politisk ledning. Detta i sig 
gör troligen att det här är personer som tänker och har tänkt mer aktivt på 
min frågeställning jämfört med vanliga medlemmar. De har följaktligen san-
nolikt mer uttalade och kanske mer genomtänkta idéer om det politiska le-
darskapet jämfört med vad en gräsrotsmedlem utan ledarerfarenhet har. Det 
jag själv har erfarit har jag ofta mer uttalade tankar om.173 Att samtala med 
personer med erfarenhet av politiskt ledarskap kan således göra att samtalet 

                                                      
 
171 Esaiasson m.fl. (2002), s. 280ff. 
172 Jfr. Barrling Hermansson (2004), s. 54f. 
173 Som exempelvis, min erfarenhet av forskarutbildningen gör att jag har idéer om vad en 
forskarutbildning innebär men också om hur den bör utformas. Detta har sannolikt inte en 
person som inte gått forskarutbildningen, på samma vis. Eller som ryttare har jag föreställ-
ningar om vad som utmärker en bra hopphäst på ett sätt som någon som aldrig har ridit för-
modligen inte har lika uttalat. 
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blir enklare (personen i fråga har lättare att förstå vad vi talar om), men det 
ger sannolikt också mer genomtänkta svar på mina frågor. 

 
Intervjupersonerna och tidsperioden 
Frågan är då vilka partieliter som intervjuats i de två partierna och hur detta 
motiveras. I socialdemokraterna har Ingvar Carlsson, Göran Persson, Lars 
Stjernkvist, Britt Bohlin och Lena Hjelm Wallén intervjuats. I folkpartiet har 
Ola Ullsten, Bengt Westerberg, Lars Leijonborg, Johan Jakobsson och Bo 
Könberg intervjuats. Carlsson, Persson, Ullsten, Westerberg och Leijonborg 
har alla varit partiledare. Stjernkvist och Jakobsson är partisekreterare i sina 
respektive partier. Bohlin och Könberg är gruppledare och Hjelm Wallén 
har varit ordförande i valberedningen vid utnämningen av ny partiledare 
efter Persson.  

När detta avhandlingsarbete påbörjades var min initiala idé att ställa frå-
gan om idealt ledarskap till samtliga personer som i dag är i livet och har 
egen erfarenhet av partiledarskap. Det vill säga samtliga de personer som är 
eller har varit partiledare. Detta gjorde att jag inledningsvis gav mig ut och 
intervjuade flera av dessa personer (från alla riksdagspartier). Under arbetets 
gång behövde jag emellertid göra såväl teoretiska som empiriska avgräns-
ningar, där det senare fick till följd att endast två partier kom att ingå i studi-
en istället för som initialt, samtliga. Jag beslöt min då också för att istället 
bredda materialet till att inte bara omsluta partiledare i två partier utan även 
partisekreterare och gruppledare. Således bestämde jag mig för att de perso-
ner som var aktiva på posterna (partiledare, partisekreterare, gruppledare) 
under den tid som materialinsamlandet i avhandlingsarbetet pågick, skulle 
ingå i studien. Och när jag påbörjade mitt arbete med detta år 2001 innehade 
Persson, Stjernkvist och Bohlin positionerna i fråga i socialdemokraterna. I 
folkpartiet var det Leijonborg, Jakobsson och Könberg som satt på uppdra-
gen. Därav att dessa sex valdes ut som intervjupersoner. Carlsson, Ullsten 
och Westerberg hade dock redan intervjuats (utifrån min tanke att samtliga 
personer med partiledarerfarenhet skulle studeras) varför jag ansåg att också 
dessa kunde fortsatt ingå i materialet. Samtliga dessa intervjuer genomfördes 
under åren 2001-2003.  

Hjelm Wallén är något av en outlier, på flera vis. Dels har hon inte varit 
partiledare, partisekreterare eller gruppledare, dels genomfördes intervjun 
flera år senare (2009) jämfört med övriga. Motivet till valet av Hjelm Wallén 
är att hon är en person med god inblick i och lång erfarenhet av socialdemo-
kraterna. Hon har haft många uppdrag och varit statsråd (under såväl Erlan-
der, Palme, Carlsson och Persson). Dessutom var hon ordförande i den val-
beredning som tog fram ett förslag till ny partiledare efter Persson. Förslaget 
blev Mona Sahlin som också blev vald, sålunda partiets första kvinnliga 
partiledare. Jag ansåg att Hjelm Wallén kunde vara en intressant person att 
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samtala med givet hennes egen politiska erfarenhet men också på grund hen-
nes roll i den valberedning som föreslog Sahlin till ny ledare.  

Det skall påpekas att jag även försökt få folkpartiets Maria Leissner och 
Per Ahlmark att ställa upp på intervju. Leissner har aldrig återkommit med 
svar medan Ahlmark avböjde. Jag har även tillfrågat Sahlin sedan hon till-
trädde som partiledare men också hon avböjde med hänvisning till tids-
brist.174 Övriga partisekreterare och gruppledare som tillkommit under den 
tid som förflutit sedan jag genomförde mina intervjuer har jag valt att inte 
lyfta in, detta av tids- och arbetsmässiga skäl.  

Tidsperioden för materialinsamlingen har således huvudsakligen varit 
2001-2003 men delvis även 2001-2009. Om vi däremot tittar på när de olika 
intervjupersonerna varit aktiva på sina uppdrag blir det andra tidsperioder. 
Ullsten var partiledare åren 1978-83, Westerberg 1983-95 och Carlsson 
1986-96. Alltså skulle tidsperioden även kunna sägas sträcka sig mellan åren 
1978-2008 (då Bohlin avgick som gruppledare i riksdagen, samtliga övriga 
intervjupersoner hade då lämnat sina uppdrag). Samtidigt är detta resone-
mang mindre viktigt för mig och mitt syfte. Jag är egentligen inte speciellt 
intresserad av när i tiden vare sig en person varit aktiv på sitt elituppdrag 
eller när i tiden personen uttalar sig om idealt ledarskap. Det intressanta är 
att de gör det, och hur föreställningarna ser ut.   

Sammanlagt har alltså 10 intervjuer genomförts, 5 i socialdemokraterna 
och 5 i folkpartiet. Ett vanligt förekommande råd i kvalitativa intervjuunder-
sökningar är att antalet bör vara 15+/-10, det vill säga mellan 5 och 25 styck-
en. Om det är två kategorier som jämförs skall minimiantalet finnas i varje 
kategori.175 I mitt fall har jag alltså minimiantalet, 5 personer, från varje parti. 
Somliga skulle säkert hävda att detta är alldeles för få intervjupersoner att 
basera en vetenskaplig studie på. Jag och andra med mig, menar dock att så 
inte alls behöver vara fallet. Det beror helt på vilket syftet är liksom hur väl 
intervjupersonerna väljs ut och hur väl intervjuerna förbereds, genomförs 
och analyseras.176 På samtliga dessa punkter har jag arbetat noggrant och 
djupgående. Dessutom, vilket redogörs för längre ned, kompletteras inter-
vjumaterialet med även annat material. Min slutsats är således att intervjuer-
nas antal och innehåll är fullgott för en analys av föreställningar om ledar-
skap och förståelse av dessa.  

Alla intervjupersoner har jag träffat vid ett tillfälle även om min ambition 
initialt var att jag skulle intervjua dem vid upprepade tillfällen. Samtliga 
intervjuer har pågått i cirka en timme, vissa lite längre andra lite kortare och 

                                                      
 
174 Det skall påpekas att frågan om en intervju ställdes allt för tätt inpå min egen deadline för 
materialinsamling. Sahlin fick frågan i november 2008, om att träffas någon gång i december 
eller januari 2009. Detta är knapp framförhållning när det handlar om att boka en intervju med 
en partiledare.  
175 Kvale (1997), s. 98, Esaiasson et al (2002), s. 286f. 
176 Ibid.  
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har i stort sett kunnat betraktas som uttömmande, (en ytterligare intervju 
skulle således inte tillföra speciellt mycket mer rent innehållsligt). Alla in-
tervjuer har dessutom tagits upp på band, och därefter tätt inpå intervjutillfäl-
let, skrivits ut. I samtliga fall har jag dessutom nedtecknat en form av ”dag-
boksanteckningar” innehållande mina egna intryck av intervjun, hur den 
gick, vad den gav och inte gav, hur mötet med personen i fråga kändes (om 
vi fick bra kontakt eller ej, om han eller hon var svårpratad, på gott humör 
och så vidare). Dessa dagboksanteckningar har senare i arbetet varit värde-
fulla eftersom de givit en extra dimension till intervjun och därför bidrar till 
tolkningen av det som sägs. Som exempel kan t.ex. nämnas min intervju med 
Lars Leijonborg. Vid intervjutillfället var Leijonborg hårt kritiserad av sitt 
eget parti och alltså utsatt för stark press. Detta förmedlade han till mig, inte 
bara i ord om partiledarskap utan också genom att t.ex. ställa motfrågor om 
anonymitet, när avhandlingen skulle komma att publiceras, men även genom 
att springa ut och in i rummet för att hämta kaffe och annat. Genom att note-
ra den här typen av ”kringintryck” från intervjun kan Leijonborgs föreställ-
ningar om ledarskap göras än mer begripliga. Samtidigt skall inte dagboks-
anteckningarnas betydelse för själva tolkningarna överdrivas. Men likväl har 
de bidragit till mitt eget minne av mötet på ett sätt som underlättat analysar-
betet.  

 Min kontakt med intervjupersonerna har jag tagit antingen genom ett 
brev som skickats med vanlig post eller per e-post. Efter denna första kon-
takt har jag i vissa fall blivit kontaktad per telefon av personen själv eller 
dennes sekreterare för att bestämma en träff. Nästan alla intervjuer har skett 
på intervjupersonens arbetsplats (alltså i regeringskansliet, i riksdagen eller 
på partikansliet). Westerberg träffade jag på Svenska Petroleuminstitutet i 
Stockholm (där han är styrelseordförande) och Ullsten på en bar i Gamla 
Stan. 

 
Själva samtalet och det speciella med elitintervjuer 
Utöver att intervjuerna är kvalitativa kan de även betecknas som semistruk-
turerade. Det betyder att jag haft en mer eller mindre välutvecklad, intervju-
manual som syftat till att vägleda samtalet mellan mig och intervjuperso-
nen.177 I mitt initiala intervjuarbete var manualen inte speciellt utförlig utan 
ganska enkel med ett antal frågor om partiledarens ideala egenskaper, ledar-
stil och arbetsuppgifter. Min första intervju genomfördes med Ingvar Carls-
son, därefter träffade jag Bengt Westerberg. Att börja med dessa två före 
detta partiledare, kan i backspegeln konstateras som ett klokt val. Både två 
var tämligen frispråkiga, både om partiledarskap i allmänhet men även om 
den egna insatsen och sitt eget ideal. Dessa båda intervjuer gav också upp-
slag och idéer om vilka frågor som är intressanta att fråga partieliterna om. 

                                                      
 
177 Intervjumanualen finns som bilaga till avhandlingen. 
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Och efter detta, under intervjuarbetets gång, har denna kreativa och utveck-
lande process fortgått. Den slutliga (och förhållandevis utförliga) intervju-
manual som bilagts avhandlingen har således egentligen bara existerat i de 
sista intervjuerna. I de tidigare var den mindre detaljerad. Vad detta således 
speglar är arbetets abduktiva upplägg och process, där teori och empiri väx-
elspelat. Initialt hade jag vissa idéer, i mötet med empirin har dessa modifie-
rats och nya idéer kommit till eller förkastats, och så vidare. 

Sammantaget centrerar manualen emellertid kring de aspekter av ledar-
skap som jag utgått ifrån eller vilka identifierats under arbetets gång. Kvali-
tativa intervjuer (eller samtalsintervjuer) syftar till att få till stånd ett samtal 
mellan mig som intervjuare och intervjupersonen, men ett samtal som väg-
leds av mina frågor. Exakt vad som sägs i samtalet eller vart det leder vet jag 
emellertid inte förrän det förs. Väsentligt i den här typen av intervjumetodik 
är att verka för att det blir ett så pass kreativt och djupgående samtal som 
möjligt, kring min frågeställning. Och i detta har jag som intervjuare ett stort 
ansvar, inte minst i att se till att det skapas en god och trygg stämning så att 
det kan bli ett sådant kreativt och trivsamt samtal. 

 Kvale menar att vägen till att bli en bra intervjuare, är ett intresse för 
andra människor och att vara bra på att konversera.178 Detta är också min 
erfarenhet, ett genuint intresse av att lyssna på andra människors föreställ-
ningar om världen och att kunna föra ett samtal kring detta är ytterst viktigt. 
Men det krävs också en känslighet i mötet med andra människor, att kunna 
känna av personen i fråga och vårt möte.179 Att känna av när jag skall låta 
intervjupersonen prata eller när det är dags att jag tar ordet, att känna av om 
något som sägs har speciell innebörd för personen i fråga och så vidare. Att 
helt enkelt vara utrustad med goda känselspröt. 

Alla som har arbetat med den här typen av metod vet dock att samtalskva-
liteten kan variera väldigt från en dag till en annan. Och det på grund av att 
jag, men även intervjupersonen, är människor. Vissa dagar är bra dagar 
(jag/intervjupersonen är pigg, på gott humör, alert, avslappnad, osv.), medan 
andra dagar är mindre bra dagar (jag/intervjupersonen är trött, frånvarande 
eller upptagen av något, stressad osv.). Hur jag och intervjupersonen är eller 
känner oss just i det ögonblick vi skall föra ett samtal, kommer oundvikligen 
att påverka hur samtalet formas. Men, och detta är viktigt, med denna vet-
skap och medvetenhet, kan effekten av att jag som intervjuare men även 
intervjupersonen kan ha olika dagsform, bli mindre och innehållet likväl bli 
bra. Detta är det speciella med kvalitativa intervjuer – det är jag och inter-
vjupersonen som skapar kunskapen här och nu, och detta är betingat av oss 
som människor. Något som ger stora möjligheter, men som också, om fors-
karen inte är på sin vakt, kan orsaka bekymmer. 

                                                      
 
178 Kvale (1997), Berry (2002). 
179 Jfr. Berry (2002). 
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Elitintervjuer 
Den typ av samtalsintervjuer som jag genomför kan alltså även definieras 
som elitintervjuer. Och att intervjua eliter är lite speciellt i och med att det 
medför att jag som forskare måste vara extra vaksam på vissa saker. I littera-
turen tas ofta ett antal potentiella problem med elitintervjuer upp vilka kan-
ske förklarar varför forskare ibland avhåller sig från att genomföra elitinter-
vjuer.180Jag vill hävda att dessa bekymmer är överdrivna. Min erfarenhet är 
tvärtom att det egentligen inte alls är speciellt mycket mer problematiskt att 
få till stånd ett bra samtal med personer som tillhör en partielit jämfört med 
någon annan. Kanske kan det ibland till och med vara lättare. Men samtidigt 
finns naturligtvis vissa möjliga fallgropar, vilka jag dock varit vaksam på. 
Speciellt är det tre typer av problem som brukar nämnas i samband med 
elitintervjuer: att få ”fysisk access” till eliten; att få (vad jag kallar) ”mental 
access”; och frågan om forskarens integritet.  

Frågan om fysisk access handlar om att få eliten att överhuvudtaget ställa 
upp på en intervju. Vissa menar att föreställningen (fördomen) om att det är 
svårt att få fysisk access, kan förklara varför en del forskare inte ens försöker 
intervjua eliter när så skulle vara lämpligt.181 Min erfarenhet är att detta med 
att få fysisk access inte är ett problem. Av samtliga personer som jag kontak-
tat har jag fått en positiv respons. Undantagen utgörs som nämndes av Leiss-
ner (som aldrig återkom) och Sahlin, men även Ahlmark. Ahlmarks respons 
på min förfrågan utgör emellertid ett skolexempel på det som litteraturen 
beskriver som accessproblem då han ringde upp mig med budskapet ”det är 
väl klart att jag inte skulle sitta och berätta om mina tankar för en doktorand 
i statsvetenskap”.182 

Men med dessa undantag har inte tillgängligheten utgjort ett problem, 
trots att detta är personer med fulltecknade almanackor.183 Vad som då möj-
ligen utgjort ett större bekymmer är att få mer ”emotionell” och "mental 
access” till intervjupersonerna, att få dem att öppna sig för mig. Vi möter här 
personer som är oerhört vana vid att såväl tala som att intervjuas, människor 
som på sätt och vis får betalt för, och som är skolade i, att tänka och prata.184 
Personligen är jag en relativt van intervjuare men jag har aldrig tidigare in-
tervjuat makteliter. Genom mina tidigare erfarenheter vet jag dock att det 
ibland kan uppstå situationer då intervjupersonen mest sitter tyst eller är 

                                                      
 
180 Hertz & Imber (1995), Ostrander (1995).  
181 Ibid, samt Goldstein (2002).  
182 Telefonsamtal med Per Ahlmark våren 2001.  
183 Som en parentes kan nämnas att jag initialt tillfrågade betydligt fler personer tillhörande 
partieliterna (samtliga personer som är i livet och varit eller är partiledare). Också en övervä-
gande majoritet av dessa var positiva till att intervjuas (vilket även genomfördes).  
184 Jfr Thomas (1995), s. 11. 
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relativt svårpratad. Vid mina intervjuer med partieliter har sådana situationer 
egentligen aldrig uppstått, tvärtom har de mer än gärna pratat på och ibland 
varit svåra att stoppa. Frågan är emellertid vad de pratat om och på vilket sätt 
och vilken substans som finns i det som sägs.  

Detta är kopplat till validitet eftersom det handlar om att få intervjuperso-
nerna att svara på mina frågor och tala om det studien är ämnad att handla 
om. Forskare med vana att intervjua eliter vittnar ofta just om att dessa per-
soner mer än gärna pratar, men att det ibland kan vara svårt att få dem att 
tala om det som var tänkt eller att få substans i det som sägs i relation till 
forskningens syfte. Inte minst kan det här bli problem vid mer känsliga frå-
gor.185 Min egen och andras erfarenhet av detta, är att det blir av stor vikt att 
på olika (inte sällan subtila) sätt ta kontroll över situationen och samtalet. Att 
till exempel våga avbryta intervjupersonen eller föra in honom eller henne på 
det jag vill att samtalet skall handla om utifall att det tenderar att sväva i 
väg.186 Eller att upprepa en fråga om jag inte får svar eller våga pressa perso-
nen en aning om svaret uteblir. Att helt enkelt inte låta intervjupersonen 
styra intervjun utan att vara bestämd med att det är mina intervjufrågor sam-
talet skall centrera kring och att det är dem jag vill ha svar på.  

Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv går det inte att tala om intervju-
personens ”egentliga” mening, det vill säga att han eller hon skall delge mig 
en ”sann” mening. Den utsaga jag får är den jag får ta, analysera och tolka.187 
Huruvida partieliterna ”egentligen” tänker och tycker något annat än det som 
sägs kan jag inte veta utan jag får lita på vad de säger och ta deras utsagor 
för deras ”egentliga” uppfattning. Tror eller utgår man från att människor 
egentligen tycker något annat än vad de säger och ger uttryck för blir det 
överhuvudtaget meningslöst att fråga dem. Då faller mer eller mindre alla 
typer av studier där människor utfrågas om sin mening och uppfattning. Men 
även om jag utgår från att vad intervjupersonerna säger också är vad de me-
nar, har ambitionen varit att på något vis komma under ”ytan” på så vis att 
jag vill få fatt på deras personliga tankar. Det är inte helt otänkbart att parti-
eliterna uppfattar och behandlar mig likt till exempel en journalist och att de 
därmed förhåller sig till mig med viss personlig distans. Inte minst kan så bli 
fallet till följd av ett pressat tidsschema eller som en konsekvens av att de 
kanske inte riktigt hunnit fundera kring och tänka igenom frågan (om ledar-
ideal). 

Här kan även faktorn om personen i fråga innehar elituppdraget vid inter-
vjutillfället eller ej spela in. En person som lämnat uppdraget har förmodli-
gen fått en viss distans till detta och den egna insatsen vilket möjligen bidrar 
till mer av "egna" funderingar kring partiledarskap jämfört med den som är 

                                                      
 
185 Se Ostrander (1995), s. 142ff, jfr. Berry (2002). 
186 Berry (2002). 
187 Kvale (1997), s. 203ff. 
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verksam vid intervjutillfället. Dessutom kan den verksamma partieliten vara 
mer mån om att inte vara alltför personlig. Han eller hon kan vara mer på sin 
vakt i vad som sägs. Även om jag som forskare inte har samma intention 
med mitt arbete som en journalist kan verksamma partieliter uppleva att de 
har mer att "förlora" på att vara öppna och personliga, jämfört med "föredet-
tingar". Inte minst partiledare kan akta sig för att säga något "olämpligt" eller 
någonting som kan tolkas på ett felaktigt sätt. Detta var något som märktes 
tydligt inom både socialdemokraterna och folkpartiet: I socialdemokraterna 
intervjuades Ingvar Carlsson och Göran Persson, den senare under sin tid 
som sittande partiledare (och statsminister). Inom folkpartiet var Leijonborg 
aktiv vid intervjutillfället medan Ullsten och Westerberg avgått sedan flera 
år. Delvis Persson men speciellt Leijonborg var mera på sin vakt och förhål-
landevis mindre personliga jämfört med de före detta partiledarna Carlsson, 
Westerberg och Ullsten. 

 Det är naturligtvis omöjligt för mig att säga hur pass närvarande inter-
vjupersonerna varit med sin person vid intervjuerna eller hur de har betraktat 
mig eller känt vid vårt möte. Min känsla är emellertid att kontakten fungerat 
väl i samtliga fall och min inställning är och har varit att vad de säger till 
mig också är vad de menar. Samtidigt skall påpekas att jag intervjuar parti-
eliterna i egenskapen av respondenter och inte informanter. Det är deras 
föreställningar jag vill få vetskap om och följaktligen blir frågan om en 
”egentlig” eller ”sann” föreställning än mindre relevant, liksom resonemang 
om källkritik. 

Även om jag inte alls varit ute efter att få fram "skvaller" eller komma 
med "avslöjanden", har ambitionen varit att intervjuerna skall resultera i mer 
än trivialiteter och vad vi kanske skulle förvänta oss att vem som helst skulle 
svara på frågor om idealt ledarskap. Av vikt har återigen varit hur jag agerat 
som intervjuare, och att jag har haft kontroll över situationen. Likaså har det 
varit väsentligt att skapa ett förtroende och en god kontakt mellan mig som 
intervjuare och partieliten. En viktig del i det har varit att få personen i fråga 
att känna sig trygg med att jag inte är ute efter att avslöja saker som kan upp-
levas som känsliga. En detalj har här varit att ge partieliten möjligheten att 
stänga av intervjubandspelaren när som helst under intervjun, liksom att 
respektera om han eller hon betonar att något av det som sägs inte får delges 
till andra.  

Ett ytterligare problem som har lyfts fram i diskussioner om elitundersök-
ningar är svårigheten att bevara det vetenskapliga projektets och forskarens 
integritet. Till följd av status och maktposition har eliter ofta möjlighet att 
ställa krav och diktera villkoren i olika sammanhang och relationer. I förhål-
lande till ett forskningsprojekt kan sådana villkor handla om att försöka på-
verka och styra dess resultat genom att till exempel kräva rätten att kontrol-
lera och godkänna vad forskaren skriver och publicerar. Några sådana krav 
har ingen av partieliterna ställt utan tvärtom har samtliga visat förtroende för 
mig och min studie. Ingen av intervjupersonerna har krävt att få läsa vad jag 



 72

skriver eller se hur jag analyserar deras utsagor, flertalet har inte ens begärt 
att få en kopia av den utskrivna intervjun. Det här har förundrat mig. Hur 
kommer det sig att personer på så högt uppsatta poster inte ger tillstymmelse 
till oro inför vad eller hur jag kommer att skriva om dem i en doktorsavhand-
ling utifrån vad de sagt i intervjuer. Handlar det kanske om en tillförsikt i att 
de inte sagt något ”olämpligt” eller att de helt enkelt litar på mig som forska-
re och person. En annan möjlig tolkning är att det faktiskt är eller ses som 
del av uppdragets natur att låta sig studeras. Att det demokratiska (politiska) 
ledarskapet skall vara öppet för granskning och tolkning och det vare sig 
partieliten vill det eller ej. Att det ingår i uppdraget att låta sig granskas och 
utfrågas om allehanda ting. Att det helt enkelt skall finnas en transparens i 
olika typer av politiska uppdrag. Utifrån denna inställning skulle det bli mot-
sägelsefullt att ställa krav på kontroll eller utfärda förbud mot en forskare, 
dessutom skulle det kanske kunna tolkas som att personen i fråga har något 
att dölja.   

Detta knyter an till ytterligare en fråga, nämligen den om anonymitet. Jag 
har valt att inte avidentifiera mina intervjupersoner och det av två skäl. Till 
att börja med skulle detta vara tämligen svårt, givet vilka personer som in-
går. Att t.ex. tala om ”en före detta partiledare i socialdemokraterna” eller att 
omnämna intervjupersonerna med fiktiva namn, skulle likväl göra det enkelt 
att lista ut vem eller vilka som åsyftas. Dessutom är det just dessa partieliter 
som jag studerar och vars föreställningar om idealt partiledarskap som jag 
undersöker. Min utgångspunkt är att detta är intressant i sig och att då försö-
ka göra personerna anonyma blir inte konsekvent. Vidare har det inte varit 
några problem för partieliterna själva att delta med full identitet. Därför är 
det alltså Carlssons, Perssons, Stjernkvists, Bohlins och Hjelm Walléns le-
darideal som här kommer att presenteras, liksom Ullstens, Westerbergs, Lei-
jonborgs, Jakobssons och Könbergs.  

 
Sekundärkällor av olika slag 
Till dessa personliga utsagor läggs också vissa andra typer av källor för att 
besvara min forskningsfråga. Sådana andra källor utgörs av texter författade 
av andra än mig själv och vilka säger något om eller tillför något till partieli-
ternas föreställningar. Det jag huvudsakligen syftar på är memoarer och bio-
grafier av eller om de partieliter som ingår i studien. Men även skrivna och 
hållna tal av partiledare, tidningsartiklar, visst partimaterial, och tidigare 
forskning, ingår som material. Det huvudsakliga syftet med den här typen av 
källor är att styrka mina tolkningar av partieliternas intervjuutsagor. På så vis 
kan sekundärmaterialet betraktas som ett ”stödmaterial” till intervjuerna, det 
skall stärka eller belysa intervjumaterialet. Stärka och belysa skall inte tolkas 
som att enbart bekräfta, i den meningen att jag söker efter material som bi-
drar till att lägga intervjumaterialet ”till rätta”. Tvärtom är hela idén med 
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studien att visa på ambivalenser, komplexitet och motsättning, och det är 
detta som materialen, sammantaget, bidrar till.  

De olika typerna av sekundärkällor är av olika kvalitet och behöver disku-
teras ur ett källkritiskt perspektiv. Men innan detta vill jag resonera kring 
sekundärmaterialets olika karaktär och hur jag använder mig av dessa olika 
typer av källor. Sekundärkällorna kan delas upp i fyra olika kategorier: 

 
• Memoarer och biografier 
• Tidigare forskning 
• Partimaterial 
• Tidningsmaterial 

 

Memoarer och biografier 
Memoarer och biografier är böcker som antingen författats av en enskild 
person som tillhör partieliten i ett parti (som t.ex. Ingvar Carlssons Så tänkte 
jag, eller Göran Perssons Min väg mina val) eller så handlar det om att nå-
gon annan författare skrivit om en person ur partieliten (som t.ex. Mats Nils-
sons Bengt Westerberg som porträtterar just Bengt Westerberg). Den här 
typen av källor refererar alltså till en enskild person; till Ingvar Carlsson 
eller Göran Persson eller till t.ex. Bengt Westerberg. Det är just dessa perso-
ners tankar vi här kan läsa om, eller dessa personers liv och tankar, tolkat av 
en författare, (vilket i sin tur renderar vissa problem, något jag återkommer 
till). Den här typen av källor använder jag som belägg för hur enskilda per-
soner (alltså de enskilda partieliter som texten handlar om), tänker och tyck-
er om partiledarskap, i de fall detta berörs i dessa böcker. De här källorna 
kan alltså stärka, spegla eller visa på konflikter i de föreställningar om ledar-
skap som de intervjuade partieliterna förmedlar.  

Naturligtvis finns här en obalans i material, på så sätt att det egentligen 
bara är partiledare som förekommer i den här typen av litteratur. Det finns få 
biografier om partisekreteraren Lars Stjernkvist eller gruppledaren Bo Kön-
berg, till exempel.  

Till kategorin memoarer och biografier räknar jag även böcker författade 
av någon annan än den person som här intervjuas men vilka inte primärt har 
ett biografiskt syfte. Det handlar om litteratur som vill beskriva en person ur 
partieliten på något vis men som inte primärt redogör för hans eller hennes 
liv, (vilket är definitionen på en biografi). Som exempel kan antologin Mak-
ten framför allt. Om Göran Persson, nämnas eller Christer Isakssons I vän-
tan på Mona Sahlin respektive Perssons sidor. I dessa böcker görs en kritisk 
granskning av personen i fråga (dock, enligt min mening, inte helt värde-
ringsfri); av hur han eller hon är eller har agerat. Hit räknas även journalisten 
Erik Fichtelius Aldrig ensam, alltid ensam. Samtalen med Göran Persson 
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1996-2006, vilket är en sammanställning av Fichtelius tv-intervjumaterial 
med Persson. 

Sammantaget utgörs således kategorin memoarer och biografier av littera-
tur som behandlar företrädare för partieliter på något vis och som inte klassi-
ficeras som tidigare forskning.  

 

Tidigare forskning 
Till kategorin tidigare forskning räknar jag mer systematiska studier (med en 
specifik frågeställning) med fokus på en enskild person eller på hela partiet 
och som på något sätt ger ett kunskapsbidrag om (personens eller ”partiets”) 
partiledarideal. Exempel utgör Sven-Erik Larsons Mellan Palme och Boh-
man: Liberala strategier, liksom Olof Ruins I välfärdsstatens tjänst, Tage 
Erlander eller hans Sveriges statsminister och EU. Hit räknas också t.ex. 
Åsa Linderborgs Socialdemokraterna skriver historia, liksom den av Erik 
Åsard redigerade antologin Makten, media, myterna. Samtliga dessa källor 
bidrar till tolkningen av socialdemokraternas ledarideal. Det gör även Olle 
Sahlströms Den röde patriarken som också klassificeras till kategorin tidiga-
re forskning. Antologin Liberal ideologi och politik 1934-1984, räknas också 
hit även om det primärt är kapitlet författat av Ola Ullsten som jag använder 
mig av vilket mer tillhör kategorin memoarer och biografier eftersom det är 
Ullstens föreställningar som här framkommer. Även t.ex. Jon Pierres Parti-
kongresser och regeringspolitik, liksom Stefan Höjelids Politiskt beslutsfat-
tande och EMU ingår i den här kategorin av sekundärkällor.   

I den tidigare forskningen använder jag mig av forskarens tolkning och 
slutsats om partiet eller personen. Åsard liksom Linderborg men även Sahl-
ström menar t.ex. att socialdemokratin sätter sina ledare på piedestal och 
hyllar dem som hövdingar. Denna analys använder jag som stöd för och 
spegling av min egen tolkning av det intervjupersonerna i min studie säger 
om ledarskap. Det är här i mindre grad partiet eller företrädaren för partieli-
ten som talar direkt (jämfört med vad som kan vara fallet i memoarer eller 
biografier), utan författaren/forskaren har gjort en tolkning, och det är denna 
tolkning som jag använder mig av som stöd. Naturligtvis kan detta vara be-
häftat med problem (författaren har ställt sina frågor utifrån sin utgångspunkt 
till sitt material medan jag ställer mina, och olika frågor ger olika svar och 
tolkningar). Men jag har här varit mycket noga med att endast använda mig 
av slutsatser eller analyser som uppenbart och tydligt säger något om partile-
darideal. Och där det går att bedöma att detta kan vara en sannolik föreställ-
ning hos partieliten i ett parti eller hos företrädaren för partieliten.  
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Partimaterial 
Partimaterial utgörs av allt ifrån jubileumsböcker till skrivna och hållna par-
tiledartal. Den här typen av material har en tydlig avsändare i form av det 
egna partiet. Materialet har producerats av och även för partiet. Hit räknar 
jag t.ex. Anders Johnsons Kämpande liberalism, Folkpartiet 100 år (jubile-
umsbok), liksom Anders Lifs Frihet, jämlikhet och en kopp kaffe i Folkets 
Hus, (en jubileumsbok om socialdemokraterna i Västmanland). Även Carls-
son. En samtalsbok med Ingvar Carlsson av Göran Färm klassificerar jag 
som partimaterial. Färm är förvisso titulerad journalist vid författandet av 
boken (1990) men var då liksom i dag även aktiv medlem i socialdemokra-
terna. Den tidigare refererade essäboken av Olle Sahlström (Den röde patri-
arken) skulle egentligen också klassificeras som partimaterial, givet att även 
Sahlström var aktiv socialdemokrat vid författandet (LO-ombudsman). Men 
samtidigt har Sahlström en mer forskande ansats i sin bok på så vis att han 
ställer en fråga och vill förklara den auktoritära tradition som han anser präg-
la partiet. Färms bok är mer en intervjubok med Carlsson och syftar till att 
presentera honom, dock inte speciellt kritiskt eller granskande.  

Även tal på partikongresser/landsmöten och pressmeddelanden är parti-
material som används i analysen. För folkpartiets räkning har även, Slutrap-
port från folkpartiet liberalernas etikkommission använts, vilket är en rap-
port från den så kallade Etikkommission som tillsattes efter den så kallade 
dataspionskandalen.  

  

Tidningsartiklar  
Även tidningsmaterial av olika slag har använts som sekundärkälla. Detta 
material är dock av skiftande karaktär med alltifrån tidningsartiklar i (de 
rikstäckande tidningarna) Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet 
eller Expressen till t.ex. reportage i veckotidningen Fokus eller artiklar i 
tidskriften Moderna tider. Även debattartiklar av partiföreträdare ingår här 
som material eftersom dessa inte författas av ”partiet” och således inte klas-
sificeras som partimaterial. Det är huvudsakligen artiklar från den tidsperiod 
som avhandlingsarbetet har pågått som ingår. Jag har således inte gjort en 
mer djupgående arkivsökning i tidningar och artiklar utan istället handlar det 
om att dagligdags ha följt med i nyhetsflödet och samhällsdebatten och ur 
denna valt texter som sagt något om partiledarideal. Vissa händelser har jag 
emellertid följt extra noga under tiden med avhandlingsarbetet. Detta gäller 
riksdagsvalet 2002 respektive 2006; kritiken mot och ifrågasättandet av Lars 
Leijonborg under åren 2001/2002 liksom vändningen i denna situation (när 
Leijonborg blir till ”Leijonkungen” efter valet 2002); den så kallade dataspi-
onskandalen då folkpartimedlemmar spionerat på socialdemokraternas intra-
nät; partiledarbytet i socialdemokraterna efter valet 2006; partiledarbytet i 
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folkpartiet efter valet 2006; samt diskussionen om Mona Sahlins ledarskap 
(inte minst då hon deklarerade samarbete med miljöpartiet inför valet 2010 
och debatten som följde).  

Valet av just dessa händelser motiveras av att frågan om partiledarskap då 
aktualiserats mer intensivt. I valrörelser fokuserar media extra mycket på 
partiledare och partiledarskap, samma sak gäller naturligtvis vid partiledar-
byten liksom när det pågår en partiintern diskussion om detta.  

Det är olika typer av författare till artiklarna. I vissa fall är det journalister 
på den aktuella tidningen/tidskriften, i andra fall är det en partiföreträdare 
eller en samhällsdebattör. Artiklarnas karaktär skiljer sig också åt, t.ex. en 
analys i Dagens Nyheter av den politiska journalisten Henrik Brors är inte 
samma sak som en artikel i samma tidning där t.ex. en partiledare intervjuas. 
Ett reportage om partiledarskiftet i folkpartiet i tidningen Fokus är inte av 
samma karaktär som en krönika på ledarplats av Per Ahlmark. Dessa aspek-
ter i tidningsmaterialet har jag hela tiden haft i åtanke när jag använt mig av 
(och jämfört) materialet. Men oavsett vilken avsändare eller karaktär artikeln 
har syftar den till att säga något om partieliternas ledarideal. Jag har i likhet 
med annat sekundärmaterial, använt tidningsartiklarna som stöd i tolkandet 
och skapandet av förståelse av partieliternas utsagor.   

 

Analysenheten 
Mot bakgrund av det presenterade sekundärmaterialet är en relevant fråga 
vilken min analysenhet egentligen är. Svaret är att analysenheten är de två 
fallen, vilket utgörs av fem medlemmar av partieliten i socialdemokraterna 
och fem medlemmar av partieliten i folkpartiet. Det skall återigen poängteras 
att mitt huvudsakliga fokus ligger vid partieliterna i den här undersökningen 
och hur dessa tio personer föreställer sig ett idealt ledarskap. Men, naturligt-
vis glider resonemangen bitvis över i hur ”partiet” i sin helhet föreställer sig 
ledarskap, detta inte minst på grund av att jag också lyfter in även annat ma-
terial som på olika vis speglar föreställningar i ”partiet” eller utanför min 
aktuella analysenhet.  

Det intervjupersonerna säger om ledarskap är deras föreställningar, men 
samtidigt analyserar jag hur eliterna tillhörande de två olika partierna, före-
ställer sig ledarskap. Det är möjligt, även om det inte alls är säkert, att de 
föreställningar som eliterna bär på även gäller för övriga eliter i partiet eller 
för partiet i sin helhet. Men ambitionen är inte att uttala mig om detta samti-
digt som jag delvis förhåller partieliternas föreställningar till ”partiet” i sin 
helhet. Detta blir speciellt tydligt i och med användandet av sekundärkällor 
som på något vis säger någonting om ledarskap i socialdemokraterna eller 
folkpartiet. Källan säger kanske inte något om hur just någon av de tio inter-
vjupersonerna tänker om ledarskap utan om hur ”folkpartiet” eller ”social-
demokraterna” eller någon i dessa partier ser på detta. På så vis hamnar vi 
alltså delvis på en annan nivå (på partinivå, eller utanför mitt empiriska ma-



 77

terial) men tanken är hela tiden att likväl hålla fast vid partieliterna i den här 
studien, men att berika deras föreställningar med även andra tankar som på 
olika sätt belyser deras ideal. 

Där finns alltså en viss glidning som jag är väl medveten om och som 
eventuellt kan upplevas som problematisk. Min ambition är dock att det är 
partieliternas ledarideal som står i fokus men jag relaterar också dessa till en 
större enhet och omgivning. Detta huvudsakligen som en hjälp i tolkningen 
av partieliternas ambivalenta ideal.   

 

Hur sekundärmaterialet har valts ut och dess skiftande karaktär 
Sekundärmaterialet som ingår i undersökningen gör inte anspråk på att vara 
uttömmande. Men tanken är likväl att de källor som används kan bidra till 
förståelsen av partiledarideal. Precis som Esaiasson med flera påpekar så är 
det jag som här gjort ett aktivt, medvetet val av källor. Jag har då valt de 
källor som jag anser kan bidra till att berätta en ”trovärdig historia” om par-
tieliternas ledarideal.188 Detta har varit mitt kriterium vid valet av sekundär-
källa: säger det här något om partiledarideal, kan källan bidra trovärdigt till 
berättelsen om partieliternas ledarideal och förståelsen av deras livsvärld?  

Inte sällan har något slags snöbollsurval kännetecknat mitt val av källor 
på så vis att ”det ena lett till det andra”. Att kontakten med en källa lett mig 
vidare till en annan, eller att idéer från ett intervjutillfälle fått mig att titta 
närmare på t.ex. partiledartal.189 Ofta har det helt enkelt inneburit att idéer 
om tänkbara tolkningar som väckts till liv under arbetets gång, blivit vägle-
dande i sökandet efter sekundärkällor. Materialurvalet har således följt den 
kreativa processen i avhandlingsarbetet. 

Att ha en betydande mångfald av olika typer av material som används, 
vilket här är fallet, kan bidra till att öka trovärdigheten i det som skall berät-
tas. Naturligtvis är jag väl medveten om att de olika typerna av sekundärma-
terial är av påtagligt skiftande karaktär. Det är stor skillnad på historikern 
Åsa Linderborgs avhandling om socialdemokraterna och journalisten Göran 
Erikssons dagspolitiska analys i Svenska Dagbladet. En DN-debattartikel av 
en folkpartistisk riksdagsledamot är något helt annat än historikern Sven-
Erik Larssons analys av folkpartiets strategival. Det är sant, men likväl häv-

                                                      
 
188 Esaiasson m.fl. (2002), s. 306. 
189 För att ta ett konkret exempel på den här processen: I en bok av Anders Lif uttalar sig Lena 
Hjelm Wallén kritiskt om dåvarande partiledaren Göran Persson. Hjelm Wallén innehar rollen 
som ordförande i valberedningen vid valet av ny partiledare efter Persson. I tidningsintervjuer 
uttalar hon sig om hur valberedningen kommer att arbeta och har arbetat, om de krav som 
ställs på en ny partiledare. Givet detta blir jag nyfiken på att intervjua Hjelm Wallén, för att 
höra om hennes föreställningar om ledarskap. Snöbollen rullar nu vidare genom att Hjelm 
Wallén, i min intervju med henne, talar mycket om hur den då valda Mona Sahlin är som 
partiledare, och hur Sahlin ser på sin roll, varför jag blir intresserad av att titta närmare på 
detta och går då vidare med att bland annat studera tal hållna av Sahlin.   
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dar jag att samtliga är relevanta på så sätt att de på något vis bidrar till berät-
telsen om partieliternas ideal, och därför har jag ansett dem meningsfulla. 
Men med detta inte sagt att källorna inte måste granskas kritiskt, tvärtom.  

 
Källkritik av mitt material 
Källkritik innebär ”en uppsättning metodregler” för att ”värdera sanningshal-
ten och bedöma trovärdigheten” i händelser, utsagor, och så vidare.190 Precis 
som Mats Alvesson och Kaj Sköldberg skriver, innebär den källkritiska me-
toden en identifiering av förvrängning av information.191 Även för mitt vid-
kommande är det nödvändigt med källkritik samtidigt som jag här vill stanna 
upp ett slag och resonera kort kring vad definitionen säger. Källkritik hand-
lar om att ”värdera sanningshalten” och utgångspunkten i detta synsätt är 
således en tro på någon slags ”sanning” eller ”verklighet”. Alvesson och 
Sköldberg resonerar kring detta och hur ett konstruktivistiskt perspektiv 
därmed förhåller sig till frågan om källkritik. De hävdar dock att även utifrån 
ett sådant kan källkritik tillämpas eftersom det bidrar till att bättre tolkningar 
av den konstruerade ”verkligheten” kan göras.192 Så även om källkritikens 
grundare var kunskapsrealister kan metoden numera även användas utifrån 
ett mer kunskapsrelativistiskt synsätt på världen.  

Källkritik innebär också att identifiera ”förvrängning av information”. Jag 
är inte ute efter att finna information eller om man så vill, fakta, om ledar-
ideal. Det jag undersöker är föreställningar om idealt ledarskap, och således 
partieliternas livsvärldar.193 Det innebär subjektiva uppfattningar, tyckande, 
om hur ett ledarskap skall se ut och fungera. Således är, vilket ovan fram-
gick, mina intervjupersoner respondenter och inte informanter och därför 
finns det inte någon information eller fakta som kan vara förvrängd; jag är 
intresserad av de tankar och idéer som partieliterna förmedlar till mig.194 Det 
är mycket möjligt att detta i sig inte är deras egentliga föreställningar men 
det är en annan sak. Det är möjligt att de skönmålar sina ledarideal eller ger 
en tillrättalagd bild, eller att de helt enkelt talar om hur de anser att det bör 
vara utifrån sin innersta övertygelse, men allt detta är mindre intressant. Jag 
efterfrågar ett ideal och det som ges till svar är deras ideal. Det partieliterna 
förmedlar är det jag analyserar.  

Det här är däremot inte lika självklart i förhållande till sekundärkällor. 
Här handlar det till en övervägande del om texter som författats av någon 
annan men som handlar om personer tillhörande partieliten, eller om partiet i 
fråga. Det som författaren förmedlar är hans eller hennes tolkning och åter-

                                                      
 
190 Esaiasson m.fl. (2002), s. 303.   
191 Alvesson & Sköldberg (2008), s. 219. 
192 Ibid., s. 220. 
193 Jfr. Kvale (1997).  
194 Jfr. Esaiasson m.fl. (2002), s. 286. 
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givning av en person, ett skeende eller förhållande. I analyser, reportage, 
porträttbeskrivningar eller annat är det någon som har gjort en viss tolkning 
och det är denna tolkning som återges och som jag sedan tagit del av. Ingen-
ting säger att denna tolkning är ”sann” eller ”korrekt”, det kan här finnas 
flera olika faktorer som bidrar till någon form av förvrängning. Men samti-
digt söker jag inte efter ”sanningen” eftersom jag anser att det i fallet med 
partiledarideal inte finns en sanning, det finns däremot subjektiva föreställ-
ningar. Och de olika sekundärkällorna (författarens tolkning) värderas och 
används för att belägga eller belysa mina tolkningar av partieliternas före-
ställningar.  

Om t.ex. Henrik Brors skriver att ”partiledaren i socialdemokraterna är en 
statusfigur” så är det Brors analys och tolkning. Det är inte alls säkert att 
partieliterna eller partiet i sin helhet skriver under på detta. Eller om ett re-
portage i en tidning drar slutsatsen att folkpartiet gick framåt i 2002 års val 
på grund av förslaget om språktest, så är detta inte heller någon ”sanning”. 
Det är journalisternas tolkningar av skeenden och händelser. Samma sak 
gäller med biografier. Det är någon som tecknat ett porträtt av en partiledare, 
men detta är den personens tolkning av ledaren i fråga, inget säger att han 
eller hon verkligen är på det viset. Egentligen kan vi rikta samma skepsis 
mot tidigare forskning, samtidigt som det här finns en skillnad. Forskaren 
har sannolikt arbetat systematiskt med att anföra belägg för sina slutsatser 
och öppet visat hur dessa har dragits. Det blir därefter min uppgift att bedö-
ma rimligheten i slutsatserna. I ”icke-vetenskapliga” texter är detta emeller-
tid betydligt svårare att göra och där av de källkritiska metodreglerna.  

Reglerna omfattar källans äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. 
Äkthet handlar helt enkelt om huruvida källan kan bedömas äkta eller om 
den är förfalskad, detta kriterium anser jag dock mindre relevant för studiens 
vidkommande. Oberoende däremot är en fråga om huruvida jag kan tro på 
källan, om berättelsen är oberoende eller om författaren varit påverkad av 
något/någon vid nedtecknandet. Frågan om oberoende fäster uppmärksamhe-
ten på författarens omedvetna, att han eller hon omedvetet framställt en hän-
delse, förlopp, person eller annat på ett visst sätt.195 I förhållande till intervju-
erna anser jag inte att detta kriterium är relevant. Om intervjupersonerna 
påverkats av någon eller något annat i sin föreställning om ledarskap så må 
det vara hänt, jag är intresserad av vad de säger. Däremot är frågan aktuell i 
förhållande till övrigt material. Det är mycket möjligt att flera av källornas 
författare påverkats på något vis (omedvetet) i och för sin framställning. 
Esaiasson et al har förslag på tre sätt att handskas med denna osäkerhet. Det 
första handlar om möjligheten att bekräfta en berättelse med en annan berät-
telse. I mitt fall kan detta göras genom att jämföra hur t.ex. flera olika jour-
nalister tolkar samma skeende. Ger de snarlika förklaringar och beskrivning-

                                                      
 
195 Ibid.  
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ar eller skiljer de sig märkbart åt? På motsvarande sätt har jag, i de fall detta 
varit möjligt, frågat intervjupersonerna om något från en sekundärkälla. Det-
ta kan t.ex. gälla hur Göran Färm framställer Ingvar Carlsson i intervjuboken 
med honom, eller hur författaren Mats Nilsson tolkat Bengt Westerberg i 
boken Bengt Westerberg. Men det kan också vara uppgifter från dagstid-
ningar som jag relaterat till eller specifikt för på tal vid intervjutillfället. På 
så vis har jag delvis kunnat ”kontrollera” sekundärkällans oberoende genom 
sökande efter bekräftande berättelser.  

Precis som Peter Esaiasson med flera påpekar är en viktig aspekt av obe-
roende vilket avstånd som finns mellan berättare och berättelse.196 Hur pass 
långt ifrån den ursprungliga källan befinner sig författaren? Ju längre av-
ståndet är till primärkällan, desto mindre tillförlitlig är berättelsen. Detta gör 
att författare som kanske själva varit eller är aktiva inom något av partierna 
torde vara mer tillförlitiga källor jämfört med de som är på längre avstånd 
från partiet och dess ledarskap. På motsvarande vis är författare som t.ex. 
tecknat personporträtt av en partiledare och då träffat ledaren i fråga, mer 
trovärdiga jämfört med de som så inte gjort. Samtidigt kan denna närhet i sig 
rendera bekymmer med oberoende. Den förra kanske får svårare att stå helt 
oberoende från ledaren i fråga jämfört med den senare. Kanske känner för-
fattaren en förväntan på att partiledaren skall framställas på ett visst sätt, att 
vissa saker inte kan sägas och så vidare.197 Kanske ville inte, för att åter ta 
samma exempel, Göran Färm framställa den vid intervjutillfället sittande 
partiledaren Ingvar Carlsson i dålig dager? Kanske kände han en omedveten 
förväntan på att ge ett fördelaktigt porträtt?  

Detta problem hade kanske undvikits om texten författades efter att Carls-
son avgått och inte längre var aktiv partiledare. Å andra sidan väcks då ett 
annat problem med källor – frågan om samtidighet. Ju längre avstånd i tid 
och rum som källan befinner sig från händelsen som studeras, desto mindre 
trovärdighet. Ju längre tid (eller rum) som förflutit sedan t.ex. Ingvar Carls-
son var partiledare och en intervju med honom om denna period görs, desto 
större risk för minnesfel, efterhandskonstruktioner och efterrationalisering-
ar.198  

Detta kriterium kan vara intressant att diskutera även i förhållande till in-
tervjuerna. Esaiasson et al skriver att intervjuer med före detta politiker som 
görs flera år efter att personen i fråga avgått lider ”kroniskt av att intervju-
personen överdriver sin egen betydelse eller skönmålar dåtiden”.199 Det är 
möjligt att så är fallet och för mitt vidkommande är det tre av tio intervjuper-
soner som avgått från sina uppdrag flera år före intervjutillfället: Ola Ullsten, 

                                                      
 
196 Ibid., s. 309. 
197 Jfr. Ibid. 
198 Alvesson & Sköldberg (2008), s. 226, Esaiasson m.fl. (2002). s. 310. 
199 Esaiasson m.fl. (2002). s. 310. 
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Bengt Westerberg och Ingvar Carlsson. Och visst är dessa tre nöjda med sina 
egna insatser och talar tämligen frispråkigt om detta. Det här anser jag emel-
lertid inte vara ett problem eftersom jag (återigen) inte är intresserad av ”fak-
ta” eller ”information” utan jag vill åt deras idealbilder. Om de är nöjda med 
sin egen insats så är de det. Självklart kan idealet förändras över tid på så vis 
att föreställningen kanske är en annan när uppdraget inte längre innehas jäm-
fört med när personen i fråga var partiledare. Detta kan jag inte kontrollera 
mer än genom att fråga personerna om deras ideal förändrats över tid (vilket 
jag också frågar om). Men samtidigt är inte heller det här ett bekymmer, det 
ideal jag får tag på vid intervjutillfället är det jag fångar. Det jag emellertid 
gjort är att jämföra de vid intervjutillfället aktiva partieliterna med de som 
avgått, för att se om det finns några likheter eller skillnader dem emellan. Så 
är inte fallet, utan istället är det mer som förenar partivis. Även de personer 
med samma uppdragserfarenhet (t.ex. alla de som varit partiledare) har i 
vissa avseenden liknande föreställningar, vilket talar för att idealet kanske 
inte förändras speciellt över tid.  

Däremot är frågan om samtidighet mer av ett bekymmer med vissa texter. 
I de fall källan beskriver en händelse eller en person längre tillbaka i tiden, är 
det klart att berättelsen kan vara behäftad med felaktigheter. Det här proble-
met aktualiseras främst i förhållande till biografier av olika slag. Dessa base-
ras dock vanligtvis på systematisk och gedigen genomgång av en mängd 
olika material, vilket i viss mån kan kompensera för avståndet mellan källa 
och den person som studeras. Övrigt material är mer ”dagsfärskt” och lider 
således inte speciellt av samtidighetsproblem.  

Slutligen, frågan om tendens, vilket innebär att berättaren med avsikt 
lämnar snedvriden eller tillrättalagd information. Det centrala blir här att 
fråga texten vem det är som talar och i vilket syfte.200 Ett sätt att hantera ten-
densproblematik är att komplettera informationen med så kallad ”mot-
tendens”, det vill säga berättelser som ger rakt motsatt uppgift.201 Det väsent-
liga är att aldrig tro på en enskild tendentiös källa.202 

I förhållande till elitintervjuerna är frågan om tendens inte speciellt rele-
vant. Huruvida föreställningarna är friserade eller ej är irrelevant, här finns 
inget ”sant” ideal att förhålla dem till. Däremot kan sekundärkällorna vara 
mer eller mindre tendentiösa. Det kan finnas en medveten avsikt att framstäl-
la partiledarskapet i något av partierna på ett visst sätt, författaren kan ha ett 
intresse av att göra så. Det här problemet finns potentiellt i alla texter som 
gör anspråk på att uttala sig om någon slags ”verklighet” eller leverera ”fak-
ta”. Här gäller att spegla källorna i varandra och att jämföra flera källor vilka 
uttalar sig om samma sak. I det fall det varit möjligt har jag alltså även sökt 

                                                      
 
200 Ibid., samt Alvesson & Sköldberg (2008), s. 224. 
201 Alversson & Sköldberg (2008), s. 224.  
202 Esaiasson m.fl. (2002), s. 312. 
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bekräfta källor i intervjupersonernas utsagor och på så vis testat trovärdighe-
ten i dessa. En källa kanske hävdar (eller kanske är det bättre att tala om 
”spekulerar” i) att Göran Persson inte anser att han behöver ägna sig åt den 
partiinterna arenan i sitt uppdrag. Detta påstående (som berör Perssons före-
ställningar om partiledarskapets uppgifter) kan prövas i och med min inter-
vju med Persson. Jag frågar då om hur han ser på detta idealt sett och kan då 
konstatera att det inte alls var hans uppfattning utan istället artikelförfatta-
rens.203  

Kontentan från diskussionen kring källor och källkritik är att det inte finns 
några källor som kan betraktas som ”sanna”. Tolkningar kommer alltid att 
göras men tolkningarna kan vara mer eller mindre trovärdiga. Min ambition i 
användandet av sekundärkällor av olika slag har varit att hela tiden ställa 
frågor om vem som säger något och varför och att försöka ta reda på om 
detta stämmer. Mitt användande av sekundärkällorna har dock inte handlat 
om att få fakta om partiledarideal utan om att spegla partieliternas föreställ-
ningar och mina tolkningar av dessa. Källorna används sålunda som en hjälp 
i min berättelse om ambivalenta ledarideal. 

 
Mitt tolkningsarbete 
Alvesson och Sköldberg hävdar att kritisk teori sällan bidrar med förslag på 
lämplig metod och utvecklar istället, å den kritiska teorins vägnar, några 
metodologiska principer som de ser sprungna ur perspektivet. En sådan är 
betydelsen av tolkningar. Detta är inget unikt för kritiskt teori utan gäller för 
många kvalitativa och konstruktivistiska inriktningar. Tolkning beskrivs ofta 
som en process av växelverkan mellan närhet och distans. Dessutom omfat-
tar tolkningsmetoden ofta både förstående och förklarande moment i en och 
samma analys. Detta är även fallet för mig, jag tolkar mitt material och har 
primärt en förstående ansats men som också delvis får en förklarande impli-
kation.204  

Det som dock utmärker just kritisk teori, menar Alvesson och Sköldberg, 
är dels att det krävs en extra stor betoning på distans för att kunna problema-
tisera det självklara. Och en bra tolkning är den som får läsaren att haja till 
genom att den får se något vedertaget på ett helt nytt sätt. 

Det som också utmärker kritiska tolkningar är uppdelningen i yt- och 
djupstrukturer. Ytstrukturen är den för-givet-tagna tillvaron eller föreställ-
ningen om världen, djupstrukturen är de föreställningar som det för-givet-

                                                      
 
203 Påpekas bör att jag naturligtvis inte ställer en fråga med utgångspunkt från t.ex. en artikel 
av det slag som här tas som exempel. Jag frågar alltså inte (i detta exempel) Persson ”jag har 
läst att en journalist skrivit att du anser det oväsentligt att bry sig om partiet, vad säger du om 
det?” En sådan fråga har ett självklart svar. Poängen är att jag frågar om dessa saker men på 
ett annat och mer förutsättningslöst vis, men att jag på så sätt kan se till att pröva vissa källor.  
204 Jag vill beskriva ambivalenta partiledarideal för att förstå dem, men i och med detta ges 
också delvis förklaring till tvetydigheten och hur och varför idealet är ambivalent.  
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tagna vilar på. En kritisk analys handlar om att komma åt den senare och om 
att spegla den förra i dessa djupliggande strukturer. En analys av djupet rik-
tar fokus mot strukturer och processer som stör människors förståelse av 
världen (t.ex. reklam med viss vinkling). En analys av ytstrukturer tittar på 
människors föreställningar om världen (och vilka alltså antas vara förvräng-
da av t.ex. reklam). Vanligen sker en tolkning på båda nivåer. Det innebär att 
en kritisk tolkning tittar på föreställningen och dess ursprung på en och 
samma gång.205 Viktigt i detta är att det aldrig kommer att finnas empiri som 
helt och fullt visar på djupstrukturen utan här måste forskaren göra en, som 
Alvesson och Sköldberg uttrycker sig, ”rimlighetsbedömning”.   

Återigen vill jag påpeka att jag inte arbetar utifrån ett strikt kritiskt teore-
tiskt perspektiv, men däremot finns alltså stråk i detta perspektiv som jag 
tagit fasta på. Även mitt tolkningsarbete innebär att söka blottlägga motsätt-
ningar, ambivalenser och på så vis problematisera det som kan tyckas enkelt 
eller självklart (”hur en ideal partiledare är”). När jag granskar föreställning-
arna om ledarideal lite närmare så framkommer hur dessa präglas av tydliga 
tvetydigheter. Det som förmodligen partieliterna själva men sannolikt även 
andra, kan och vill uppfatta som enkelt och konsistent visar sig inte alls gå 
ihop. Jag vill visa hur men även, i och med denna beskrivning, skapa förstå-
else och därmed också viss förklaring till hur så kan vara fallet.  

Och för att se och besvara detta analyserar jag alltså dels vad partieliterna 
säger i intervjuer men tar också delvis hjälp av andra källor. Jag har här inte 
någon given djupstruktur som jag förhåller intervjuutsagorna till utan istället 
skall det totala materialet sammantaget bidra med ett djup. I materialet får 
jag ett djup genom att visa på motsättningarna i detta. Centralt i detta sökan-
de har varit att uppmärksamma negationer av olika slag för att, som Alves-
son och Sköldberg uttrycker sig, göra det välkända (”en ideal partiledare”) 
exotiskt (visar att idealet är fyllt av motsättningar).206 

Arbetssättet skulle även kunna kallas för ”meningstolkning”.207 Att jag 
helt enkelt försökt att tolka partieliternas utsagor om partiledarskap i syfte att 
skapa en förståelse för vad de säger. Att förstå innebörden av vad intervju-
personerna säger och på så vis gå utöver det manifesta och komma till ”dju-
pare och mer eller mindre spekulativa tolkningar av texten”.208  

Utan några andra jämförelser kan tolkande av mening på det här djupgå-
ende viset jämföras med Freudiansk psykoanalys (där metoden just också 
tillämpas).209 Det innebär att tolka mening i utsagor och att försöka förstå 
dessa på djupet, att komma bortom det rent uppenbara. Att finna en djupare 
förståelse. Och ett centralt moment i detta är att inta en misstänksam hållning 

                                                      
 
205 Alvesson & Sköldberg (2008), s. 333ff. 
206 Ibid.  
207 T.ex. Kvale (1997). 
208 Ibid., s. 174. 
209 Alvesson & Sköldberg (2008), s. 259ff. 
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och ifrågasätta det manifesta för att istället komma åt det mer latenta och 
komplexa, där tolkningarnas styrka huvudsakligen avgörs av argumentatio-
nen.210  

Analysarbetet har även inneburit, vilket berördes i föregående kapitel, att 
vissa aspekter av ledarskap identifierats eller bekräftats. Initialt utgick jag 
huvudsakligen från ett fåtal aspekter (huvudsakligen egenskaper, ledarstil 
och roll) vilka intervjuerna således centrerade kring. Men ganska snart upp-
dagades således att även andra aspekter var ytterst relevanta (likt representa-
tion, utrymme och status). I mötet med det empiriska materialet, intervjuer 
med partieliterna och andra källor, framkom att det är flera aspekter som 
ingår i föreställningen om den ideala ledaren. I och med analysen har mina 
idéer om de olika aspekterna av ledarskap än mer förstärkts och ett tydligt 
empiriskt mönster har kunnat urskiljas. Men det har också blivit tydligt hur 
ambivalenta idealen är. 

Ur materialet har inte bara framkommit olika aspekter av idealt ledarskap 
utan också en påtaglig tvetydighet vilken jag valt att sammanfatta i ett antal 
olika dikotomier. I de följande empiriska kapitlen framkommer hur detta 
görs. Vad det handlar om är att jag har strukturerat materialet och analysen 
utifrån de mest framträdande konflikterna (i ledaridealet) i respektive parti. 
En dikotomi är en tvåfaldighet, det vill säga en uppdelning i två uteslutande 
kategorier, vilka här skall betraktas som motsatser, alltså som i konflikt med 
varandra. Dikotomierna är huvudsakligen härledda ur det empiriska materia-
let och har sålunda framkommit i och med själva analysarbetet. Samtidigt är 
mitt material en konsekvens av de frågor som jag ställt till partieliterna, vilka 
i sin tur har vissa teoretiska kopplingar. Således blir det i princip omöjligt att 
påstå att dikotomierna är fullständigt sprungna ur empirin eftersom ingenting 
är helt isolerat i ett forskningsprojekt. Men likväl är de i detta fall, mer in-
duktivt än deduktivt härledda. Dikotomierna har framträtt i analysarbetet.   

Själva analys- och tolkningsarbetet har inneburit en konstant jämförande 
metod:211 partieliterna inom samma parti har jämförts; partieliterna inom ett 
parti har jämförts med dem i det andra; intervjuerna har jämförts med sekun-
därmaterial; det empiriska materialet har jämförts med (teoretiska) antagan-
den om ledarideal. Ur denna konstanta process av komparation har ett antal 
saker blivit ytterst tydliga, vilka redan här kan avslöjas:  

 

                                                      
 
210 Kallas ibland för ”misstankens hermeneutik”, ibid.  
211 Vilket här inte skall förväxlas med så kallad ”Grounded theory”, som just brukar kallas för 
den konstant jämförande metoden. Det finns en likhet mellan mitt tolkningsarbete och 
”Grounded theory” i detta jämförande moment, men jag gör inte anspråk på att utveckla teori 
i den mening och på det sätt metoden föreskriver. Se t.ex. Alvesson & Sköldberg (2008), kap. 
6.   
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• Partiledaridealen är högst ambivalenta och kan sammanfattas i di-
kotomier.  

• Partieliter inom ett parti har liknande ledarideal. 
• Partiledaridealen i de två partierna skiljer sig åt.  
• Partiledaridealen är delvis en blandning av klassiska (elitteoretiska) 

och moderna/senmoderna idéer.  

 
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
I traditionella diskussioner om vetenskapliga projekt är begreppen validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet något av ett mantra. Validitet definieras 
som att ”mäta det som avses att mätas”, reliabilitet är resultatens ”konsi-
stens” eller ”pålitlighet” (”ger en upprepad mätning samma resultat”), gene-
raliserbarhet innebär att dra slutsatser om något bortom det studerade.212 
Dessa definitioner bygger emellertid i någon mån på tanken om att det finns 
en ”sanning” eller en ”verklighet” som vår forskning förhåller sig till. Jag 
utgår från att verkligheten är socialt konstruerad och att det inte finns en 
sanning utan flera möjliga tolkningar av ”verkligheten”. Och med detta syn-
sätt måste tanken om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet antingen 
lämnas därhän eller omformuleras. 

Kvale är inne på det senare och menar alltså att även kvalitativa studier 
kan (och bör) granskas i termer av validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
om begreppens innebörd omdefinieras. Validering blir då istället en, i under-
sökningen, konstant process, som innebär att utveckla välgrundade tolkning-
ar. Det blir således en fråga om forskarens ”hantverksskicklighet” på så vis 
att det handlar om förmågan att välja mellan olika konkurrerande tolkningar 
och att argumentera för den jag själv slutligen väljer. Att validera handlar om 
att kontrollera, ifrågasätta och tolka sina upptäckter. Det blir en fråga om att 
hela tiden kontrollera och ifrågasätta resultatens trovärdighet, rimlighet och 
tillförlitlighet, att fungera som ”djävulens advokat” gentemot sin egen studie. 
Men också att tolka resultaten utifrån någon form av förförståelse.213 

Validering är emellertid väsentlig i studiens alla faser. Det handlar om allt 
ifrån hållbarheten i teoretiska antaganden, val av intervjupersoner (material) 
och konkret metod (själva intervjun), till intervjuutskrifter, analys och åter-
givning. Och genomgående i detta beror validiteten på forskarens hantverks-
skicklighet. Min förhoppning är att jag således genom min egen förmåga 
lyckats med att på så vis skapa en god validitet genomgående i studien. Jag 
har arbetat på det sätt som Kvale beskriver, med att ständigt ifrågasätta mig 
själv och min undersökning.   

                                                      
 
212 Ibid.  
213 Ibid., s. 218ff. 
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Reliabilitet brukar ibland tonas ned i kvalitativa studier, att detta kvali-
tetskriterium inte är speciellt väsentligt. Hela poängen är att den kunskap 
som produceras här och nu är svår att reproducera i en upprepad ”mätning”. 
Kvale menar emellertid att reliabilitet är väsentligt (genom att t.ex. tänka på 
hur frågor ställs, hur utskrifter av intervjumaterial görs, osv.) men att detta 
kriterium inte får ta överhanden eftersom det motverkar den så nödvändiga 
kreativiteten i en kvalitativ studie.214 Också här har jag arbetat med att stärka 
studiens konsistens, inte minst genom att just vara transparent med hur jag 
har arbetat och varför. En upprepning av exakt samma studie kommer emel-
lertid osannolikt ge exakt samma resultat, men förhoppningsvis snarlika. 
Exakt samma är dock omöjligt, eftersom en annan forskare inte är jag.215 

Slutligen frågan om generaliserbarhet, vilken jag tidigare berört. Min am-
bition är inte att generalisera mina resultat till någonting utanför den här 
studien. På så vis sällar jag mig till postmodernisternas tanke om kunskap 
som kontextuell och heterogen.216 Att generalisera är inte det yttersta målet 
med vetenskapen utan den kan också handla om att förstå det partikulära. 
Med detta sagt är det likväl delvis upp till läsaren, att utifrån mina tolkningar 
och min argumentation avgöra huruvida resultaten kan tänkas ha en giltighet, 
även utanför min undersökning. Det är möjligt att så är fallet, det jag visar är 
vad jag kunnat iaktta och vilket förhoppningsvis lär oss mer om partieliter 
och föreställningar om ledarskap. Inte minst om hur ambivalenta idealen är.  

                                                      
 
214 Ibid., s. 213. 
215 Ibid., s. 218. 
216 Ibid., s. 261. 
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Kapitel fyra:                       
det här är socialdemokraterna 

Partiledare, partieliter och föreställningar om det 
socialdemokratiska partiet  
Det här empiriska kapitlet om socialdemokraterna inleds med en presenta-
tion av partiledarskapet i partiet och av de intervjuade partieliterna. Därefter 
visar jag hur partieliterna föreställer sig sitt parti, hur de resonerar om det 
egna partiets förutsättningar och villkor.  Partieliterna berättar om vad de 
upplever som speciellt med det socialdemokratiska partiet. Tanken med detta 
är att ge en inramning till det ledarideal som partieliterna tecknar i nästföl-
jande kapitel. Genom att förstå hur partieliterna tänker om det egna partiet 
och dess villkor, blir det lättare att förstå hur de tänker om partiledarskap; 
det förra definierar nämligen delvis det senare. Det handlar alltså om att 
kontextualisera socialdemokratin. Denna del i kapitlet är uppdelad i tre av-
snitt: först återges partieliternas föreställningar i formen av citat; därefter 
beskriver jag hur dessa föreställningar kan förstås och vad det som sägs be-
tyder i deras livsvärld; slutligen analyserar jag deras upplevda villkor.   

 
Partiledare och partieliter i socialdemokraterna 
Vad gäller partiledare är socialdemokraterna ett parti som ytterst sällan bytt 
ledare. Under partiets 120-åriga historia har det endast haft sju stycken leda-
re inklusive dagens sittande: Hjalmar Branting (1889-1925), Per Albin 
Hansson (1925-1946), Tage Erlander (1946-1969), Olof Palme (1969-1986), 
Ingvar Carlsson (1986-1996), Göran Persson (1996-2007) och Mona Sahlin 
(2007-). Som framgår har ledarna varit få och innehaft uppdraget relativt 
länge. Utmärkande för partiledarskapet är dessutom att någon partiledare 
hittills aldrig har avsatts av partiet och dess kongress, aldrig heller valts un-
der öppna stridigheter.  

De personer som intervjuats för avhandlingen är således de före detta par-
tiledarna Ingvar Carlsson och Göran Persson, före detta partisekreterare Lars 
Stjernkvist, förra gruppledaren i riksdagen Britt Bohlin samt före detta ord-
föranden i valberedningen Lena Hjelm Wallén.  
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Ingvar Carlsson har en lång historia inom det socialdemokratiska partiet. 
Den börjar tidigt med engagemang inom SSU, vilket ledde till att han så 
småningom blev SSU-ordförande 1961. Men redan innan dess hade han 
arbetat som sekreterare åt Tage Erlander på statsrådsberedningen och 1965 
valdes han in i riksdagen. I Olof Palmes första regering utsågs Carlsson till 
utbildningsminister (1969-1973) och sedan även bostadsminister (1973-
1976). När socialdemokraterna åter kom i regeringsställning 1982 blev 
Carlsson vice statsminister liksom bostadsminister (1985-1986). Efter mor-
det på Olof Palme 1986 tillträdde Carlsson som partiledare och statsminister 
(1986-1991, samt 1994-1996). År 1996 valde han att avgå från uppdraget. 
Carlsson har sålunda en lång karriär inom partiet och har under hela sitt vux-
na liv varit politiskt aktiv och innehaft olika partipolitiska uppdrag. Ofta har 
han beskrivits som ”en av Erlanders pojkar”, där bland annat Olof Palme 
utgjorde en annan.217 Erlander, Palme och Carlsson arbetade nära varandra 
under flera år och utvecklade relationer som ibland liknats vid ett far-
sonförhållande. Palme och Carlsson blev som bröder och Erlander som en 
fadersfigur.218 Carlsson själv ser sin långa bana i partiet som ett resultat av 
att han helt enkelt är en ”ledarpersonlighet” som upprepade gånger blivit 
vald till ledare:  

Jag blev vald till ledare, jag var med i scouterna och var patrulledare. Sedan 
ägnade jag mig mycket åt idrott, åt lagsporter och där hade jag också ledar-
roller. Jag tycker om att ta ansvar och valdes till ledarpositioner. Jag fick ti-
digt träning i det, och sedan har det bara fortsatt. Det finns ledartyper, och ja, 
jag är nog en sådan.  

 
Ingvar Carlsson blev partiledare och statsminister på ett omstörtande vis 

och enligt honom själv hade han inte planerat att bli partiledare utan blev det 
av plikt:  

Nu hade jag ju inte planerat att bli partiledare, utan det inträffade ju genom 
Olofs död, och det är klart att sättet jag blev det på gjorde att det tog lång tid 
innan jag kände någon arbetsglädje. Det var plikt. Landet måste styras och 
partiet måste ha en ledare.  

 
I sin memoarbok beskriver han också hur han uppfattade att ”det fanns en 

press” på honom, hur han just ansåg att det var hans ”plikt att ställa upp”.219 
Till sätt och person var Palme och Carlsson mycket olika och många ställde 
sig frågan hur Carlsson skulle kunna ersätta Palme som, även om han var 
kontroversiell, likväl var en världspolitiker. Enligt Carlsson blev hans strate-
gi att tydligt skapa sin egen profil för hur han ville vara och verka som parti-

                                                      
 
217 Kratz (1995). 
218 Färm (1991), s. 228, jfr. även Ruin (2007), s. 117.  
219 Carlsson (1999), s. 43.  
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ledare istället för att försöka ”kopiera” Olof Palme. Hans tanke var att bli 
”lagledaren”, vilket för Carlsson är en ledare som ”delegerar”, ”stimulerar” 
och ”visar förtroende”; han ville finnas mer i bakgrunden än att sätta sig 
själv i centrum.220 Det är just som en mer ”jämlik” eller om man vill ”lyss-
nande” ledare som Carlsson ofta beskrivits, som en samarbetsinriktad person 
som dessutom är ganska ”vanlig”.221 Denna lagledarfilosofi fick dock initialt 
en del kritik. Istället för att se det positiva i denna ledarstil uppfattades och 
beskrevs Carlsson ofta som passiv, svag eller till och med feg. Han betrakta-
des som obeslutsam och vissa menade att han inte passade i rollen, att han 
helt enkelt inte var någon ledartyp.222 Carlsson själv är väl medveten om 
kritiken mot honom som han dock förklarar med att han hela tiden ville ”för-
ankra” och inte ”kommendera fram” beslut, och att detta tog tid, vilket ogil-
lades. Många då kunde ”gnälla för att jag tog för långt tid på mig”. Han själv 
säger även att han som ”lagledare” alltid försökte delegera så mycket som 
möjligt till andra. Samtidigt, skall nämnas, vittnas det om att Carlsson visst 
kunde vara tuffare i sin roll, inte minst i förhållande till sina statsråd, vilka 
han enligt Ruin kunde hålla i ganska strama tyglar.223 Bedömningen av 
Carlssons ledarskap blev allt mer positivt med åren som gick, speciellt efter 
det att han avgått var det många som framhävde vilken föredömlig ledare 
han varit.  

Göran Persson efterträdde Ingvar Carlsson 1996. Persson var ett ganska 
otippat kort som Carlssons efterträdare och processen fram till att en efter-
trädare utsågs drog ut på tiden. Initialt var tanken att Mona Sahlin skulle 
efterträda Carlsson; av vissa betraktades hon som ett självklart namn.224 Men 
på grund av att Sahlin använt regeringens kreditkort för privata inköp sattes 
en process igång som gjorde att Sahlin till slut tvingades bort från den poli-
tiska scenen och därmed även från tronföljden. Göran Persson var alltså inte 
ett förstahandsalternativ som Carlssons efterträdare. Vid tiden för denna 
process var Persson finansminister och innan det hade han varit skolminister 
i regeringen 1989-1991. Göran Perssons politiska bana började dock 1965, i 
tonåren, då han gick med i socialdemokratiska ungdomsförbundet (SSU). 
Enligt Persson är han ”uppvuxen i ett politiskt medvetet hem, inte aktiva 
föräldrar, men medvetna”. Anledningen till att han gick med i SSU beskriver 
han dock som: 
 

                                                      
 
220 Ibid. ,s. 47.  
221 Jfr. Linderborg (2001), s. 112f. 
222 Färm (1991), s. 52ff. Jfr. även Ruin (2007), s. 130ff.  
223 Ruin (2007), s. 131. Jfr. Kratz (1995), t.ex. s. 39. 
224 Ibid., s. 178.  
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Det var inte någon världsförbättrariver som drev mig precis utan det var sna-
rare en allmän känsla av tillhörighet och att ha något att göra, en fritidssyssla. 
Djupare än så var det inte. 

 
”Djupare än så” blev det dock. Efter år som fritidspolitiker i hemstaden 

Katrineholm blev Persson kommunalråd i densamma. Det var från den rollen 
han rekryterades som skolminister och som vilken han gjorde stora avtryck i 
och med genomförandet av den delvis omstridda kommunaliseringen av 
skolan. Under de första åren efter tillträdet som partiledare var Persson 
mycket kritiserad. Hans ledarstil beskrevs som ”bufflig”, många menade att 
han pekade med hela handen och ägnade sig åt ”pampfasoner”.225 Det fanns 
en massiv kritik, inte minst i den offentliga debatten, mot Göran Perssons 
ledarstil, hans ledarskap var något som diskuterades flitigt. Även internt i 
partiet fanns en kritik men trots ett missnöje fick Persson sitta kvar som leda-
re. I en artikel i Moderna tider hävdar dock Stig-Björn Ljunggren att det 
fanns krafter inom partiet som ville avsätta Persson.226 I och med, och efter 
halvåret som ordförande i EU 2001, vände emellertid kritiken och istället 
började Persson beskrivas som en ”riktig statsman”. Denna omvandling är 
något som skildras väl i Ruins studie av Persson som ordförande i EU och 
dess konsekvenser.227 Efter detta började diskussionen handla om huruvida 
han skulle sitta kvar över valet 2006 eller om han själv tröttnat på uppdraget 
och skulle välja att avgå innan valet. I dag vet vi svaret på frågan, Persson 
satt kvar över valet och socialdemokraterna förlorade regeringsmakten. På 
valnatten 2006 valde han att meddela att han avgår som partiledare och att en 
ny ledare skall väljas på partiets extrakongress i mars 2007.  

Persson var, likt samtliga tidigare socialdemokratiska ledare, både partile-
dare och statsminister. Enligt Persson själv var uppdraget inget han egentli-
gen ville ha, dels ”av det enkla skälet att jag trodde mig ungefär veta vad 
jobbet gick ut på”, men säger han också ”det visade sig vara totalt fel”. Hans 
förutfattade mening var att det handlade om som han säger ”långsiktig led-
ning, programmatiskt tänkande”, vilket han inte var intresserad av, men det 
visade sig fel. Istället har det visat sig handla om att ”stå i en ström av in-
formation och händelser som man hela tiden måste förhålla sig till”. Att det 
till stora delar handlar om att ”undvika katastrofer”. Han menar att han 

                                                      
 
225 Detta blev nästan ett vedertaget begrepp i den offentliga debatten när Göran Perssons 
ledarstil skulle beskrivas – han beskrevs som ”bufflig” och med andra negativa ord. Se t.ex. 
Isaksson (1999), s. 26ff.  Se även Ruin (2002), s. 22ff.  
226 Ljunggren (2000). Generellt kan sägas att Göran Persson är en partiledare och statsminister 
som verkligen har debatterats, hans person och ledarskap har många gånger varit föremål för 
diskussion. I efterhand kan utan överdrift konstateras att Persson verkligen varit en ledare som 
engagerat människor, positivt men även negativt. En, på många vis omdiskuterad politiker. 
Som exempel på detta kan följande nämnas: Ögren (2005), Isaksson (1999), Ruin (2002), 
Svenning (2005), Fichtelius (2007). 
227 Ruin (2002).  
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egentligen inte visste vad det handlade om men att han med facit i hand kän-
ner att det ”inte finns något bättre och rikare liv än att vara statsminister och 
partiledare”. Den intensitet och nerv som uppdraget rymmer är alltså något 
han i dag uppskattar. Men på frågan om han initialt ville bli partiledare sva-
rar han alltså nekande:  

Jag blev ju dessutom inte i första hand partiledare, utan jag blev ju statsminis-
ter – och partiledare. Jag hade kanske aldrig blivit partiledare om jag hade va-
rit i opposition.  

(I) En hypotetisk fråga: skulle du tackat ja till uppdraget om det enbart inne-
bar partiledarskap och ej statsministerskap? 

Ja, nu när jag har prövat på det så skulle jag göra det. Men hade du frågat mig 
för sex, sju år sedan hade jag nog inte svarat så men när jag vet så, ja det 
skulle jag vilja vara, bara partiledare alltså. 

 
Ingvar Carlsson sa att han alltid sett sig själv som en ”ledartyp” och me-

nar därför att det inte är så konstigt att han blev vald till partiledare. Persson 
resonerar också kring detta med att vara en ledarpersonlighet men menar att 
även om han själv är en sådan person skulle han aldrig kunna påstå något 
sådant:  

Då är man ute i tassemarker som ogillas i den miljö jag växte upp i, och där 
sådant omedelbart bestraffas. Då tror man att man är något, om man säger att 
man är ledare, man blir karriärist och så. Nej om den typen av tankar tränger 
sig på då straffar man sig själv.  

 
Citatet speglar en intressant skillnad mellan Carlsson och Persson, som 

visar på dessa båda före detta partiledares skilda bakgrund och uppväxt, men 
även deras förhållningssätt till partiledarskapet. Persson kan mer sägas 
komma från ett klassiskt ”arbetarhem”, men har även gjort en resa inom 
partiet från kommunal nivå upp till riksnivå. Innan uppdrag i riksdagen har 
Persson varit kommunalråd. Carlsson kommer också från ett ”arbetarhem” 
men skillnaden är att han tidigt började studera på universitet, engagera sig i 
SSU, men även i socialdemokratiska studentförbundet och dessutom började 
han tidigt arbeta inom partiet på riksnivå. Carlsson har mer en bakgrund som 
så kallad intellektuell socialdemokrat, och om man så vill – en del av den så 
kallade stockholmsbaserade ”kanslihushögern”, medan Persson mer repre-
senterar den klassiska ”kommunalpolitikern” från landet inom socialdemo-
kraterna. Carlsson har ända från första början haft en självklar plats i partiet, 
och en plats i dess centrum; att Carlsson efterträdde Palme som partiledare 
var således inget märkligt. Carlsson har ett självförtroende i partiet och dess 
historia. Persson däremot var ett otippat kort och hade inte alls skaffat sig 
samma självklara position i partitoppen (även om han var finansminister och 
innan det skolminister), han hade inte en sådan självklar roll i successions-
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ordningen som Carlsson hade. Persson hade inte samma självförtroende som 
Carlsson, ser sig inte som lika självklar.228 I den kultur Persson kommer från 
är jantelagen stark och att öppet framhäva sig själv som ledare är helt otänk-
bart, medan den bakgrund Carlsson har inom partiet har givit honom ett jäm-
förelsevis större mått av självförtroende.   

Lars Stjernkvist var partisekreterare i socialdemokraterna mellan åren 
1999 och 2004. Ingången i politiken blev även för Stjernkvists del ungdoms-
förbundet SSU och det politiska intresset odlades inte hemma vid köksbordet 
utan föddes på gymnasiet. Politiskt har han arbetat som partiombudsman, 
varit politisk sekreterare och suttit i riksdagen (1991-1998). Innan partisekre-
teraruppdraget var Stjernkvist generaldirektör för Integrationsverket. I sina 
memoarer kallar Persson Lars Stjernkvist för ”min partisekreterare” och 
menar att han just var utsedd av Persson själv. Ett kriterium var då att 
Stjernkvist inte var en del av ”etablissemanget i Stockholm”, att det fanns en 
poäng med att han kom utifrån landet och var en otippad kandidat. Men med 
detta inte sagt att han var oerfaren, tvärtom hade han stor erfarenhet inom 
partiet men på kommunal nivå.229 Stjernkvist valde att hoppa av från uppdra-
get som partisekreterare innan hans mandat gått ut, det motiv som uppgavs 
var familjeskäl. I den offentliga debatten gick dock rykten om att Stjernkvist 
fick gå, och det av strategiska skäl. Att Göran Persson bytte ut den EU-
positiva Stjernkvist mot den EU-kritiska Ulvskog för att försöka ena ett 
splittrat parti i denna fråga. Ulvskog ansågs dessutom erfaren och som en 
person med goda kontakter inom partiet, något som skulle hjälpa partiet att 
vinna valet 2006.230  

Partisekreteraren i socialdemokraterna är kongressvald. Stjernkvist till-
trädde dock mellan två kongresser och satt därför på uppdraget i ett och ett 
halvt år utan att vara vald av kongressen, istället var det partiledningen som 
valde honom till partisekreterare. På frågan hur det kom sig att han blev vald 
och om detta var något han ville säger han: 

Varje gång jag planerat för att lämna politiken och trott att jag skulle lämna 
så har jag av olika skäl blivit riksdagsman eller partisekreterare eller något 
annat. Det kan alltså verka som att jag har haft en väldigt traditionell politisk 
karriär men den har varit väldigt slumpartad. Jag har kommit och gått i poli-
tiken och det är sunt att man kan göra det, att man inte blir bortglömd för det. 
Förmodligen var det min tid som riksdagsman som gjorde att jag kom i åtan-
ke för partisekreterareuppdraget. 

 

                                                      
 
228 Jfr. Ruin (2007), s. 176ff.  
229 Persson (2007), s. 213f.  
230 T.ex. ”Partisekreteraren en bricka i Perssons läggspel”, analys av Henrik Brors, Dagens 
Nyheter, 040827. ”Mycket tal om EU när Ulvskog tog över”, artikel Dagens Nyheter 040911.  
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Enligt Stjernkvist kan partisekreteraruppdraget enkelt sammanfattas på 
följande vis: 

I första hand och formellt är det ett chefskap för den centrala organisationen 
men det är klart att man informellt är chef för hela organisationen, även på 
lokal och regional nivå. […] Som partisekreterare är du både organisatör och 
politiker, både språkrör för partiets medlemmar men samtidigt ansvarig för 
vår organisatoriska apparat. 

 
Den fjärde partiföreträdaren är den socialdemokratiska riksdagsgruppens 

ledare (gruppledare), Britt Bohlin. Bohlin var partiets gruppledare under åren 
2001-2008, innan dess hade hon uppdraget som vice gruppledare under ett 
antal år.1988 blev hon invald på eget mandat i riksdagen och har alltså suttit 
där till och med 2008. Fram tills att hon blev ordförande i riksdagsgruppen 
arbetade hon mycket med försvars- och säkerhetspolitiska frågor i riksdagen 
som bland annat ledamot i Försvarsutskottet. Ingången i politiken skedde via 
ett fackligt engagemang:  

Jag har hållit på med politik sedan 1976. Jag var väldigt ung när jag började 
jobba och engagerade mig då fackligt på grund av att jag upprördes över sa-
ker på min arbetsplats. Jag har sedan jobbat fackligt under många år innan jag 
kom in i riksdagen. Jag har alltså lite erfarenhet av den fackliga kulturen. 

 
2008 utsågs Bohlin till ny Landshövding i Jämtlands län och det spekule-

rades i att utnämningen var ett sätt för Mona Sahlin att ge henne ”sparken” 
från uppdraget i riksdagen, något hon själv dock förnekar. I spekulationerna 
handlar det om att Bohlin ses som alltför mycket ”vänster” och som för 
mycket förknippad med Göran Persson-tiden och att Sahlin i sin strävan att 
förändra partiet i riktning mot mitten, vill ha personer som kan underlätta 
denna process på partiets centrala poster.231 Enligt partiets förre ekonomiska 
talesman, Pär Nuder, skulle Bohlin ha utsatts för en utfrysningskampanj av 
den nytillträdda partiledaren Mona Sahlin i syfte att just få bort henne från 
gruppledarrollen.232   

Lena Hjelm Wallén är slutligen den femte intervjupersonen i socialdemo-
kraterna. Hjelm Wallén ingår i studien huvudsakligen i egenskap av att ha 
varit ordförande i valberedningen vid valet av en ny partiledare efter Göran 
Perssons annonserade avgång. Hon har dock en lång historia inom partiet 
med erfarenhet av en mängd olika typer av uppdrag. Hon valdes in i riksda-
gen redan 1969 och var riksdagsledamot ända till 2002, under dessa 33 år 
har hon suttit med i regeringen i totalt nästan 20 år. I regeringsställning har 
hon varit skolminister, utbildningsminister, biståndsminister, utrikesminister 

                                                      
 
231 ”S-gruppledare ny landshövding”, artikel Dagens Nyheter, 080430.  
232 Nuder (2008), s. 319. 
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och slutligen vice statsminister. Hjelm Wallén har alltså en diger erfarenhet 
av såväl riksdags- som regeringsarbete. Inför partiets extrakongress i Malmö 
2005 valdes hon till ordförande för valberedningen som då hade att utse 
bland annat partiets verkställande utskott. Om uppdraget som ordförande i 
valberedningen säger hon att:  

Hos oss är det vanligen folk som har den här bakgrunden som jag har som 
blir ordförande i valberedningen, som har en lång erfarenhet i partiet och som 
inte har några egna intressen.  

 
Givet att hon var ordförande i valberedningen redan i och med partikon-

gressen 2005, fick hon, som hon själv säger, först pröva på uppgiften under 
normala omständigheter när det alltså inte handlade om att hitta en ny parti-
ledare. Redan under denna omgång ville dock Göran Persson föra samtal om 
partiledarfrågan, alltså över ett år innan han annonserade sin avgång:  

Jag hade i alla fall en normal omgång i valberedningen, då var det ju inte frå-
gan om partiledaren utan VU och så. I och för sig var Göran Persson väldigt 
noga med att vi skulle ha ett samtal, som han inte såg som något proforma-
samtal. Han ville att vi skulle prata igenom det ordentligt men då var det inte 
aktuellt att han skulle flytta på sig utan det gjorde han alltså senare. 

 
”Flytta på sig” sänder signaler om att det är Persson själv som bestämmer 

när han vill avgå och som det nu också skedde tyder allt på att det just var 
han själv som fick bestämma detta. Hjelm Wallén har i en bok av Anders Lif 
uttalat sig på ett vis som många uppfattade som kritiskt mot Göran Perssons 
ledarstil. I en intervju beskriver hon Persson som alltför dominant, som en 
person som ”kör över” sina statsråd på ett sätt som aldrig hade varit möjligt 
under Erlander, Palmes eller Carlssons tid som partiledare och statsminist-
rar.233 I efterföljande intervjuer har hon sagt att hon inte kritiserar Persson 
som person utan menar att det mer handlar om en förändring av själva ämbe-
tet i sig. Att det skett en presidentialisering av rollen och att det gör att per-
sonen blir mer egenmäktig.234 I min intervju med Hjelm Wallén bekräftar 
hon denna åsikt, samtidigt som hon påpekar att det var ett problem med 
Persson, under hans sista år, att han då var alltför ”stark”. Han kombinerade 
då en förmåga att fatta beslut och en förmåga att komma med idéer, vilket 
gjorde att i princip ”allt” centrerades till honom – allt ifrån att väcka idéer till 
att fatta beslut.  
 

                                                      
 
233 Lif (2005), s. 15ff.  
234 ”Lena Hjelm Wallén angriper Persson”, artikel Svenska Dagbladet, 051113. 
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Det speciella med socialdemokraterna 
Partieliterna uttrycker vissa explicita föreställningar om det egna partiet och 
vad som utmärker detsamma. De här föreställningarna visar hur partieliterna 
kontextualiserar det egna partiet, vilket delvis skapar en fond till föreställ-
ningen om det ideala ledarskapet. Primärt är det tre saker som framhålls som 
unikt med socialdemokratin: att partiet är en stor folkrörelse; att partiet är ett 
regeringsparti; att partiet sällan byter partiledare. I avsnitten låter jag först 
partieliterna tala tämligen fritt om sina föreställningar, därefter beskriver jag 
hur partieliterna förstår det här, det vill säga vad det betyder i deras livsvärld 
och slutligen analyserar jag partiets villkor, så de presenteras av partieliterna. 
Ett viktigt påpekande är att det inte alltid är samtliga partieliter som uttalar 
sig om något visst villkor för partiet men poängen är inte att visa att så 
många som möjligt tycker något visst utan att visa vilka föreställningar som 
förekommer.  

 

En stor, folkrörelse 
En föreställning om det egna partiet rör dess storlek men även att partiet 
betraktas som en folkrörelse vilket antas skapa vissa speciella förutsättning-
ar. Hjelm Wallén ser socialdemokraterna som något annat än bara ett parti, 
till följd av sin storlek och menar också att detta gör att just uppgiften som 
partiledare blir svårare:  

Vi är ett större parti och vi har bland annat en speciell relation till LO, vi är 
liksom mer än ett parti. Och det här innebär liksom att mandatet blir lite an-
norlunda jämfört med i andra partier. Man kan jämföra med t.ex. folkpartiet, 
även om jag inte kan så mycket om dem, men i ett litet parti så borde man 
kunna vara mer ”en av flera” i det partiet, men det tar mycket mera tid och 
kraft och energi att leda ett större parti. 

 
Socialdemokratin är alltså speciell så till vida att den är större än andra 

partier och har kopplingar till även andra organisationer, vilket sålunda tycks 
göra uppgiften mer komplicerad. Men inte bara storleken utmärker social-
demokratin utan det finns också en stark identitet som varandes en folkrörel-
se, vilket flertalet av partieliterna poängterar. Carlsson menar att socialde-
mokraterna liknar centerpartiet, men även andra rörelser, i detta avseende. 
Och att det utmärkande för en folkrörelse är det mer demokratiska ledarska-
pet och behovet av förankring:  

Inom folkrörelser som vi, centern men även inom fackföreningsrörelsen och 
inom löntagarorganisationer och nykterhetsrörelsen så finns ett behov av de-
mokratiskt ledarskap. Det kan kontrasteras mot moderaterna som kanske är 
de mest extrema åt andra hållet. Men inom folkrörelser så krävs att det är mer 
av att förankra.  
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Också Persson menar att socialdemokraterna utmärker sig i sin egenskap 
av att vara ett folkrörelseparti och att detta får olika konsekvenser för hur 
ledaren kan agera. Delvis gör detta att det inte är accepterat att vilja bli parti-
ledare, att det finns en aversion mot sådan ”karriärism”:  

Jag tillhör de som hävdar att de som vill bli partiledare i regel sällan blir det. 
Så fungerar det, därför att vi har så mycket av folkrörelsedrag i vårt parti, så 
den typen av karriärism, den upptäcks och då sållas man bort.  

 
Men folkrörelsedraget visar sig även i att en partiledare inte kan ignorera 

det egna partiet, att en ledare måste ta hänsyn till partiet:  

Du kommer inte vidare till de andra faserna och arenorna om du inte först har 
vunnit ditt eget parti. Hoppar du över partiet så fälls du i den andra fasen, då 
har du inte en chans. I en mening är detta en tröst i ett gammalt folkrörelse-
hjärta, att du inte kan komma förbi ditt eget parti. 

 
Stjernkvist menar också han att socialdemokratins identitet som folkrörel-

se sätter sina spår. Dels på så vis att medlemmarna i rörelsen måste få vara 
med och påverka, på samma vis som Persson hävdade:  

Alltså det som utmärker en folkrörelse är vår övertygelse om att det inte 
räcker med att ha ett budskap som är populärt, det kan du formulera utan en 
massa människor. Det vi är övertygade om, och det som utmärker en folkrö-
relse, är att människor skall vara delaktiga i och medverka till förändring. Det 
räcker inte att folk uttrycker sitt stöd, skall det bli en djupgående förändrig 
måste det vara många som deltar.  

 
En folkrörelse definieras här som en kraft bestående av många männi-

skors medverkan. Men för Stjernkvist innebär folkrörelseidentiteten även att 
en partiledare kan vara tämligen självständig i förhållande till sitt parti så 
länge han eller hon har ett stöd hos medlemmarna. Att försöka ignorera detta 
krav är dock omöjligt till följd av rörelsens storlek:  

På något vis är det just ledarens självständighet som kännetecknar en folkrö-
relse. Du kan vara väldigt självständig och autonom så länge du agerar inom 
ramen för vad medlemmarna tycker är rätt och riktigt. Då kan du ta nya ini-
tiativ och driva frågor som partiet inte drivit tidigare men det gäller att du 
hela tiden vinner stöd hos medlemmarna. Och jag tror att våra ledare agerar 
så. Det är nog vår smala lycka att vi varit ett så pass stort parti att du som le-
dare aldrig kunnat ignorera det egna partiet. Det går liksom inte.   

 

Livsvärlden 
Det är tydligt att partieliterna lever med en föreställning att socialdemokratin 
dels är ett stort parti, medlems- och väljarmässigt, men det är också uppen-
bart att partiet definieras som en folkrörelse. Och en folkrörelse i sin tur de-
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finieras som de många människornas gemensamma medverkan till en för-
ändring. Socialdemokraterna, men även centerpartiet liksom andra organisa-
tioner pekas ut som folkrörelser. Det som skiljer folkrörelsepartier från andra 
typer av partier är att partiet, medlemmarna, hela tiden måste vara delaktiga 
och aldrig kan förbigås. Att vara en stor folkrörelse som socialdemokratin 
betraktas som speciellt just på så sätt att en ledare alltid måste ta hänsyn till 
partiet. Men folkrörelsedraget visar sig även i att karriärism ogillas, liksom i 
att en partiledare kan vara förhållandevis självständig i sitt varande och gö-
rande. Att vara ett folkrörelseparti betraktas här som något att vara stolt över 
men också som något som ställer högre krav på organisationen och ledarska-
pet.  

 

Vad säger det här om socialdemokraterna 
Socialdemokraterna är med Duvergers terminologi, ett externt bildat parti, 
det vill säga ett parti som först bildades utanför parlamentet för att därefter 
erövra riksdagsrepresentation.235 Socialdemokratin härstammar alltså från en 
rörelse utanför riksdagen. Arbetarrörelsen, som folkrörelse, växte fram under 
1880-talet och hade då inspirerats från såväl väckelse- som nykterhetsrörel-
sen i sitt sätt att verka och fungera. Viktigt var här den demokratiska organi-
sationen och arbetsformerna och den jämlikhet som präglade rörelserna. 
Inspiratörerna till arbetarrörelsen brukar pekas ut som viktiga aktörer i Sve-
riges demokratiseringsprocess, där sedermera även arbetarrörelsen själv kom 
att få en betydande roll.236   

Rötterna som folkrörelse är således långa och lever uppenbarligen starkt 
kvar än i dag i partieliternas föreställningar om socialdemokratin. Att vara en 
folkrörelse betraktas också som uteslutande någonting positivt och till och 
med lite fint. Det är tydligt att partieliterna är stolta över att definiera sitt 
parti som en folkrörelse och detta primärt eftersom en sådan rörelse är de-
mokratisk.  

Persson skriver i sina memoarer, under rubriken ”Socialdemokratins styr-
ka”, hur det ”stora med socialdemokratin” är att partiet ”aldrig låtit frågor gå 
till votering”. Även, säger han, om det funnits oenighet och konflikt har ”vi 
fortsatt att diskutera”, och ”det är därför som vi är ett stort parti”. Enligt 
Persson är detta just hur det går till i ett folkrörelseparti, som också förklarar 
varför partiet blivit så stort. Han menar att ”i en folkrörelse är man medlem 
därför att man gillar vad organisationen står för och känner sig hemma där”. 
Om en medlem märker ”att ingen lyssnar på ens synpunkter, vänder man förr 
eller senare rörelsen ryggen”.237  

                                                      
 
235 Duverger (1954). 
236 Möller (2007), s. 40f. 
237 Persson (2007), s. 215.  
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Att verka i en folkrörelse innebär således att lyssna och samtala med övri-
ga medlemmar, ingen skall kunna köra över någon annan. Men att vara en 
folkrörelse innebär alltså även att vara en betydande numerär som agerar 
tillsammans, och frågan är hur det utifrån detta kriterium är ställt med soci-
aldemokratin som folkrörelse i dag. Antalet medlemmar har minskat dras-
tiskt under senmodern tid liksom andelen partitrogna väljare. Men trots detta 
definierar sig uppenbarligen partiet som en folklig rörelse. En ”folklig” rö-
relse skulle i och för sig kunna tolkas som folklig i bemärkelsen ”vanlig” 
men det är inte detta partieliterna menar med folkrörelse utan här handlar det 
om en stor demokratisk organisation.  

Stjernkvist menar att det som också utmärker en folkrörelse är ledarens 
utrymme eller självständighet. Ett ledarskap som ser till att ta hänsyn till 
övriga medlemmar i rörelsen kan som tidigare nämnts agera tämligen fritt, 
om han eller hon lyssnar till rörelsen. Här finns en uppenbar konflikt mellan 
ledaren eller ledarskap å ena sidan och rörelsen eller kollektivet och allas 
lika inflytande å den andra. En spänning som utvecklas mer i nästa kapitel.    

 

Ständig regeringsposition 
Ett annat drag som partieliterna menar kännetecknar socialdemokratin är 
partiets regeringserfarenhet. Partiet betraktas som ett statsbärande och an-
svarstagande parti av partieliterna. Att vara socialdemokrat innebär att inne-
ha regeringspositionen och att vara socialdemokratisk partiledare innebär att 
vara statsminister. Erfarenheten har på olika vis färgat av sig på partiet och 
hur det fungerar menar partieliterna. På så vis menar Bohlin att det som ka-
raktäriserar socialdemokratin är en vana vid ledarskap och en ansvarskultur 
till följd av partiets regeringserfarenhet:   

Vi är väldigt vana vid ledarskap och med det menar jag vana vid att ha ansvar 
nationellt men även i kommuner och landsting runt om i landet. Och det blir 
en kultur av det här ansvaret. I ett parti som aldrig någonsin har ansvar utan 
alltid levt i opposition så blir det till kultur. Men med den här erfarenheten vi 
har så förstår vi vad ledarskap innebär och det präglar nog oss väldigt myck-
et.  

 
Erfarenheten av att regera på olika nivåer i Sverige gör alltså att partiet 

utvecklat en ”kultur” att ta ansvar och att partiet har vana vid att leda. Men 
Bohlin säger dock också att regeringserfarenheten gör att partiet även lever 
med risken att betraktas som sammanväxta med makten:  

Den stora faran och risken för ett parti som oss som alltid sitter i regerings-
ställning, det är att vi stelnar och att väljarna tycker att vi är sammanväxta 
med makten. Då förlorar man nästa val, det är ett som är säkert.  
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Vid tiden för min intervju med Hjelm Wallén befann sig socialdemokra-
terna i opposition och jag frågar henne om hon tror att föreställningen om 
partiets ledarskap kan komma att förändras vid en eventuell längre tid i op-
position:  

Även om vi skulle förlora nästa och även nästa val och nästa, så kommer vi 
aldrig sluta tänka att den person vi har som partiledare även kan vara statsmi-
nister. Vi är ett sådant stort parti så det måste vi tänka om vår ledare. Och det 
är klart att det är en fördel om personen har en tidigare regeringserfarenhet. 
Det är en uppgift för en socialdemokratisk partiledare att även vara statsmi-
nister. Det har då och då varit diskussioner om att skilja uppdragen åt men 
det har vi lärt oss, inte minst från Norge, att det inte är bra.  

 
Persson säger att ”det här statsbärande har gett någon slags ytterligare di-

mension på det hela”. Och som framkom ovan är han osäker på om han hade 
tackat ja till uppdraget om det enbart skulle innebära att vara partiledare och 
inte statsminister. Även om han ser potentiella konflikter mellan statsminis-
terskapet och partiledarrollen (vilket jag återkommer till i nästa kapitel), 
menar han att partiets relativa storlek gör situationen enklare:  

Med ett stort parti med en bred valmanskår blir konflikten mellan att vara fö-
reträdare för partiet och företrädare för regeringen mindre jämfört med om 
det hade varit ett litet parti.  

 
Stjernkvist menar att trots den digra regeringserfarenheten så har partiet 

”aldrig gjort sig beroende av regeringsmakten och dessutom lyckats klargöra 
det för folk”. Att partiet alltid ”vårdats” av ledaren med konsekvensen att 
regeringsmakten aldrig ”blivit allt”. En socialdemokratisk ledare, säger han, 
har två uppgifter och detta måste kunna hanteras. Ett eventuellt delat ledar-
skap tror han inte alls på, ”vi är ett enda parti även om vi ofta också regerar”.  

 

Livsvärlden 
Att vara socialdemokrati innebär att befinna sig i regeringsställning. Att vara 
socialdemokratisk partiledare innebär alltså att vara statsminister. Detta är 
något av en självklarhet för partieliterna samtidigt som de resonerar om detta 
och vad det innebär. Partiet betraktas som regeringserfaret eller statsbärande. 
Erfarenheten har dessutom skapat en ”kultur” av att ta ansvar och att utöva 
ledarskap. Att dela på ledarskapet till följd av det konstanta regeringsinneha-
vet är dock inte alls aktuellt, även om rollerna är långt ifrån enkla att förena.  

 

Vad säger det här om socialdemokraterna 
Det som de facto utmärker och skiljer socialdemokraterna från övriga partier 
är dess långa regeringsinnehav och detta präglar som framgått även partieli-
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ternas föreställningar om det unika med partiet. Detta är också smått unikt 
för ett parti. Ibland har hävdats att partiets maktställning i svensk politik 
kommit att innebära en slags socialdemokratisk hegemoni, det vill säga att 
partiet och dess ideologi varit så dominant att den smittat av sig på hela det 
politiska systemet och kulturen.238  

I realiteten har regeringserfarenheten kommit att innebära att alla social-
demokratiska partiledare, utom i dag sittande Mona Sahlin, inte bara varit 
ordförande i partiet utan även statsminister. Under efterkrigstiden har parti-
ets ledare bara varit partiledare (utan att samtidigt vara statsminister) vid 
endast tre tillfällen, eller under fyra mandatperioder, 1976-79, 1979-82, 
1991-94 och från 2006 fram till i dag. Under oppositionsåren 1976-82 var 
det Olof Palme som ”bara” var partiledare, 1991-94 var det Ingvar Carlsson 
och i dag är det Mona Sahlin, sedan Perssons avgång i mars 2007. Både 
Palme och Carlsson var dock statsminister och partiledare både innan och 
efter åren i opposition.  

Detta faktum i den socialdemokratiska historien, dess historiska reger-
ingsinnehav, är svårt att bortse ifrån och det är tydligt hur partieliterna lever 
med föreställningen om partiet som just ett regeringsparti. Inte minst uppda-
gas detta genom att det helt enkelt är svårt att isolera föreställningar om par-
tiledarskap från föreställningar om statsministerskap. Det här i sin tur gör det 
svårt att finna specifika explicita föreställningar om detta unika faktum, ef-
tersom det tas för självklart. När socialdemokrater tänker och talar om parti-
ledarskap kopplas detta automatiskt till statsministerrollen, att vara partileda-
re innebär att vara statsminister. I alla fall har det varit så fram tills i dag.  

Det är inte helt otänkbart att detta kommer att förändras i och med att 
partiet nu har en ledare som blivit partiledare utan att samtidigt bli statsmi-
nister. Kommer partiet att fortsätta befinna sig i oppositionsställning efter 
valet 2010 är det sannolikt att föreställningarna om den egna ledaren (som 
även varandes statsminister) kan komma att förändras. Hjelm Wallén menar 
att så inte kommer bli fallet, utan att partiet alltid kommer att tänka statsmi-
nisterskap när de tänker partiledarskap.  

En relevant fråga och ett faktiskt problem som jag behandlar mer djupgå-
ende i nästa kapitel är dock hur dessa olika roller, den som partiledare och 
den som statsminister, skall förhållas till varandra. Inte sällan hamnar de i 
konflikt med varandra. Frågan är då hur ledaren skall agera, vad skall priori-
teras, vilken roll skall gå först, rollen som statsminister eller rollen som par-
tiledare? Är det regeringens, eller om man så vill, landets intresse och vilja 
som skall prioriteras eller är det partiets? Vilken uppgift är mest central för 
partiets ledare? Redan här kan konstateras att svaret på dessa frågor inte är 
helt okomplicerade för partieliterna i socialdemokraterna. Vad som emeller-
tid är okomplicerat för partieliterna är att socialdemokraterna är ett reger-

                                                      
 
238 Möller (2004), s. 226f.  
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ingsparti, med allt vad det innebär. Här har partiet, i alla fall uppvisar parti-
eliterna detta, ett gott självförtroende.  

 

Byter sällan ledare 
Ytterligare en föreställning om det egna partiet handlar om att partiet sällan 
byter ledare och att detta är något som speciellt utmärker socialdemokratin. 
Persson betraktar socialdemokratin som ett ”särfall” med avseende på parti-
ledarens mandatperioder:  

Vårt parti skiljer sig från andra, alltså vi är ett särfall på så vis att vi har lite 
andra mandatperioder. Jag är den sjunde partiledaren på hundra år eller något 
sådant va?! Nej, jag är till och med den sjätte. Det är väldigt speciellt.  

 
Det finns dock en faktor som Persson tror bidrar till de här långa mandat-

perioderna och att partiet haft så få ledare:  

Urvalsprocessen när vi väljer en partiledare innebär väldigt starka och höga 
krav på personen man väljer. De har i regel visat någon typ av kapacitet i nå-
got annat sammanhang, som gjort att de upplevts som lämpliga.  

 
Personen i fråga har alltså bedömts som en bra ledare redan innan han el-

ler hon tillträder och således blir det mindre risk att ledaren behöver bytas ut. 
Även Carlsson tar upp att socialdemokratin utmärker sig med att sällan 

byta partiledare:  

Vi har ju bara haft…jag var den femte partiledaren. Det innebär att vi haft 
väldigt få partiledare under vår hundraåriga livslängd, och då är vi ändå ett 
ganska stort parti. Vi byter inte ledare så ofta som i en del andra partier. 

(I) Ja varför tror du det är så? 

Därför att vi är ett folkrörelseparti. Vi står upp för våra ledare när det blåser. 
Ibland har opinionsundersökningar och media avsatt partiledare. Det tycker 
jag är helt fel. 

 

Förklaringen till att partiet sällan byter ledare menar Carlsson handlar om 
folkrörelsekaraktären, att detta bidrar till att partiet ”står upp för” sina ledare 
även vid motgångar. Han tror dessutom, på liknande sätt som Persson, att 
partiets storlek gör att partiet får fram bra partiledare. Ledarämnen tränas in i 
uppdraget:  

I och med att vi är ett sådant stort parti så borde vi rimligen ha förmågan att 
få fram bra partiledare helt enkelt. Om jag bortser från mig själv så tycker jag 
att alla de fyra ledare som var före mig var stora ledare.  
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Så här skriver Carlsson om partiledarskapet i socialdemokraterna i en 
skrift till riksdagen:  

Denna kombination av förmågan att lyssna, delegera, besluta och handla har 
socialdemokratiska ledare, och därmed även regeringschefer, tränats i under 
hela detta sekel. Vår skola har varit SSU, studentförbund, partiorganisationer, 
fackförbund och regeringskansli. Resultatet har blivit en så gott som identisk 
ledarstil; de skillnader som funnits har handlat om framtoningen i framför allt 
medierna, icke om synen på ledarskapet eller hur det faktiskt utövas.239 

 
Det Carlsson säger är just att partiets ledare har tränats till en viss typ av 

ledarskap, att deras ”skola” varit ungdoms- och studentförbund, men även 
partiapparaten, fackligt arbete och regeringsarbete.240 Även i Göran Färms 
intervjubok med Carlsson understryker han detta hur ett engagemang i parti-
et leder till ”träning” i partiledarskap. Där säger han att ”SSU-erfarenheten” 
ger ”både skolning och att lära sig orka med påfrestningar” som krävs som 
partiledare.241 

 Hjelm Wallén uttrycker sig på liknande vis som övriga och menar att 
”partiet haft så bra partiledare”, och att detta är den självklara förklaringen 
till varför ledarbytena varit så få. Även hon påpekar att de ”tränats under 
lång tid” innan de tillträtt, liksom att det inom partiet finns en ”naturlig se-
lektionsprocess” som gör att det blir vissa personer som blir självklara.  

Också Stjernkvist menar att partiledaren som väljs redan prövats och be-
dömts som en god ledare innan han eller hon tillträder och att det gör att ett 
byte kommer att bli mindre aktuellt:  

Jag tror att vi har haft väldigt bra ledare och det eftersom vi är vana vid att 
regera. Du har nämligen prövats i att regera redan innan du blir partiledare. 
Som Göran Persson, han var kommunalråd innan och Ingvar Carlsson hade 
också prövat på ledarskap i svåra situationer. Du har alltså prövats innan du 
når den yttersta toppen.  

 
Men han tror också att partiets regeringsinnehav förklarar varför partile-

dare suttit så länge i socialdemokraterna, att ledaren bedöms som fortsatt 
mycket bra och därför finns ingen anledning att byta ut honom eller henne:  

Det är nog så att regeringsmakten påverkat att ledare suttit så länge. Då ges 
nya utmaningar och du får chansen att förverkliga nya idéer och nya program. 
Och har du då en ledare som vinner val så vill du behålla den, framgång föder 
framgång och föder stöd.  

 
                                                      

 
239 Carlsson, (1990). På detta vis sammanfattar tidigare partiledaren Ingvar Carlsson ledarska-
pet inom socialdemokraterna. 
240 Carlsson (1990).  
241 Färm (1991), s. 59. 
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Stjernkvist pekar dock även ut partiets motståndare som en orsak till att 
ledare inte byts ut: 

Det handlar även mycket om oppositionen. Det är klart att ett parti som rege-
rat väldigt länge och som har en väldigt stark ställning, det är klart att varje 
gång ett sådant parti byter ledare så är det väldigt frestande för motståndaren 
att ta chansen att sätta dit dem. När Göran Persson var färsk så tänkte man att 
’ja, nu har vi chansen’. Men då är det bättre att inte byta ledare.  

 
Bohlin framhäver också hon att socialdemokratin utmärks av sina fåtal 

partiledare och menar att detta förklaras av att partiet alltid sluter upp bakom 
ledare för att inte försvagas inför sina motståndare.  

Socialdemokraterna har inte haft så många partiledare. Det är också så att 
även när vi haft väldigt dåliga opinionssiffror eller befunnit oss i väldigt svå-
ra politiska situationer så har det inte funnits röster som ropat ”nu skall vi 
byta partiledare”, ”byt ut honom, nu skall vi ha en ny”. Det finns verkligen 
ett ansvarstagande, en uppslutning kring ledarskapet. […] Det gör att vi inte 
tänker att om vi byter partiordförande så löser det allting, utan en folkrörelse 
består av massor av människor. Men en stark arbetarrörelse har även mot-
ståndare. Och de motståndarna har naturligtvis större möjlighet att angripa 
oss när vi har en ny och svag partiledare. Man är svag i ett ledarbyte och då 
vill de komma åt oss och därför tror vi helt enkelt inte att det är en bra metod. 
Med en trygg ledare är vi däremot inte oroliga.  

 
Ett partiledarbyte antas alltså göra partiet sårbart vilket Bohlin menar för-

klarar varför partiet inte byter ledare utan istället sluter upp bakom desam-
ma. Dessutom så vet ledare i socialdemokraterna väl vad uppdraget innebär, 
vilket ledare i ett parti som byter ledare ofta, förmodligen inte gör på samma 
vis. Något som i sin tur ökar risken för ytterligare byten.  

I t.ex. folkpartiet eller andra partier som byter ledare ofta så ökar nog risken 
att det blir en person som inte tillräckligt tänkt igenom vad partiledarskapet 
innebär och så. Vilket ju också ökar risken att personen känner att ”nej det 
här vill jag inte ställa upp på” och istället avgår eller får lov att avgå. 

 

Livsvärlden 
För partieliterna är alltså ett utmärkande drag för partiet att det haft så få 
partiledare, eller att partiet så sällan bytt partiledare. Och det finns, menar 
de, flera förklaringar till varför partiet haft så få ledare. Dels handlar det om 
att partiet i sin egenskap av att vara en folkrörelse, står upp för och sluter 
upp kring sina ledare. Men det handlar också om att partiet helt enkelt väljer 
bra ledare, ledare som testats och prövats redan innan de tillträder. En soci-
aldemokratisk partiledare är således, enligt partieliterna, per definition, en 
bra partiledare. Dessutom kan det långa regeringsinnehavet vara en orsak till 
att partiledare sitter så länge. Som statsminister ges möjligheter att förverkli-
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ga idéer och förändra, vilket i sin tur ger förtroende och gör att ledaren be-
traktas som bra och får sitta kvar. Vidare handlar det om att partiet vill skyd-
da sig mot omgivningen och sina motståndare. Partiet vet att ledaren är svag 
alldeles efter ett byte och detta vet även partiets motståndare, som således 
försöker utnyttja detta. Att inte byta ledare är således även en försvarsstrate-
gi.  

 

Vad säger det här om socialdemokraterna 
Som framkom inledningsvis i detta kapitel är socialdemokraterna ett parti 
som sällan bytt partiledare. Under partiets 120-åriga historia har det endast 
haft sju stycken ledare inklusive nuvarande Mona Sahlin. Dessutom har par-
tiet i realiteten aldrig avsatt en ledare genom att kräva att personen i fråga 
avgår. Likaså har ledare aldrig valts under öppna stridigheter på partiets 
kongress. Det som får sägas utmärka socialdemokratins förhållningssätt till 
partiledarskap är således en tyst uppslutning och få byten, vilket också parti-
eliterna bekräftar men även ger olika förklaringar till. Att öppet ifrågasätta 
eller kräva en partiledares avgång förefaller sålunda inte ingå i föreställning-
en om socialdemokratin. Ett belysande exempel på detta är turerna i och med 
den före detta ekonomiska talesmannen Pär Nuders bok, i vilken han tvärtom 
öppet kritiserar partiledare Mona Sahlin och på det sätt han menar att hon 
fick honom att avgå från sitt uppdrag.242 Denna öppna kritik möttes emeller-
tid av starka reaktioner redan några dagar efter bokens utkomst. Partiets utri-
kespolitiska talesman Urban Ahlin går då öppet går ut och säger att Nuders 
kritik strider mot ”moralen inom arbetarrörelsen”, mot dess ”hederskodex” 
att inte rikta offentlig kritik utan istället sluta upp, ”gå vidare” och ”bita 
ihop”.243  

Inom arbetarrörelsen eller inom en folkrörelse som socialdemokratin så 
sluter man upp bakom partiledaren, vilket alltså uppfattas som ett positivt 
utmärkande drag för partiet. Barrling Hermansson benämner den socialde-
mokratiska riksdagsgruppen för den ”lojala” vilket visar sig i en lojalitet mot 
gruppen som helhet.244 Kanske är det även denna lojalitet som visar sig gent-
emot partiledaren på så vis att partiet är lojalt med sin ledare. Linderborg 
beskriver hur socialdemokratin präglas av en hövdingkult som innebär att 
partiledare tillskrivs kvaliteter och egenskaper som gör dem i princip immu-
na mot kritik.245 Båda förhållningssätten innebär en form av underordning 
och auktoritetstilltro och skulle kunna förklara uppslutningen kring ledaren 
och att dessa inte avsätts.  

                                                      
 
242 Nuder (2008).  
243 Urban Ahlin på www.newsmill.se, 081026, liksom t.ex. ”Ny skarp kritik mot Nuders bok”, 
Dagens nyheter, 081027.  
244 Barrling Hermansson (2004).  
245 Linderborg (2001).  
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Partieliterna ger alltså olika förklaringar till varför partiet haft så få ledare 
och ledarskiften. Föreställningen om folkrörelsens uppslutning talar för Barr-
ling Hermanssons lojalitetskultur, synsättet att partiet väljer så bra ledare 
talar för Linderborgs funna ledarupphöjelse. Föreställningen att ledarbyten 
öppnar upp för motståndarna att komma åt partiet, visar dock hur det även 
handlar om strategi och taktik bakom de fåtaliga ledarskiftena. Att byta leda-
re gör partiet svagt vilket i sin tur kan innebära att regeringsmakten hotas. 
Regeringsmakten i sig, är även det som kan förklara varför partiets ledare 
ges fortsatt förtroende. Partier vill, för att tala med Anthony Downs ord, 
vinna val och ett parti som vunnit val och fortsätter vinna val, belönar sanno-
likt sin ledare med att sitta kvar.246 Det som skönmålas till att handla om en 
folkrörelses lojala och solidariska förhållningssätt till partiledaren skulle 
alltså lika gärna kunna förklaras som ren och skär strategi.  

                                                      
 
246 Downs (1957). 
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Kapitel fem:                       
det ambivalenta 
partiledaridealet  

Ledaridealet enligt s-eliterna 
I det här kapitlet presenteras, analyseras och tolkas de socialdemokratiska 
partieliternas föreställningar om partiledarskap. Kapitlet är tematiserat i två 
dikotomier vilka på olika sätt fångar partieliternas ambivalenta ledarideal. 
Dikotomierna är härledda ur intervjumaterialet och sammanfattar olika före-
ställningar om ledarskap och tvetydigheten i dessa. En dikotomi är således 
en tvåfaldighet, det vill säga en uppdelning i två uteslutande kategorier och 
vilka här skall betraktas som motsatser, som i konflikt med varandra. Det 
handlar sålunda om föreställningar som är motstridiga och vilka kan klassifi-
ceras som tillhörande den ena eller andra av de två alternativen i en dikoto-
mi. Det jag vill visa är hur föreställningarna omfattar båda alternativen på en 
och samma gång, trots att dessa står i motsats till varandra, och hur idealet 
följaktligen blir ambivalent.  

De dikotomier som identifierats är dels ledaren kontra laget, dels partiet 
kontra regeringen. Dessa två dikotomier kan emellertid betraktas som över-
gripande, på så vis att det under dessa även finns andra motsättningar, men 
huvudsakligen kan de socialdemokratiska partieliternas föreställningar sägas 
rymmas under dessa båda spänningspar. Kapitlet följer dikotomierna, vars 
avsnitt i sin tur är upplagda på liknande vis som föregående kapitel. Således 
presenteras först partieliternas föreställningar, därefter beskriver jag ambiva-
lensen i dessa och slutligen tolkas tvetydigheterna vilket innebär att jag för-
söker skapa förståelse kring dessa.  

Det jag också funnit i materialet är hur partieliterna använder begreppet 
förankring som en form av lösning på de konflikter som finns mellan före-
ställningar om ledaren och laget respektive partiet och regeringen. Ordet kan 
tolkas som en form av brygga i det ambivalenta ledaridealet. Kapitlet avslu-
tas med en diskussion kring detta begrepp och dess användning.  
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Ledaren och (en i) laget 
En funnen dikotomi är den mellan å ena sidan ledaren och å andra sidan 
laget. Med ledaren avses här föreställningen om den ideala ledaren som en 
stark ledare som pekar ut partiets riktning, som fattar beslut och bestämmer, 
och som dessutom är en mycket ovanlig person. Det handlar om ledaren med 
stort L. En person som skall ta och få utrymme i sitt parti, vilken skall repre-
sentera partiet och som partiet följer. Kort sagt en stark ledare. Laget där-
emot, definieras i motsatta termer. Betoning på laget innebär att ledaren är 
en i mängden, vanlig, och absolut inte förmer än någon annan. Här betonas 
överhuvudtaget kollektivet, gruppen, rörelsen, alltså de som ledaren (om det 
här överhuvudtaget går att tala om ledarskap) måste stå i konstant kontakt 
med. Ledaren skall hela tiden lyssna till och följa partiet, aldrig frikoppla sig 
från rörelsen. Det är laget som bestämmer gemensamt och ledaren är mer en 
förlängd arm för medlemmarna.  

Det som framgår ur partieliternas föreställningar är att den ideala ledaren 
å ena sidan skall vara ledaren med stort L, å andra sidan vara en i laget. Å 
ena sidan agera som partiets starka ledare, å andra sidan vara motsatsen till 
stark ledare. På en och samma gång skall en partiledare alltså förena två till 
synes motsatta innebörder eller kvaliteter.  

 

Partieliternas föreställningar 
Konflikten mellan å ena sidan förställningen ledaren med stort L eller den 
starka ledaren och å andra sidan ledaren som en i laget, tar sig flera olika 
uttryck. Önskan om den starka ledaren visar sig bland annat genom idealise-
ring av ledaren som ovanlig, som en visionär agitator, och en beslutsför per-
son som dessutom gärna får ta sig friheter. Föreställningen om laget däremot 
framgår i motsatta föreställningar om ledaren som en i mängden, som en 
person som måste agera lyssnande och lyhört i förhållande till partiet, en 
slags idealisering av en vanlighet och ledarens ständiga kontakt med partiet.  

Carlsson skriver, som visades i föregående kapitel, så här om socialde-
mokraternas ledarskap:  

Denna kombination av förmågan att lyssna, delegera, besluta och handla har 
socialdemokratiska ledare och därmed även regeringschefer, tränats i under 
hela detta sekel.247 

 
Här säger Carlsson att det egna partiets ledare utmärks av att lyssna och 

delegera, men även besluta och handla, av en mix av olika och motstridiga 
kvaliteter. Även i min intervju med Carlsson framkommer tydligt den här 
dubbelheten i föreställningen om det ideala partiledarskapet.   

                                                      
 
247 Carlsson (1990). På detta vis sammanfattar Carlsson ledarskapet inom socialdemokraterna.  
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I föregående kapitel framgick att Carlsson, vid sitt tillträde som partileda-
re, var fast besluten om vilken typ av ledarstil han ville utöva. Han ville vara 
”lagledaren”, en stil han själv beskriver på det här viset: 

Jag tycker det är väldigt viktigt att man delegerar mycket. Att man låter kol-
legor och medarbetare få äran av det som är bra. Jag talade om att vara ”lag-
ledare” och det var ju inte särskilt inne på 80-talet, då var det inne att vara en 
”stark” ledare, inte minst inom näringslivet. Det talades väldigt mycket i jag-
form när jag talade om ”vi”. Men att leda och stimulera andra, och att se till 
att laget, teamet, fungerar, det var det som fascinerade mig, jag tyckte det var 
spännande att jobba på det sättet. Att just försöka stimulera andra. Att inte 
kommendera fram beslut. 

 
Ibland kunde dock Carlsson, vilket han själv signalerar, kritiseras för att 

vara vag och till och med svag i sitt ledarskap. Hans uttänkta strategi att 
fungera som en lagledare var inte alltid uppskattat och det gällde även in på 
90-talet trots att generella ledarskapsfilosofier då blivit mjukare där den star-
ka ledarens tonas ned. Men samtidigt menar Carlsson att den här stilen att 
verka mer demokratiskt just är något som utmärker socialdemokratiskt parti-
ledarskap, men även ledarskap i folkrörelser generellt:  

Jag tror det skiljer sig oerhört mellan olika partier i det här behovet att för-
ankra och agera mer demokratiskt. Om vi säger, inom folkrörelser som cen-
tern och socialdemokraterna, är det nog viktigare att förankra än vad det är i 
moderaterna. Inom folkrörelser har du behovet av det mer demokratiska le-
darskapet. 

  
Det är också uppenbart att Carlsson dels vill tona ned enskilda ledares be-

tydelse till förmån för kollektivet men också att han anser att ledare är vanli-
ga människor och att det således är felaktigt att fokusera så starkt på enskilda 
ledare. Upprepade gånger under intervjun säger han att ”vi övervärderar 
partiledarna”. Han blir nästan irriterad när jag, som han tycker, utgår från att 
partiledaren är en central gestalt. För Carlsson förefaller det viktigt att un-
derstryka att enskilda personer inte har särskilt stor betydelse, för väljarna, 
utan att det, som han säger:  

fortfarande är värderingar och sakfrågor som gäller i Sverige. Partiledaren får 
vara lite tafflig, det är inte det viktigaste, trots allt. Vi övervärderar partile-
darna. 

 
När jag i nästa mening frågar Carlsson om inte partiledaren kan ha stor 

betydelse för ett partis medlemmar, som den person som är satt att leda or-
ganisationen, svarar han dock: ”Absolut, man vill vara stolt över sin ledare, 
det ska vara någon man kan se upp till”. En partiledare skall också vara en 
förebild för människor, inte minst moraliskt:  
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En partiledare skall leva som man lär. Det är det allra allra viktigaste. Det 
som skadar politiken oerhört är när ledande politiker missköter sig med kon-
tokort, springer på partyn och syns i alla möjliga sammanhang. Det viktigaste 
är att man genom sitt personliga uppträdande skapar respekt för politiken. Att 
man lever som man lär.  

 
Samtidigt som ledaren, enligt Carlsson, inte alls är speciellt betydelsefull 

utan är en i mängden i ett parti, så är han eller hon otroligt viktig som före-
bild. Men samtidigt som Carlsson ställer detta krav på partiledarskapet så 
menar han att det i dag blir ett omöjligt uppdrag eftersom kraven är så höga 
och orimliga. En vanlig människa tycks ha svårt att klara av uppdraget: 

I dag ställs det orimliga krav på en politisk ledare. Du skall hinna ägna dig åt 
dina statsråd, åt dina kollegor och medarbetare; du skall vara ute i landet och 
lyssna; du skall ägna dig åt rörelsen; du skall vara internationellt engagerad; 
du skall kunna fatta beslut och stå för dem; du skall avgöra, ofta på ganska 
dåligt underlag, viktiga och svåra frågor; du skall vara en god familjefar och 
hinna med dina barn. Alltså sammantaget så går inte detta ihop. Tiden räcker 
inte till. 

 
Att vara partiledare är ett svårt uppdrag, och mot bakgrund av vad Carls-

son säger blir frågan vem som egentligen klarar av detta, om någon alls? 
Även i Göran Färms intervjubok med Carlsson återkommer han flera gånger 
till hur påfrestande uppdraget är och vilka höga krav det ställer på personen i 
fråga. Carlsson menar att det dessutom har blivit tuffare arbetsvillkor med 
åren. Så här skriver Färm om vad Carlsson säger: 

De rent fysiska arbetsvillkoren har blivit sådana att allt fler kollegor inte or-
kar. Han ser med nostalgi på det faktum att Erlander kunde gå hem till Aina 
klockan fem. Det har jag gjort kanske tre-fyra gånger sedan 1986. Det blir 
tio-elva nästan varje kväll. Därför pallar man inte heller några 24 år som en 
statsminister som Tage gjorde, det finns inte en chans med dagens tempo.248  

 
För en vanlig person med ett normalt familjeliv är det sålunda ytterst på-

frestande att vara socialdemokratisk partiledare. Utöver dessa yttre strukturer 
som ställer krav på partiledaren, så säger Carlsson lätt ironiskt, att ledaren 
även måste ”se glad ut, vara välklädd och inte hitta på några dumheter”. En 
ledares framtoning måste vara positiv men även klanderfri, men sättet Carls-
son pratar om detta på signalerar att han menar att detta är orimliga krav, att 
den här perfekta personen inte finns.  

En viktig faktor som driver på den här orimliga arbetssituationen menar 
Carlsson är medierna:  

                                                      
 
248 Färm (1991), s. 36.  



 112

I dagens värld ställs krav på att en partiledare skall vara suverän i media. Men 
jag tycker alltså att man skall se upp med det här. Jag tycker det är viktigast 
att ta ställning till idéer, värderingar och innehåll i sakpolitik. Personen, ja 
visst skall man ha hederliga och bra politiker men det är inte den som smilar 
bäst i TV som är bra. Nu talar jag i egen sak men…jag tycker man skall för-
söka motarbeta det här. […] Att inte utan vidare ställa upp på allt massmedia 
vill ha. Och att inte bli så nervös av allt media gör. Jag tycker faktiskt det in-
går i ett ledarskap att inte låta dem ta över. 

 
Carlsson säger vidare att partiledaren omges av människor som blir ”ner-

vösa om man framställs negativt” i media och att ledaren då får en mängd 
råd om hur detta kan ändras. Men, säger han, ”jag tycker man skall vara 
kallsinnig till sådana, jag försökte vara det”. Till journalisten Anita Kratz 
säger Carlsson att ”andra spelar med massmedia och utnyttjar det, bjuder ut 
sig och gör det skickligt”, men att detta inget är för honom själv.249 I Färms 
intervjubok med Carlsson framkommer också denna negativa och lätt irrite-
rade föreställning om media i förhållande till partiledarskapet.250  

Men trots Carlssons betoning av att lyssna och delegera, fungera demo-
kratiskt och förankrande, liksom nedtoningen av enskilda personer för att 
istället framhäva dessas vanlighet, (ledaren är ingen övermänniska som kan 
klara av de höga krav som ställs), är ledaren den som måste ta ansvar och 
vara den som fattar beslut. Samtidigt finns hons Carlsson en betoning av en 
stark ledare. Carlsson menar att det som utmärker en ledartyp är förmågan 
att ta ansvar, eller att personen ”tycker om att ta ansvar”. Men också att kun-
na bestämma och fatta beslut. En bit in i vårt samtal säger Carlsson att ”nu 
har jag talat väldigt mycket om det här demokratiska, men en ledare måste 
även vara handlingskraftig, kunna fatta beslut”. Ibland riktades alltså kritik 
mot Carlssons sätt att leda, att han var för svag och kanske allt för delege-
rande. Så här säger han dock till Kratz om dessa anklagelser:  

Jag blir schizofren till slut (av kritiken, min anm). Jag får höra att jag inte 
driver frågor. Sedan är det de som säger att jag gör det för mycket. Jag gör 
det på mitt sätt. Jag gillar att fatta beslut och jag har tagit massor av svåra be-
slut. Jag är intresserad av resultat.251 

 
Att en partiledare visar på resultat är således centralt för Carlsson, vilket 

han också menar att han själv gjort. I andra sammanhang har han argumente-
rat mot att Erlanders statssekreterare Krister Wickman skulle bli partiledare 
och svarar så här när jag frågar varför han intog denna ställning:252  

                                                      
 
249 Kratz (1995).  
250 Färm (1991), s. 64f. 
251 Kratz (1995), s. 39.  
252 Detta i Carlsson (1999). 
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Han saknade rätt egenskaper. Han var en lysande ekonom, han var statssekre-
terare åt Erlander och han var riksbankschef, men på inget av de uppdragen 
krävdes eller fanns de extrema krav som ställs på en partiledare: att hålla ihop 
en rörelse, men också att i vissa lägen gå in snabbt på t.ex. ett möte och ar-
gumentera hem en fråga. Han var en intellektuell person, men ingen ledartyp. 
Palme var också intellektuell men han var också en typisk ledare. Han kunde 
samla rörelsen och fatta beslut.  

 
Att vara partiledare innebär följaktligen även en förmåga att fatta beslut 

och vara handlingskraftig. Palme hade denna förmåga och som framgått 
menar Carlsson också att han själv var en sådan ledartyp. Han säger vidare 
att:  

En partiledare kan inte hålla på och delegera i all oändlighet utan måste själv 
kunna fatta beslut, vara handlingskraftig.   

 
Att kunna agera, besluta och bestämma själv ligger alltså också på parti-

ledaren, vilket kan betraktas som motsatsen till den delegerande lagmed-
lemmen. Och det som krävs för att klara av beslutsfattandet på ett bra sätt, 
menar Carlsson, är att partiledaren måste ha känsla för ”timing”, att känna av 
att göra rätt saker vid rätt tidpunkt och detta, är det inte heller alla som besit-
ter:  

Som partiledare gäller det att göra rätt sak vid rätt tidpunkt och det handlar 
väldigt mycket om fingertoppskänsla. Detta finns det ingen vetenskap för 
men det gäller att pricka rätt, att kunna känna av när det är läge för det ena el-
ler det andra. Det där tror jag är en medfödd förmåga. Att ha den känslan, och 
det har inte alla. 

 
Det finns ledare och så finns det andra personer, ledare är de som kan fat-

ta beslut och som har en medfödd sensitivitet. För Carlsson är den här käns-
ligheten ytterst väsentlig och han tar Sveriges folkomröstning om EU som ett 
exempel på när denna, hans egen medfödda förmåga att känna av, fick avgö-
rande betydelse för hans ledarskap: 

Ett exempel på när det här (förmågan att känna av) hade jättestor betydelse: 
folkomröstningen om EU. Bildt ville ha omröstningen i juni 1994. Jag ville 
ha den efter valet 1994. Hade Bildt fått igenom sin vilja tror jag inte vi hade 
varit med i EU i dag! Då tror jag inte att vi, eller att jag hade kunnat övertyga 
så många som jag nu lyckades med, om att rösta ja. Det här är ett väldigt väl-
digt tydligt exempel på när det inte bara gäller att ha handlingskraft utan ock-
så förmågan att känna av att, ”nu, nu slår vi till!”. Och det där, det tror jag 
alltså är en medfödd förmåga. 

 
Som framgår kontrasterar Carlsson förmågan att känna av mot att vara 

handlingskraftig. Och uppenbarligen menar Carlsson att han själv besitter 
den här sensitiva förmågan och att Bildt, som han refererar till, inte gör det i 
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samma utsträckning, i alla fall inte i just den situation som beskrivs ovan. 
Han menar dessutom att han själv både har en känslighet och en handlings-
kraft. Carlsson refererar även till Göran Persson och hur han valde att agera i 
frågan om Sveriges medlemskap i EMU och hur det är ett exempel på att 
även Persson har förmågan att känna av, att han ”har känsla för timing”:253  

Om Persson skulle köra den här frågan för okänsligt nu så kommer det bli ett 
nej, då har vi stängt dörren till medlemskap i EMU. Man måste alltså veta när 
man skall sätta in stöten. Man måste ha den känslan. 

 
Även Persson bedöms således ha haft denna förmåga som partiledare, vil-

ket den ideala ledaren måste ha. En partiledare måste vara handlingskraftig 
och dessutom veta när det är rätt tidpunkt att fatta rätt beslut. När Carlsson 
betygsätter sin egen insats som partiledare är det förmågan att fatta beslut 
som han tar som utgångspunkt, vilken han menar att han själv behärskar väl. 
Det handlar om att han, Carlsson som enskild person och ledare, lyckades 
fatta beslut och det till följd av sin ovanliga känslighet:  

Jag måste allt säga att jag är ganska nöjd med min insats och det främst av 
det skälet att jag tror att många av de svåra beslut som vi då tog, inte minst 
när vi var försvagade efter regeringskrisen, var ett resultat av mitt ledarskap. 
[…] Hela EU-frågan, som naturligtvis ställde extrema krav på ledarskap: att 
veta när man skall fatta beslut och att fatta rätt beslut och vid rätt tidpunkt. 
Jag är mest nöjd med perioden 90/91 och vad vi då genomförde och det tror 
jag hängde samman med hur jag fungerade som ledare, jag fick igenom de 
här svåra besluten. Jag visade på resultat. 

 
Som framgår framhäver således Carlsson både ledaren och laget, på en 

och samma gång; å ena sidan en i laget, å andra sidan den starka ledaren. Det 
gör också Persson även om föreställningen om ledaren som en i laget fram-
går mer mellan raderna och inte riktigt lika explicit, men de finns där. Pers-
son är mycket explicit med föreställningen om att ledaren är den som leder 
ett parti, liksom de höga krav detta ställer på en person. På frågan om vad 
som utmärker en bra politisk ledare svarar han att: 

Det är många saker men dels så måste du ha ett inslag av att vara visionär 
som ledare, du måste kunna peka ut riktningen. Sedan måste du också ha ett 

                                                      
 
253 Vid tidpunkten för intervjun 2001-05-03, hade ännu inte beslutats om när en folkomröst-
ning om EMU skulle hållas, däremot hade socialdemokraterna på en extrakongress (mars 
2000), beslutat om att säga ja till EMU, men med villkoret att det blev en folkomröstning i 
frågan. För Perssons egna tankar om förloppet i denna fråga, se Persson (2007), s. 360ff. Se 
även Höjelid (1999) som diskuterar samma fråga men året tidigare, 1997, då partiet också 
intog hållningen ”vänta och se” i EMU-frågan. Höjelid resonerar i liknande tidstermer som 
Carlsson gör, hur partiledningen (Persson) valde ”vänta och se-strategin” i syfte att inte låsa in 
sig i ett beslut som inte var tillräckligt moget.  
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inslag av att vara en kommunikatör, du måste ha förmågan att kommunicera 
ditt budskap, både internt i partiet och externt. 

 
Men för att kunna kommunicera sitt budskap måste partiledaren även ha 

en ”väldigt stark social begåvning”. Detta eftersom personen i fråga ”hela 
tiden arbetar i något slags kollektiv”, mer eller mindre formaliserat, ”likt 
styrelser och kongresser och så vidare” och då:  

måste du ha förmågan att umgås med andra människor, vara social, och kun-
na kommunicera med människor och, ja vad skall jag säga, ha talang för 
”small talk”.  

 
Men även om partiledaren alltid befinner sig i olika sociala sammanhang 

som måste kunna hanteras, rymmer uppdraget även ett stort mått av ensam-
het. Och dessutom är det oerhört påfrestande och slitsamt, vilket idealledaren 
också måste klara av. Ensamheten beskriver Persson så här: 

En statsminister och partiledare är alltid ensam, alltid ensam. Det finns vissa 
frågor som bara du kan avgöra, det är ingen som delar det ansvaret med dig, 
det är ditt. Alltid ensam men samtidigt aldrig ensam för jag har alltid folk 
omkring mig. Det är en paradox som finns i det här uppdraget. Alltid ensam 
och aldrig ensam.254  

 
Ytterst är det han, ledaren, som bestämmer och beslutar, han ensam. En-

ligt Persson är uppdraget oerhört slitsamt och ”ohyggligt komplicerat” men 
samtidigt utvecklande och stimulerande. Men för att klara av det måste per-
sonen i fråga, som han uttrycker det, ”stå ut med det här” med denna para-
dox, av att alltid vara ensam men samtidigt aldrig ensam. Men en partiledare 
måste också ”vara arbetsduglig”. Att ha kapacitet att arbeta hårt och mycket 
menar Persson, det är en förutsättning för uppdraget.  

Men Persson framhäver också, precis som Carlsson, att partiledaren dess-
utom måste ha en känslighet utöver det vanliga, för att överhuvudtaget kun-
na fungera: 

En politisk ledare måste ha mycket goda känselspröt. Och det tror jag man 
måste ha med sig från början, visst kan man träna upp det men vissa har så-
dana mer utvecklade än andra. En del skulle väl kunna tycka att det nästan är 
lite hokus pokus och att det skall vara väldigt rationellt, logiskt och sakligt 

                                                      
 
254 Det här sättet att uttrycka sig på har Persson gjort på exakt samma vis i även andra sam-
manhang, t.ex. i Erik Fichtelius dokumentär (Ordförande Persson), vilket även fick ge titeln 
på den bok som återgav hela intervjumaterialet från dokumentärserien. Men även i Perssons 
egen bok, (1997), s. 173, uttrycker han sig på det här sättet. Detta visar på hur vissa uttalanden 
som eliter gör i intervjuer är mer eller mindre vedertagna uttryck för personen i fråga, att det 
som sägs inte är unikt för denna intervju. Samtidigt visar det på att detta förmodligen är något 
personen i fråga verkligen tycker och tänker, eftersom det återkommer vid upprepade tillfäl-
len.  
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allting. Den sidan behövs också men det räcker inte. Du måste ha det här 
andra också. Och det, är det inte alla som har.  

(I) En slags känslighet alltså? 

Ja en slags fingertoppskänsla, en förmåga att känna av stämningar och grän-
ser, en känsla för det. Jag jobbar väldigt mycket så, väldigt mycket på känsla 
och intuition. Att liksom känna lukten när du kommer in i en lokal. Då skall 
du liksom kunna känna om det är en bra atmosfär i lokalen eller om det är en 
dålig atmosfär, det skall du som ledare kunna känna när du kommer in. 

 
Det handlar följaktligen precis som Carlsson framhävde, om en ovanlig 

sensitivitet. Och för Persson är det också frågan om att känna av när det är 
rätt läge att göra rätt saker, eller rättare sagt, att känna av vad han får och 
inte får göra som ledare, för omgivningen. Det blir här uppenbart hur ledaren 
har ett lag att förhålla sig till: 

Det handlar om någon slags känsla för var gränsen går någonstans. Har du 
den känslan så överlever du, förstår du vad jag menar? Om du inte har den då 
kommer du i konflikt med din omgivning och då dras du ner. Den här käns-
ligheten har du eller så har du den inte, och jag tror alltså att jag har den. Men 
om du inte har den så har du inte förmågan att scanna in var du skall lägga 
dig någonstans, när du skall köra på eller när du skall backa. Du måste känna 
var gränsen går, utan att gå över den. Går du över gränsen så är det ett stup på 
andra sidan och då faller du handlöst. Du skall komma så nära som möjligt.  

 
Även Persson vidhåller att den här förmågan är något som vissa männi-

skor har och att det är nödvändigt för en politisk ledare; att det inte fungerar 
utan den förmågan. Precis som Carlsson menar han att han själv har den här 
förmågan och dessutom utnyttjar han den flitigt. Han försöker ”känna av” 
var gränser går, hur omgivningen uppfattar honom. Att kunna känna av sin 
omgivning och stämningar blir ett sätt att ta reda på hur han skall agera som 
ledare. Carlsson och Persson är således helt överens om detta krav på en 
ledare, att kunna känna av när det är ”dags att sätta in stöten” som Carlsson 
uttrycker det eller när det är dags att ”köra på” som Persson säger. Hela po-
ängen med känsligheten är att den skall hjälpa ledaren att agera, och agera 
rätt. Precis som Carlsson menar även Persson att det dessutom är svårt att 
förklara det här, att det är som ”hokus pokus”, som Persson säger, eller 
”finns ingen vetenskap för det” som Carlsson uttrycker sig. Enligt Persson är 
Per Albin Hansson ett exempel på en ”oerhört skicklig partiledare”, och ett 
av de drag som utmärkte honom var just hans ”känsla för vad som är möj-
ligt”:  

Han (Hansson) hade det jag talar om, den här känslan, intuitionen, en känsla 
för vad som är möjligt. Och timing, att känna när det är rätt att göra rätt saker. 
Han gjorde alltid rätt saker vid rätt tidpunkt. Han missade aldrig! Nej, det var 
en stor politiker. 
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Hansson kände och visste vad som skulle och fick göras, och det tack 

vara sin medfödda förmåga till det. Det som blir uppenbart är hur känslighe-
ten är central ledarens förhållande till omgivningen. Men samtidigt som 
Persson talar om gränser för en ledare, menar han att det är självklart att 
ledarens utrymme skall vara betydande i förhållande till omgivningen, och 
att gränserna skall vara obefintliga. Han menar att det är partikongressen 
som ger ledaren förtroende liksom kan utkräva den samma på ansvar. Men 
mellan kongresserna skall friheten vara så stor som möjligt. Samtidigt med 
detta finns dock en medvetenhet om att det finns gränser, vilka en ideal leda-
re alltså skall kunna känna av:  

En ledares utrymme ska vara totalt. För min del är det så att jag har ett man-
dat från en kongress och inför den kongressen är jag ansvarig men jag skall 
ha så stor frihet som möjligt mellan kongresserna, att ta de initiativ och göra 
det jag tycker är rätt utifrån vad partiet rimligen har för intresse att jag gör. 
Jag har en partistyrelse, jag har ett VU med regelbundna sammanträden och 
möten. Alltså friheten är helt avgörande för en politisk ledare med dagens 
enorma krav på snabb kommunikation i alla lägen. Så om du ber mig om en 
normativ uppfattning så menar jag att den formella värld som finns runt om-
kring oss gör att partiledaren måste ha stor frihet från sitt parti. 

 
Handlingsfriheten skall alltså vara stor mellan kongresserna, vilka syftar till 
att utkräva ansvar eller ge fortsatt förtroende. För Persson är detta en förut-
sättning för en ledare i dag, det höga tempot i en politisk ledarens tillvaro 
kräver att ledaren har ett fritt mandat. Persson menar också att det finns en 
omvärld utanför partiet som sätter gränser för en ledare, men för att en ledare 
skall kunna hantera den yttre omvärlden på ett framgångsrikt vis måste han 
eller hon ges stor frihet av sitt parti. Men samtidigt framgår att dessa båda 
saker hänger ihop på ett sätt som leder till cirkelresonemang. En partiledare 
som är framgångsrik utanför partiet ges frihet av sitt parti. En frihet som är 
ett måste för att ledaren skall kunna vara framgångsrik:  

Det är två dimensioner. Den tid du lever i skapar väldigt mycket saker som 
du hela tiden måste förhålla dig till, i den meningen väljer du inte tider och 
händelser, världshändelser och så, utan väldigt mycket bara inträffar. Samti-
digt, ju starkare du är som partiledare desto större frihet har du att hantera de 
här sakerna. Ta egna initiativ och snabbt uttala dig om saker och ting och det 
utan att förankra dig i partiet och fråga det om lov. Det där är goda och dåliga 
spiraler, det vill säga att du gör rätt saker och gör rätt saker på rätt sätt – då 
får du väldigt stor frihet att agera och det blir väldigt lite saker som hindrar 
dig. Men gör du fel saker och dessutom på fel sätt, så hamnar du snabbt i en 
väldigt besvärlig situation där ingenting är tillåtet. Är du i medvind så har du 
ett jätteutrymme, är du i motvind så har du inget alls. Så är det.   

 
En ledare som ”lyckas” i termer av att göra ”rätt saker vid rätt tidpunkt” 

blir uppskattad och ”stark”, och som sådan erhålls än mer frihet att agera 
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självständigt, det blir en positiv spiral. På omvänt vis blir en ledare som 
misslyckas och gör fel saker vid fel tidpunkt starkt frihetsbegränsad. Ju mer 
framgångsrik ledaren uppfattas vara desto större blir alltså handlingsfriheten, 
desto mindre påpassad blir han eller hon, desto mindre blir behovet att för-
ankra eller fråga partiet om lov. Men trots denna medvetenhet är Perssons 
ideal ett ledarskap som är fullständigt fritt och gränslöst.  

Som partiledare fick Persson delvis kritik för att vara allt för dominant 
och att kanske gå in allt för mycket i rollen som ledare och att delvis bortse 
från laget. I min intervju med Persson menar han dock att han själv föränd-
rats under årens lopp, från en styrande ledare till att ligga mer lågt. Och det 
är uppenbart att det senare är något som uppskattas mer än det förra:  

Jag ser en utveckling bort från detaljstyrning till mer av målstyrning. Från 
början ett ganska närsynt och kontrollerande ledarskap där jag noga gick in i 
detaljer och kontrollerade allt. Successivt, med allt större självförtroende och 
större förtroende för medarbetare förändras stilen. I dag sysslar jag nästan 
uteslutande med att ligga lågt och långt borta men med tryggheten att nu kan 
jag det jag måste kunna. Därför kan jag vara mycket mer avspänd i mitt le-
darskap.  

 
Men även om Persson värdesätter en lägre profil i ett ledarskap, säger han 

att han medvetet arbetar för att synas och höras som partiets främsta repre-
sentant och det i media. Han säger att en stor del av politiken handlar i dag 
om att ”bryta igenom” som politiker, att ”bli känd” för väljarna, och detta i 
sin tur betingas av hur pass ”exponerad” personen är i media. ”Är du för lite 
exponerad i media tar det väldigt lång tid att bli ett känt ansikte”. Och att 
”bli ett känt ansikte” är alltså ytterst viktigt för en partiledare: 

Jag brukar säga att du måste bli en möbel i vardagsrummet. När TV:n slås på 
skall folk säga ”jaha, han är här ja”, utan att bli arga eller glada utan mer kon-
statera att ”ja, han finns, han är här”. Det är jätteviktigt. Och det vet man ju, 
att de partiledare som inte är kända är heller inga som människor förhåller sig 
till eller bryr sig om.  

  
Enligt Persson är det faktiskt detta, ”framträdanden på den offentliga och 

massmediala arenan” som tar mest tid och som ”växer mest”. Dessutom 
konstaterar han att en stor del av kontakten med väljarna i dag sker genom 
massmedia, via TV, radio och tidningar. Själva den massmediala aspekten av 
partiledarskapet med mediakontakter framstår inte direkt som ett problem för 
Persson, tvärtom tycker han om att där få ”framträda” och ”tala och agera”.  

Men trots att Persson menar att han själv tycker om att synas som ledare 
och att det också krävs av en ledare, är han väl medveten om att detta inte är 
helt okomplicerat inom arbetarrörelsen. Att öppet framhäva ledarens bety-
delse eller att man överhuvudtaget är ledare, är inte helt accepterat. En per-
son som säger att man är ledare, tror att man är något.  

Hjelm Wallén sammanfattar sitt partiledarideal så här:  
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Det är en person som är väl förankrad inom partiet, som kan leda genom att 
lyssna och vara beslutsför. Som är kreativ, som kan känna vad som behövs 
och vilka beslut som är nödvändiga. Och att vara en god kommunikatör och 
att presentera partiet på ett bra sätt. 

 
Den ideala partiledaren skall leda genom att lyssna och genom att kunna 

fatta beslut, men också vara förankrad i partiet. Han eller hon skall även 
känna av vad som krävs och vilket agerade som är riktigt. Men utöver att 
leda och lyssna så måste en ledare vara en i laget, och att ha varit en i laget 
under lång tid:  

Att vara en i laget, är väldigt viktigt, man måste vara mycket väl förankrad i 
partiet, så att man har en känsla för partiet. En som själv har en känsla för och 
förstår partiet och som utåt kan tydliggöra att man är en i partiet. I vårt parti 
så går det inte att komma utifrån. Det är nog så att personer utanför inte för-
står hur viktig den här förankringen är. Det handlar om sättet att prata på och 
vara, det låter fånigt att säga det, men så är det. Man måste ha många år i par-
tiet bakom sig.  

 
Den ideala ledaren kan med hela sin person förmedla att han eller hon är 

en del av en rörelse, och att han eller hon kan och känner partiet väl. Men 
samtidigt som ledaren är en i laget måste personen i fråga ”vara en person-
lighet som slår igenom”. Liksom en person som kan fatta beslut. Hjelm Wal-
lén berättar om sökandet efter Perssons efterträdare och vad partiet då letade 
efter:  

Det är oerhört viktigt att man är en person som kan fatta beslut. Det var väl-
digt intressant nu i processen att hitta en ny partiledare. Det som då framkom 
som ett krav var att det måste vara en person som ser sig som i ett lag, vilket 
naturligtvis är i relief till hur det varit innan, men det får inte innebära att man 
skyler sig bakom de andra, för är man högst upp så är man högst upp. Det 
finns ingen hos oss som tror på ett delat ledarskap, utan den som är partileda-
re måste kunna fatta beslut, och därefter få andra med sig. 

 
Här framkommer en tydlig ambivalens och vilken tydligen präglade sö-

kandet efter Perssons efterträdare. Hjelm Wallén menar att det som framkom 
i den process där partiet sökte en ny partiledare var att personen i fråga mås-
te kunna fatta beslut.  Men samtidigt vara en i laget. Hjelm Wallén har egen 
erfarenhet av fyra olika partiledare, Erlander, Palme, Carlsson och Persson, 
och enligt henne var alla fyra väldigt olika. I förhållande till förmågan att 
vara beslutför menar hon att Persson varit väldigt stark i detta, men då kan-
ske till och med för stark. Persson förenade nämligen menar Hjelm Wallén 
att vara beslutsför med att komma med idéer och då blir det allt för domi-
nant: 

Det är alltid väldigt bra om det är en person som har mycket idéer men då är 
det väldigt bra om den personen är beredd att lyssna. Det är inte så bra om det 
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är samma person som kommer med idéerna och som beslutar. Då blir det 
väldigt lätt att man blir alldeles för dominant. Och så var det med Göran, han 
blev för dominant.  

 
Erlander, däremot, menar hon var en person som hade en helt annan lägg-

ning i detta som tydligen inte heller är helt bra. Hon beskriver det på följande 
vis: 

Ofta hamnar partiledaren inför två val, och en person som går och ältar väl-
digt mycket, som inte vågar ta beslut, som inte kommer framåt, den blir ock-
så omöjlig. Erlander, till exempel, han var beslutsfähig men han hade pro-
blemet att han gick och ältade för mycket, tvivlade väldigt ofta efteråt. Han 
var snabb till att fatta sina beslut men han var så osäker i efterhand och älta-
de. 

 
En tvivlande ledare är sålunda inte heller bra, utan han eller hon måste 

vara säker på sig själv och sitt agerande. Palme beskriver Hjelm Wallén som 
en feg ledare, medan Carlsson är den som lyckats förena att lyssna och leda 
på bäst vis:  

Med Palme så visste man nästan aldrig vad vi beslutade om. Han sa ”okej, 
men då gör vi så” efter att vi haft diskussioner. Men ingen förstod då egentli-
gen vad vi hade kommit fram till, mer än den som fört protokoll. Olof var 
alltså lite feg, han vågade liksom inte sätta ner foten utan hanterade situatio-
nen på det viset. Ingvar Carlsson däremot höll sig mycket mer till regelboken. 
Han gjorde alltid sammanfattningar av diskussioner och var tydlig med att 
säga ”det här vill jag ” och ”det här vill vi tillsammans”. Han ville verkligen 
lyssna men också följa de procedurregler och stadgar som vi hade. 

 
För Hjelm Wallén liknar Mona Sahlin till stora delar hur Carlsson funge-

rade som partiledare, vilket också förklaras av att ”Mona fick sin skola i 
ledarskap av Ingvar, hon leder på ett sätt som är väldigt likt hans sätt”. Men 
även om en partiledare också själv vill vara en i laget är det inte alltid så 
enkelt eftersom både omvärlden men även partiet kräver att ledaren är den 
som skall synas och höras:  

Mona Sahlin, hon blev vald för att hon skulle vara en bra lagledare och hon 
vill att det skall vara fler som uttalar sig. Hon vill alltså att det skall vara 
många i partiet som uttalar sig samtidigt som det finns en efterfrågan på att 
det skall vara partiledaren som syns, och det blir kritik internt också om inte 
partiledaren syns. Hänvisar man allt för ofta till någon annan så kommer me-
dia till sluta att låta bli att fråga efter ledaren. Och för partiet är det väldigt 
viktigt att ledaren syns.  

 
 Också partiet kräver således att det skall vara ledaren som syns. Å ena si-

dan betonas detta med att lyssna och att vara en i laget av Hjelm Wallén å 
andra sidan säger hon alltså att ledaren också skall vara den som leder och 
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som fattar beslut utan att vela och vara den som syns. Likaså menar hon att 
en ledare skall kunna vara tämligen fri i förhållande till partiet, ledaren är 
den som leder. Så måste det fungera i dag och det får partiet helt enkelt finna 
sig i. Även om ledaren samtidigt behöver sitt parti, som en i laget:  

Partiledaren i dag kan köra på ganska mycket själv. Sedan är jag inte säker på 
att jag alltid skulle rekommendera det, för man behöver partiet. Man kan vara 
som en fältherre men man behöver faktiskt också truppen. Men det går, tror 
jag, det tillåts i dag att vara fältherre. Och det mycket i och med att när du 
står framför den där journalisten och får en fråga som du inte vet vad partiet 
tycker i så måste du ha ett svar och då får banne mig partiet tycka så för att 
rädda partiledaren. 

 
Om ledaren agerar självständigt på ett vis som inte förankrats i partiet får 

partiet rätta sig efter vad partiledaren säger och tycker, partiets ställningsta-
gande avgörs således av vad partiledaren själv tänker och tycker i stunden. 
Men det får alltså partiet finna sig i. För Hjelm Wallén är det media men 
även det internationella samarbetet som tvingar fram den här frikopplingen, 
men att det då blir partiets ansvar att följa sin partiledare. ”När ledaren har 
tagit ett beslut så måste partiet följa”, säger hon. Överhuvudtaget understry-
ker Hjelm Wallén att ledaren är en mycket betydelsefull person för och i 
partiet. Det är han eller hon som formar och företräder partiet:   

Partiledaren är väldigt viktig eftersom den här personen ju har möjlighet och 
till uppgift att forma partiet. Och att företräda partiet och det gör man ju med 
sin personlighet på olika sätt. Och fattar beslut. Men inte minst det här att fö-
reträda, att vara partiets främsta representant.  

 
En partiledare är alltså ytterst viktig och skall leda och fatta beslut, vara 

en fältherre. Men samtidigt skall personen i fråga vara en i laget, en i trup-
pen, lyssna och följa. Å ena sidan får det alltså inte bli för handlingskraftigt, 
å andra sidan inte för ältande. Inte för feg och inte för dominant. Ambivalen-
sen är uppenbar och hur ledaren skall kunna balansera i detta förefaller inte 
helt uppenbart.   

För Bohlin är en partiledare en person som formulerar och framför en vi-
sion som människor sluter upp kring. Ledaren är den som skall skapa visio-
ner och agitera för dessa:  

Det ideala partiledarskapet handlar om att låta människor få en vision om hur 
det skulle kunna vara, ett framtidslöfte som gör människor lyckliga och som 
gör att de känner att ”det där vill jag vara med om, kosta vad det kosta vill”, 
höll jag på att säga. Och så måste du vara en väldigt bra agitator. Men du kan 
inte bara vara den som framför budskapet utan också leva i det och se det 
väldigt tydligt själv. Det räcker alltså inte med att vara en kampanjmakarper-
son utan du måste ha en inre egen övertygelse om att ”det här vill jag göra”, 
och kunna uttrycka det. Lyckas man med det tror jag man har ett oerhört gott 
ledarskap.  
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En bra partiledare kan inte bara tänka ut idéer utan även få med sig män-

niskor på dessa. Men sättet att får med sig människor är också speciellt för 
en partiledare jämfört med i andra typer av ledarskap:  

Du måste få människor att känna en trygghet i att vilja delta på resan mot må-
let. Det gör man genom att uppmuntra människor så de lägger manken till 
och jobbar, och blir det fel så säger man ”skit samma, det gör inget, nu går vi 
vidare”. Ingen får bli rädd och nervös för att göra fel. Politiskt ledarskap byg-
ger på tillit, det idéburna ledarskapet är annorlunda än chefskap, en chef har 
en massa maktmedel att tvinga folk att agera. Men en idéburen ledare kan 
bara få med sig människor om de tror att det är bra att gå åt det hållet.  

  
En partiledare måste kunna övertyga människor att följa honom eller hen-

ne. I Bohlins skissering av en ideal partiledare är det egentligen två saker 
som är huvudingredienserna, den ena är den nämnda förmågan att vara vi-
sionär och den andra är att kunna fatta beslut och få saker och ting gjorda, 
idealledaren är en ”doer”. Hon signalerar också att det kan finnas en mot-
sättning mellan dessa förmågor men att den ideala ledaren besitter båda:  

Jag tror att den ideala partiledaren är en person som har stor respekt och ska-
par en öppenhet och klarar av att vara visionär men som också är en ”doer”. 
En person som klarar av att få saker och ting gjorda. Det räcker inte att klara 
av bara det ena av det här, utan båda och det tycker jag nog att vår partiordfö-
rande som vi har nu är väldigt duktig på.   

(I) Att både vara visionär och samtidigt vara handlingskraftig? 

Ja just det, en som får saker och ting gjorda. Jag tycker det känns tryggt. Jag 
tycker han är så Persson, att det känns både visionärt och tryggt. Det är ingen 
dålig mix.  

 
En partiledare måste både vara den som tänker ut riktningen men också 

agerar enligt denna, något Bohlin menar att Persson klarar av. Bohlin anser 
också att en partiledare inte får vara rädd för att vara bestämd i sin ledarstil. 
Hon exemplifierar med EMU-frågan och vilken ledarstil som är att föredra i 
en fråga som den, där det fanns skilda meningar internt i partiet. Enligt Boh-
lin är det viktigt att Persson då agerar genom att leda partiet men också i 
förhållande till regeringen och dess statsråd, även om det inte är helt enkelt. 
Hon menar att partiet har tagit ett kongressbeslut om att vara för EMU, och 
att det då är viktigt att samtliga i regeringen följer det beslutet. Och ”då mås-
te Göran leda regeringen, även om det hela tiden är en balansgång”.255   

                                                      
 
255 I den exemplifierade frågan uppstod en splittring i partiet då enskilda statsråd intog motsatt 
ställning i förhållande till partiet och regeringen som helhet.  
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Utöver att leda och vara en ”doer” och vara den person formulerar visio-
ner skall en partiledare också vara den som är partiets ansikte utåt, via me-
dia:  

I dagens mediafixerade värld är det väldigt viktigt vad partiledaren lyckas 
åstadkomma de få minuter han eller hon är i TV. Om man då har en ledare 
som syns mest i TV, som vi har, så blir ju han eller hon varumärket för parti-
et. Om den personen då inte lyckas vara karismatisk och tydlig med vad par-
tiet vill, hur ska då väljarna veta det. Partiledaren måste alltså förkroppsliga 
partiet och vår linje. Partiledaren är någon vi identifierar med partiet, med 
folkrörelsen, och därför väldigt viktig.  

 
Bohlin har en uppenbar motvilja att besvara min fråga om exempel på 

mer eller mindre framgångsrika partiledare. Hon vill absolut inte uttala sig 
värderande om det egna partiets ledare, hon vill inte som hon själv säger, 
”tala illa om dem”.256 Hon säger dock att just Göran Persson är nära hennes 
ideal, att han har det som krävs.257 Men att vara partiledare är, menar hon, ett 
mycket viktigt uppdrag på flera sätt och som ställer väldigt höga krav, vilka 
inte alla kan leva upp till, utan bara vissa: 

Att vara partiledare ställer väldigt speciella och höga krav på en person. Det 
är ett så unikt ledarskap, åtminstone om det kombineras med att vara statsmi-
nister, så är det en mycket, mycket unik och speciell roll. 

 
Men trots partiledarens unicitet menar Bohlin samtidigt att en partiledare 

inte alls är avgörande för partiet, utan att det då handlar om hela partiet och 
alla dess medlemmar: 

Å ena sidan har ju partiledaren ett väldigt stort ansvar att formulera visionen 
och ta oss dit, men å andra sidan har vi ju också hela partiapparaten med VU, 
partistyrelse, partikongress och så vidare. Alltså i en partirörelse är det 
många, många människor som måste få vara med och delta för att det skall 
bli någon kraft. Ordföranden är viktig men inte alls helt avgörande.  

 
Partiet och rörelsen, dess medlemmar, är alltså det som sammantaget har 

betydelse, och nu tonar Bohlin således istället ner ledarens betydelse. En 

                                                      
 
256 Detta svar ges när jag frågar om hon kan nämna några reella exempel på mindre bra parti-
ledare, i det egna eller andra partier, i Sverige eller internationellt, i dag eller i historien.  
257 Som en parentes kan här nämnas att bland de s-eliter som intervjuats har det funnits ett 
tydligt motstånd mot att ge exempel på goda respektive mindre goda ledare med verkliga 
personer.  Detta gäller inte minst beträffande det egna partiets ledare. Beröm har givits, sär-
skilt till sittande ordförande men däremot finns en uppenbar ovilja att kritisera eller ens disku-
tera ledarnas eventuella baksidor och brister. Det här motståndet har inte alls varit lika uppen-
bart bland intervjupersonerna i folkpartiet, de har inte haft samma motstånd mot att ifrågasätta 
eller att diskutera det egna partiets ledare.  
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partiledare kan inte heller vara någon som är vid sidan om partiet eller som 
frikopplar sig från detsamma: 

Ledarskapet förväntas inte vara något vid sidan om eller vara något annat 
bortom partiet utan det är en del av en stor rörelse. En rörelse består av mas-
sor av människor. Ledaren är ansiktet utåt i många frågor men inte på något 
sätt helt avgörande.   

 
Även för Stjernkvist präglas den ideala partiledaren av dubbelhet:  

Det ena är att vara agitator, den som formulerar idéer och pekar med hela 
handen, som talar om, alltså inte i negativ mening, men som säger att ”nu 
måste vi göra så här”. Det ligger liksom i agitatorsrollen. Men historiskt och 
ännu mer i framtiden kommer det krävas att man också är en begåvad sam-
talspartner. En person som lyssnar och som samtalar med rörelsen.  

 
En partiledare måste dels kunna formulera idéer och riktning för partiet, 

vara det som Stjernkvist definierar som agitator, och på så sätt vara den som 
leder. Samtidigt måste personen i fråga kunna lyssna och föra någon form av 
dialog med sitt parti. Och dessa två förmågor tycks Stjernkvist mena, står i 
motsättning till varandra. Att vara ”samtalspartner” tror dock Stjernkvist blir 
allt väsentligare i framtiden i och med att nya generationer kräver att få vara 
med och påverka och bli lyssnade på. Dagens men även framtidens ledare 
kan inte bortse från sina medlemmar och väljare. Innebörden av att vara 
”samtalspartner” förefaller för Stjernkvist handla om att lyssna och att kunna 
resonera, att våga vara osäker och ta in andras åsikter. Att vara en i laget som 
lyssnar och samtalar. Och detta uppfattas som motsatsen till en övertygad 
och övertygande agitator, liksom till att formulera idéer och tala för dessa. 
Stjernkvist anser att Göran Persson är ett bra exempel på en ledare som för-
enar dessa olika förmågor genom att han dels är en ”väldigt duktig agitator” 
men också har förmågan att ”resonera, visa hur han tänker och visa att han 
kan vara osäker”, att han också har inslaget av att vara ”samtalspartner”. Just 
att våga visa sig osäker är väsentligt för att vara en i laget:  

Om partiledaren vågar visa sig osäker så är det en tydlig signal till andra 
människor, ”jaha, om till och med ordföranden vågar erkänna att det finns 
olika alternativ då är det nog så att man kan få vara med och resonera”. Alltså 
så gäller det att ledaren både är agitator och samtalspartner.  

 
Å ena sidan skall ledaren vara den som är övertygad och som även kan 

övertyga, å andra sidan visa en osäkerhet och öppenhet. Å ena sidan leda, å 
andra sidan följa.  

För Stjernkvist är den här växelverkan mellan att leda och följa, det som 
han definierar som ett demokratiskt ledarskap:  
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Å ena sidan måste ledaren ha följsamhet och lyhördhet och å andra sidan 
förmågan att ta initiativ och vara drivande, annars blir man ingen bra ledare. 
[…] Poängen är att kunna gå före och visa vägen men samtidigt ha förmågan 
att verkligen lyssna på människor och få dem med sig. Det är hela tiden ett 
växelspel. Det här definierar vi som ett demokratiskt ledarskap, eller i alla 
fall jag definierar det här som demokratiskt ledarskap. Man får akta sig för att 
tro att demokratiskt ledarskap är att man blöter med fingret och känner i luf-
ten, ”vad tycker medlemmarna idag”?  

 
Precis som både Carlsson och Persson betonar också Stjernkvist att parti-

ledaren måste besitta förmågan att ”känna av” vad som är rätt och vad som 
gäller just nu, annars fungerar det inte:  

Den ledare som inte är lyhörd, som inte förmår att känna av vad det är för 
känslor, stämningar och värderingar som rör sig bland människor får det jät-
tesvårt.  

 
Men trots betoningen på förmågan att vara sensibel och följsam måste, 

menar Stjernkvist, ledaren på samma gång kunna fatta beslut, inte vara rädd 
för det. En politisk ledare skall alltså å ena sidan vara lyhörd och känslig för 
stämningar och situationer men säger han, det får inte slå över i någon slags 
”allmän rädsla för att fatta beslut”. Ledaren måste kunna förena en utvecklad 
lyhördhet med att vara handlingskraftig och detta, menar Stjernkvist, är nå-
got just socialdemokratiska partiledare varit bra på. De har förmått att förena 
två saker som kan uppfattas som i konflikt med varandra, att vara ledaren 
med stort L, och en i laget som följer:  

Den vanligaste fallgropen för politiker som är väldigt demokratiska, väldigt 
lyhörda är att de inte kan fatta beslut, utan att de bara fortsätter att fundera 
och fundera, eller ältar det gamla. Men man måste kunna kombinera de här 
två sakerna. Här tror jag vi haft bra ledare som lyckats med det, vilket kanske 
ligger i det att vi är vana vid att regera, för då måste du fatta beslut. Men den 
vanligaste fallgropen är nog annars att du inte är bra på att fatta beslut. 

 
Det är följaktligen mycket som krävs av en partiledare och på frågan om 

alla klarar av detta uppdrag svarar Stjernkvist, ”nej, det finns goda exempel 
på personer som inte passat som partiledare om vi ser på Sveriges politiska 
historia”. Stjernkvist lyfter fram att det är höga krav som ställs på en partile-
dare och dennes person, t.ex. måste personen i fråga ha ett ”oändligt tåla-
mod” och samtidigt ett ”gott humör”. Det behövs, menar han, eftersom parti-
ledaren är så ”otroligt utsatt” inte minst i förhållande till massmedia. Han 
menar också att ledaren är väldigt ensam, på liknande sätt som Persson me-
nar, men dessutom att ledaren ensamt får avgöra i många situationer och 
frågor:  

I väldigt många situationer är ledaren väldigt ensam. När du står i talarstolen 
eller när du sitter i tv-studion så är du ju väldigt ensam. Då är det du, ensam, 
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som måste välja de frågor och argument och de formuleringar som gör att 
människor känner att ”just det, han företräder oss”. 

 
Detta utrymme som de facto följer av att ledaren ensamt beslutar eller av-

gör i många situationer, menar Stjernkvist, (vilket framkom i föregående 
kapitel), är just vad som utmärker ledare i socialdemokraterna. Att partiets 
ledare har och skall ha betydande utrymme så länge han eller hon agerar 
inom ramen för vad medlemmarna vill:  

På något vis är det just ledarens självständighet som kännetecknar en folkrö-
relse. Du kan vara väldigt självständig och autonom så länge du agerar inom 
ramen för vad medlemmarna tycker är rätt och riktigt. Då kan du ta nya ini-
tiativ och driva frågor som partiet inte drivit tidigare men det gäller att du 
hela tiden vinner stöd hos medlemmarna. 

 
Stjernkvist menar att det egentligen är ett omöjligt uppdrag att vara parti-

ledare i och med att det handlar just om att förena det som i grunden är väl-
digt motsägelsefullt. Att å ena sidan lyssna och följa partiet, och å andra 
sidan vara den som tar initiativ och går i täten, den som leder. Samtidigt 
hävdar han att det är just detta som präglat arbetarrörelsen, den här ambiva-
lensen. Så här säger han om det egna partiet och ledarskap, vilket speglar 
konflikten mellan idealiseringen av å ena sidan ledaren, å andra sidan laget, 
på ett bra sätt: 

Det är på sätt och vis ganska motsägelsefulla egenskaper som präglar social-
demokratins ledarskap. Å ena sidan så hyllar vi folkrörelseidealet som inne-
bär att lyssna till och ta hänsyn till många människor. Samtidigt är det ju få 
andra partier som hyllar individen på det vis som vi gör. Som nästan, vad 
skall man säga, ”demoniserar” ledarskapet. Det är en motsägelsefull syn på 
ledarskap. Å ena sidan en betoning av kollektivet och de många människor-
nas betydelse, å andra sidan en väldig tro på den starke ledaren.  

 
Enligt Stjernkvist är alltså socialdemokraterna ett parti som paradoxalt 

nog dels framhäver ett ideal där alla är likar, dels har ett starkt fokus på en-
skilda individer, på enskilda ledare. Å ena sidan finns en påtaglig kollekti-
vism å andra sidan en individualism där ledarskapet ”demoniseras”. Stjernk-
vist tror att en del av förklaringen till varför partiet ”demoniserar” och hyllar 
ledarskapet handlar om att partiet historiskt sett företrätt människor som inte 
själva haft ”den starkaste rösten” att framföra sina intressen. Partiet har före-
trätt dem och åstadkommit förändringar och som han säger:  

då är det fackföreningsordföranden eller partiledaren som tar på sig den upp-
giften (att företräda de svagare grupperna) och den som tar på sig den uppgif-
ten blir väldigt uppbackad, för man vet vilken betydelse hans gärning har. 
Det är säkert förklaringen till den här lite kluvna inställningen till ledarskap i 
vårt parti.  
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Dubbelheten i föreställningen om ledarskap kan, menar Stjernkvist, för-

klaras av partiets historia av att dels vara en folkrörelse med ett ideal där alla 
människor skall ha lika stort inflytande, dels vara ett parti som företräder 
människor med knappa resurser att själva driva sina intressen. Konsekvensen 
blir ett ideal där partiet å ena sidan ”vill ha en jämlike, inte någon högfärdig 
typ”, å andra sidan efterfrågas samtidigt ”en stark ledare, någon att se upp 
till”: 

Därför vill vi ha den här tulipanarosen, både pappan och kompisen. Det är 
inte så lätt att förena det här och därför är många skeptiska och undrande när 
någon ny tillträder, ”kommer han verkligen att klara den här balansgången”? 
Först var Persson väldigt mycket buffel, pappa men ingen polare. Men sedan 
visade det sig att ”jo han är ju faktiskt en som jag kan sitta och snacka sport 
med också, han begriper faktiskt en hel del men är fortfarande rätt duktig”. 
Med Palme var det likadant. Han var också duktig, det rådde ingen tvekan 
om att ”han kan sin sak”. Men så spelade han bordtennis också med Christina 
Jutterström och ”kolla, han är till och med dålig förlorare, precis som jag, 
alltså en rätt mänsklig typ”. Det tar ett tag att se att det faktiskt går ihop och 
att båda roller finns där, att man kan vara både pappan och polaren. Men som 
ledare måste man visa att man behärskar båda rollerna. 

 

Livsvärlden och dess ambivalens 
Ur partieliternas föreställningar framträder ett tydligt spänningsförhållande 
mellan å ena sidan ledaren med stort L och å andra sidan följaren av laget. 
Föreställningarna om den ideala partiledaren präglas av tvetydighet och am-
bivalens. Å ena sidan skall en partiledare vara en person som enskilt och på 
eget bevåg tänker ut partiets politik och idéer, som kommunicerar och över-
tygar människor om dessa genom att agitera, som fattar beslut och bestäm-
mer å partiets vägnar och som förkroppsligar partiet för medlemmar och 
väljare. Partiledaren vara en mycket unik och ovanlig person med speciella 
ledarförmågor, som ensamt leder partiet genom sin känslighet. Å andra sidan 
efterfrågas raka motsatsen nämligen en person som lyssnar och följer, som 
ser sig som, och är, en i laget, som ständigt diskuterar med övriga medlem-
mar, som inte på långa vägar är speciellt viktig för partiet, rörelsen är mer än 
en person. Partiledaren är en väldigt vanlig person, en vanlig medlem som 
aldrig kan få för sig att agera utan partiets godkännande. Å ena sidan finns 
en uppenbar stolthet över partiledaren, å andra sidan är det här en person i 
mängden. Å ena sidan finns alltså en uttalad eller implicit respekt inför leda-
ren, å andra sidan finns samtidigt en tendens att tona ned ledaren till förmån 
för partiet, för laget. Det är, som Stjernkvist säger, både pappan och kompi-
sen som efterfrågas på en och samma gång.  

Som framgått ovan är partieliterna delvis medvetna om den här ambiva-
lensen och hur svårt det kan vara att få det hela att gå ihop för den enskilda 
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ledaren. Samtidigt framhävs att svårigheten till trots så har det egna partiets 
ledare alltid lyckats att balansera mellan dessa till synes så motstridiga krav. 
De har lyckats att förena att leda, besluta, bestämma, känna av, agitera och 
så vidare med att följa laget, lyssna till rörelsen och vara en i rörelsen. 

Så här skriver en annan partielit, partiets före detta ekonomisk-politiska 
talesman Pär Nuder, med anledning av sökandet efter en ny ledare efter 
Persson, vilket belyser den ena sidan i denna ambivalens nämligen ledaren 
med stort L:   

Det har aldrig funnits och kommer aldrig finnas en räcka jämbördiga kandi-
dater till detta, det ansvarsfullaste och svåraste uppdraget i vårt land.258 

  
Uppdraget är så speciellt, att det inte finns många som lever upp till de 

krav som ställs. Hon som åtog sig uppdraget, Mona Sahlin, säger dock så här 
i sitt eget linjetal vid tillträdet som ny partiledare, vilket speglar den andra 
och motsatta sidan, nämligen laget: 

Det handlar om en hållning inom hela partiet, i s-föreningar, i arbetarekom-
muner, i partidistrikt, ja kanske till och med i en och annan fackklubb. Fler 
företrädare måste få plats och möjlighet att delta i debatten; att interndemo-
kratin måste förstärkas; att laget alltid är större än jaget. Ett sådant ledarskap 
gör både oss som parti och mig som partiledare starkare.259 

   
Laget är det viktiga, inte jaget (ledaren). Även Palme, som själv ofta be-

skrivits som en ledarpersonlighet med en lyskraft utöver det vanliga, lär ha 
understrukit att enskilda personer tonas ned inom socialdemokratin. Enligt 
Björn Elmbrant har han sagt att ”inom arbetarrörelsen har vi alltid försökt 
undvika att överbetona personligheternas roll i politiken”.260 Laget är viktiga-
re än jaget, som Sahlin säger.  

Men, så enkelt är det alltså inte, det är inte bara laget, rörelsen, kollektivet 
som lyfts fram och partiledarens följande av detta. Utan tvärtom är det på 
samma gång en stark ledare som efterfrågas. Och den sammanfattande slut-
satsen är sålunda att partieliternas ledarideal är mycket ambivalent i detta 
avseende. En partiledare skall balansera två, i konflikt stående, krav i sitt sätt 
att vara och göra. Den rådande föreställningen tycks även vara att för mycket 
av det ena eller andra inte är bra utan det gäller att veta exakt var jämvikten 
skall ligga. Ett tydligt exempel på denna dubbelhet är Carlssons beskrivning 
av hur hans ledarskap (där laget betonades), kritiserades (för att vara alltför 
”svagt”) men förbyttes till ett hyllande efter hans avgång när Persson tagit 
över med en annorlunda och mer ledarbetonande stil. Men även Persson kan 

                                                      
 
258 Nuder (2008), s. 311. 
259 Mona Sahlins linjetal, socialdemokraternas extrakongress, 070317. 
260 Elmbrant (1989), s. 319. 
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sägas ha mött den här ambivalensen och balansgången i och med hanterandet 
av EMU-frågan. Perssons ledarskap kritiserades då för att han inte agerade 
tillräckligt kraftfullt, att det saknades ett starkt och tydligt politiskt ledar-
skap. Men innan dess hade han tvärtom kritiserats för raka motsatsen.  

Ett annat exempel på den här tvetydigheten är Carlssons å ena sidan 
framhävande av laget och nedtoning av ledaren, å andra sidan hans eget age-
rande i och med Sveriges ansökan om medlemskap i EG/EU i början på 
1990-talet. I exemplet med ansökan om medlemskap i EG/EU agerade 
Carlsson på eget bevåg, utan samråd med rörelsen. Visst hade partiet ställt 
sig positivt till att ansöka om medlemskap i EG men det är ändå intressant 
hur processen nästan blev till en enmansshow med Carlsson i huvudrollen. I 
efterhand är det få som kritiserar hans agerande men när det väl skedde fanns 
synpunkter på att han agerade allt för självständigt och utan insyn.261 Carls-
son säger också själv att han höll på att bli ”schizofren” till följd av diskus-
sionen kring hans ledarstil; antingen var den för svag eller för stark.  

På motsvarande vis kan Sahlins agerande i frågan om regeringssamarbete 
inför valet 2010, kontrasteras mot vad hon säger i sitt linjetal. I samarbets-
frågan gick Sahlin initialt ut och sa att socialdemokratin endast kan tänka sig 
samarbete med miljöpartiet och inte med vänsterpartiet. Detta uppskattades 
dock inte inom delar av socialdemokratin som menade att detta beslut inte 
alls förankrats internt utan var helt och hållet Sahlins påhitt. Sahlin fick nu 
backa och ta tillbaka sitt ställningstagande.262 Trots att hon alltså talar om att 
laget och inte jaget är det väsentliga i ett ledarskap, tycks hon här tydligen ha 
agerat efter jaget och inte laget.    

Själv har Sahlin uttalat sig om hur Ingvar Carlsson var som ledare, vilket 
även det speglar denna dubbelhet. Å ena sidan säger hon att han är ”unik” i 
att inte vilja stå i centrum utan sätter andra framför sig själv, å andra sidan 
hade hon gärna sett att ”han hade varit mer krävande, synlig och närvarande 
i sin ledarstil”.263  

Journalisten Anita Kratz skriver att:  

Såväl Ingvar Carlsson som Olof Palme har brottas med en partiledares stän-
diga dilemma: de måste själva och med hjälp av en krets omkring sig få rö-
relsen att gå i samma riktning. Men de ska ändå inte leda för mycket. Då be-
skylls de för att vara maktfullkomliga. De ska leda så där lagom, men ändå 
med kraft.264  

  

                                                      
 
261 Ruin (2007), s. 124f. Se även t.ex. Höjelid (1999), s. 33ff. Jfr. Kratz (1995), s. 126ff. 
262 Det var många turer i denna fråga, ett axplock i skörden av artiklar om denna händelse är 
t.ex. ”Mona Sahlin backar om v”, artikel i Dagens Nyheter, 081011, eller ”Motståndare ville 
sätta dit Sahlin”, artikel i Svenska Dagbladet, 081031. 
263 Sahlin (1996), s 125f.  
264 Kratz (1995), s. 39. 
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Och detta är också just den bild som partieliterna här förmedlar. Å ena si-
dan skall ledarskapet vara starkt och tydligt, och bestämmande i centrum, å 
andra sidan får det inte bli för starkt; ledaren får inte missa att han eller hon 
är en i laget som skall tonas ned. Tvetydigheten är uppenbar och den ideala 
balansen förefaller svår att få till. Den ideala ledaren skall balansera mellan 
krav som kanske är omöjliga att förena och möjligen blir konsekvensen att 
ledaren och partiet aldrig kommer att känna sig nöjd med sina ledare. An-
tingen är ledaren för mycket ledare och sätts för ofta på piedestal, eller så är 
ledaren för lite ledare och för mycket en i mängden. Antingen är jag en buf-
fel, eller så är jag för svag. Den ”schizofreni” som Carlsson gav uttryck för 
är kanske mer ett uttryck för en socialdemokratins inneboende kluvenhet 
inför ledarskap som fenomen.  

 

Ledaren och laget – tolkning av livsvärlden 
Hur skall då denna ambivalens förstås? Det är uppenbart hur relationen mel-
lan partiledaren och partiet eller laget är speciell i socialdemokraterna och 
hur denna relation präglas av tvetydigheter. Linderborg men även Åsard 
liksom Sahlström har alla konstaterat och diskuterat detta även om samtliga 
företrädesvis koncentrerat sig på den ena delen i denna dikotomi, nämligen 
ledaren eller ”hövdingen”, ”patriarken”.265 På så vis menar Linderborg att 
socialdemokratin på olika sätt konstruerat en bild av sig själv i syfte att beva-
ra och stärka den egna maktpositionen. Och i detta ingår således konstrue-
randet av bilden av partiets ledare som varandes hövdingar. Det vill säga 
som varandes personer utrustade med ovanliga egenskaper och förmågor 
som på olika vis gör dem kallade att leda och regera. Partiledarna tecknas 
som olika hjälteideal, vilka är mer skickliga och lämpade att leda än alterna-
tiven. I fallet med Branting gick det till och med så långt att han nästan lik-
ställdes med en gudalik personlighet.266  

Denna hjältedyrkan som antas prägla partiet, är något som även Åsard 
liksom Sahlström diskuterar. Åsard med flera visar hur arbetarrörelsen på 
olika sätt använt sig av medierna för att skapa och bevara bilden av partiet 
som oövervinneligt.267 Sahlström resonerar kring varför socialdemokratin 
kommit att upphöja sina partiledare på det här viset, hur de blivit till patriar-
ker.268   

Det Sahlström anför som en förklaring till arbetarrörelsens acceptans och 
även uppskattning av patriarker, alltså ledare med stort L, är den svaga posi-
tion som arbetarna hade förr i tiden i samhället. De behövde helt enkelt en 

                                                      
 
265 Linderborg (2001), Åsard (1996), liksom Sahlström (1998). 
266 Linderborg (2001), kap. 3.  
267 Åsard (1996).  
268 Sahlström (1998). 
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stark ledare som ledde dem och talade om för dem hur världen såg ut.269 Som 
framkom ovan är detta också hur Stjernkvist förklarar behovet av, och öns-
kan om starka ledare. Att partiet präglas av en historik där ledare (”fackpam-
pen” eller liknande personer) fått företräda resurssvaga individer med liten 
förmåga att själva driva sina intressen.   

Kanske skulle det här förhållningssättet kunna beskrivas som en form av 
”arbetarmentalitet”? Arbetarklassen har historiskt sett varit långt ned på 
samhällsstegen och därmed ofta fått underordna sig högre klasser, men även 
i förhållande till personer i högre positioner och med bättre resurser. Hos 
arbetarklassen har det således funnits en benägenhet (vare sig den var frivil-
lig eller ej) att underordna sig och känna respekt inför personer och klasser 
som står över dem själva, i socialt hänseende. Behovet av och tendensen att 
känna respekt för ”starka ledare” skulle alltså kunna beskrivas som en del i 
vad som skulle kunna kallas för en slags ”arbetarmentalitet”. En mentalitet 
som uppenbarligen präglar socialdemokratin och partieliterna än i dag i före-
ställningen om ledarskap.  

Barrling Hermansson benämner den socialdemokratiska riksdagsgruppen 
för ”de lojala” vilket åsyftar benägenheten att sluta upp bakom gruppen, att 
vara lojal med sin grupp.270 Denna lojalitet skulle även den kunna vara en del 
av ”arbetarmentaliteten”. Men samtidigt med detta visar Barrling Hermans-
son hur partikulturen också präglas av en stark jantelag, där ingen får vara 
förmer än någon annan. Hon klassificerar den socialdemokratiska partikultu-
ren som en ”falangstär” vilket bland annat innebär en stark kollektivism och 
en betoning på jämlikhet och rättvisa. Och en del av detta är att ingen skall 
vara eller tro sig vara förmer än någon annan.271  

Det finns sålunda även en annan sida, den rakt motsatta till den underdå-
niga mentaliteten, vilken också det blivit tydlig i partieliternas föreställning-
ar. Nämligen i den sida av idealet där ledaren är en i laget och skall vara en i 
laget, eller kollektivet, rörelsen. En sida där ledarskap på sätt och vis blir 
något av en anomali. Och den här sidan kan också den bli förståelig och det i 
ljuset av partiets kollektivistiska historik och ideal, liksom dess betoning av 
rättvisa och jämlikhet. Utifrån sådana rötter och idéer blir det i princip omöj-
ligt att acceptera att enskilda individer ges utrymme, hyllas och ses upp till. 
Utifrån ett jämlikhets- och kollektivistiskt ideal skall alla ha lika rätt till in-
flytande, ingen skall vara förmer än någon annan. Partiledaren, om det som 
sagts här överhuvudtaget går att tala om ledare, skall enbart fungera som en 
representant för rörelsen, vara en slags förlängd arm för den stora massan. 
Men en arm som hela tiden står i kontakt med massan, som aldrig tar några 
steg på eget bevåg.  

                                                      
 
269 Ibid.  
270 Barrling Hermansson (2004). 
271 Ibid., s. 292. 
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De ambivalenta föreställningarna om den ideala ledaren, vilket visar sig i 
dikotomin ledaren respektive (en i) laget, kan bli förståelig om de relateras 
till partiets olika typer av erfarenheter och idéarv. Å ena sidan ett behov, och 
därpå följande upphöjande av en stark ledare, å andra sidan finns samtidigt 
en stark kollektivism och ett jämlikhetsideal där rörelsen och kollektivet 
betonas, där ledaren inte är förmer än någon annan, där det nästan blir omöj-
ligt att tala om ledare och ledarskap. Kanske kan detta beskrivas som att 
”arbetarmentalitet” möter den demokratiska folkrörelsen där alla är likar och 
ingen förmer än någon annan. Som att en historia och tradition av att under-
ordna sig, se upp till och följa auktoriteter möter en idé (och en ideologi) om 
allas lika värde, krav på inflytande och möjlighet att påverka. 

  
Partiet och regeringen 
Den andra dikotomin som framkommit i materialet är den mellan partiet å 
ena sidan och regeringen å den andra. I förra kapitlet framkom hur partieli-
terna betraktar partiet som ett regeringsparti med konsekvensen att partiets 
ledare med självklarhet likställs med att också vara statsminister. Men trots 
denna självklarhet finns här en konflikt och tydlig ambivalens i föreställ-
ningen om det ideala ledarskapet. Å ena sidan skall partiledaren nämligen 
vara en självklar del av partiet, och dessutom alltid prioritera partiet och 
medlemmarna, det vill säga den interna arenan. Här handlar det om att alltid 
agera för att samla och hålla samman partiet. Å andra sidan – och på samma 
gång – är partiledaren också statsminister, vilket per definition kan innebära 
att det uppstår konflikter mellan rollerna som partiledare och statsminister. 
Och i dessa roller är det inte alls självklart vad som skall gå först, eller vem 
som styr, partiet eller regeringen, och vem partiledaren representerar. Här 
finns en ambivalens och ett tydligt spänningsförhållande.  

 

Partieliternas föreställningar 
Att partieliterna ser en konflikt mellan partiet och regeringen, eller mellan 
rollen som partiledare och den som statsminister, råder ingen tvekan om. 
Vad de också är överens om är att en partiledare alltid måste se till partiet, 
och att där ägna sig åt att dämpa konflikter och ytterst hålla samman partiet.  

Jag frågar Persson vilket råd han skulle ge till en partiledare och han sva-
rar då att personen i fråga alltid och först av allt måste se till att få med sig 
sitt parti:  

Som partiledare måste du först ha med dig partiet, annars är du rökt, enkelt 
uttryckt. Därför att om du inte vinner ditt parti så kan du vara ganska säker på 
att när du väl dyker upp på den elektorala arenan så kommer snart problemen 
att komma från ditt eget parti. Alla möjligheter att agera kraftfullt bygger på 
att du har ditt parti med dig. Du måste vara ordentligt förankrad där och ha 
lojaliteterna tydliga så att du inte hamnar i ständiga konflikter med de egna 
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för då är du inte trovärdig. Det är det grundläggande, det första, att lägga oer-
hört mycket kraft och tid på det interna. 

 
En partiledare måste först se till att ha med sig partiet innan några andra 

steg kan tas. Om så inte är fallet så blir personen i fråga ”offentligt nedskju-
ten”:  

När man har sett partiledare som inte haft den här processen avklarad, så ser 
man att de i regel blir offentligt nedskjutna, av partivänner som så att säga 
tränger sig på med befängda påståenden. Ta exempelvis Daléus, han är ett 
tydligt exempel på det här, det var inte klart i partiet för honom. Likaså Maria 
Leissner, det var inte klart i partiet för henne heller, eller du kan ta Olof Jo-
hansson, där var det inte heller klart med de egna. Sedan kan man misslyckas 
i val och allt detta, men det får du göra så länge du har med dig ditt parti. Och 
har du det så kan du med full kraft ägna dig åt det utåtriktade.  

 
Att ägna sig åt partiet och medlemmarna, att få med sig partiet, bygga för-

troende och skapa lojalitet, är det absolut väsentligaste för en partiledare, 
annars går det inte att verka, menar Persson. Tydligen menar han också att 
denna process är något som klaras av en gång för alla (och därefter behöver 
inte ledaren ägna sig primärt åt partiet) och att det efter detta är grönt ljus att 
agera utanför partiet och att till och med misslyckas i dessa uppgifter. Men 
detta alltså endast om ledaren initialt ägnat sig åt partiet. Daléus, Leissner 
och Johansson, exemplifierar ledare som inte hade gjort detta och det som 
händer är då att partiet kommer att opponera sig mot ledaren, i offentlighe-
tens ljus. Samtidigt som Persson menar att det här gäller i alla partier, att alla 
ledare måste ”lägga ner oerhört mycket kraft och tid på det interna”, menar 
han som visades i föregående kapitel, att detta är något som speciellt utmär-
ker partiledare i socialdemokraterna, i egenskap av att vara ledare i ett folk-
rörelseparti:  

Du kommer inte vidare till de andra faserna och arenorna om du inte först har 
vunnit ditt eget parti. Hoppar du över partiet så fälls du i den andra fasen, då 
har du inte en chans. I en mening är detta en tröst i ett gammalt folkrörelse-
hjärta, att du inte kan komma förbi ditt eget parti. 

 
Men samtidigt med den här föreställningen, menar Persson att det inte all-

tid är helt enkelt att ägna sig åt sitt parti, eftersom de andra arenorna tar 
mycket tid och energi. Han själv försöker fördela sin tid mellan de olika 
arenorna på ett balanserat sätt, men menar att det är svårt på grund av att 
statsministerskapet upptar den mesta av tiden och energin. Det som främst 
stryker på foten i termer av tid är just den interna arenan, den arena som 
annars pekas ut som så väsentlig för en partiledare:  

Risken är att man förskjuter tyngdpunkterna. Nu är jag statsminister också. 
Mitt problem är att jag som statsminister har för lite tid över till den interna 
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partiarenan. Riksdagen tar väldigt mycket tid och kraft men mest tid tar na-
turligtvis det offentliga och framträdanden, de elektorala och massmediala 
arenorna.  

 
Som framgår av citatet ovan är Persson väl medveten om att han kanske 

ägnar partiet för lite tid, att det kräver mer, men att han i egenskap av att 
vara statsminister är begränsad till följd av också mycket annat. Samtidigt 
säger Persson att han själv tycker väldigt mycket om att ”tala och agera” på 
de arenor där han möter väljarna, vilket han primärt gör i egenskap av stats-
minister. Persson är sålunda väl medveten om att det inte alltid är så enkelt 
att agera på det här viset till följd av regeringsställning och åtföljande stats-
ministerskap, att det lätt blir den interna arenan som stryker på foten. Dess-
utom ser han att det hela tiden finns potentiella konflikter mellan olika are-
nor och att det kan vara svårt att förena och få ihop dessa. Men trots ”det här 
statsbärande”, är det likväl centralt att partiledarens beteende är ”homogent” 
på alla arenor och i olika roller, vilket blir ett sätt att överbrygga konflikten 
mellan partiledarrollen och rollen som statsminister:  

De får inte vara inbördes motsägelsefulla, eller mitt beteende på dessa arenor 
får inte vara heterogent, det måste vara homogent. Jag måste i huvudsak bete 
mig på samma sätt överallt, åtminstone uttrycka samma uppfattningar över-
allt, sedan måste jag inte säga allt på alla arenor men min inriktning skall vara 
densamma.  

 
Perssons budskap och beteende skall följaktligen vara detsamma på de 

olika arenorna, i rollen som partiledare, liksom i rollen som statsminister. 
Han får helt enkelt inte vara motsägelsefull, men samtidigt agerar han inte på 
exakt samma sätt överallt, hans framtoning kan variera beroende på var han 
är: 

Det är klart att jag har ett anspråk när jag är på ett internt möte och ett annat 
när jag t.ex. står i riksdagens talarstol och ytterligare en annan taktik eller 
strategi när jag t.ex. står i en valkampanj. Det är olika situationer och olika 
krav, men det grundläggande är att det inte får uppstå en motsats i ideologi 
eller sak mellan dessa arenor för då spricker du. Det märker du, eller någon 
märker det och då faller någon av arenorna bort och faller en bort då är du 
borta, du måste ha med dig allihop. Det är otroligt viktigt. 

 
En partiledare måste ”ha med sig” alla arenorna. Och att ha med sig inne-

bär för Persson, att ledaren agerar konsekvent på samtliga dessa, beteendet 
får inte variera beroende på vilken arena eller roll han är i. Det centrala är att 
det måste finnas en stringens, vilket emellertid uppenbarligen kan vara svårt 
att få till stånd eftersom det kan uppkomma konflikter mellan de olika rol-
lerna. Men likväl, trots den här ambitionen och vilket får betraktas som en 
ideal strategi för en partiledare, gör Persson en tydlig åtskillnad mellan de 
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olika uppdragen. Han menar att de har olika karaktär och är väl medveten 
om konflikter dem emellan liksom hur sådana skall lösas:  

 (I) Skiljer du mellan din roll som statsminister och din roll som partiledare? 

Ja det gör jag. Även om det inte sker medvetet så är jag medveten om att min 
roll som partiledare är en snävare roll än att verka som statsminister. Som 
statsminister skall jag tala för hela Sveriges intresse, det måste jag göra. Jag 
skall dessutom företräda hela Sverige. I olika sammanhang skall jag kunna 
uttrycka vad olika människor känner och upplever och göra det utan att jag 
framstår som partiföreträdare utan som företrädare för alla. Det ligger i rollen 
att den är vidare på det sättet. Som partiledare är det mitt parti jag företräder. 
Ett stort parti och en bred valmanskår gör att konflikten mellan att vara före-
trädare för partiet och vara företrädare för regeringen är mindre jämfört med 
hur det hade varit om det var ett mindre parti. Det är ändock en kvalitetsskill-
nad däremellan som är högst påtaglig. Som partiledare har jag ett snävare 
mandat och snävare intresse, det är partiet jag sätter främst. Ibland är det kon-
flikter däremellan men då sätter vi alltid landet före partiet, naturligtvis, an-
nars får man inte regera. 

 
Persson menar att det är en konflikt mellan de olika rollerna, men är alltså 

samtidigt helt på det klara med hur han väljer att prioritera när dessa olika 
uppgifter hamnar i konflikt med varandra. Det råder inget som helst tvivel 
för Persson om att det skall vara på det här viset och det av den enkla anled-
ningen att annars kan han komma att förlora regeringsmakten. Prioriterings-
ordningen bygger på en kalkylerad riskbedömning att förlora regeringsmak-
ten.  

Persson menar att en partiledare hämtar sitt mandat från partiet och en 
statsminister hämtar mandatet från svenska folket. Han säger att ”det här är 
väldigt olika dimensioner, det är två olika kollektiv” och vid konflikter dem 
emellan är det svenska folket som skall prioriteras, inte partimedlemmarna. 
Samtidigt som det är svårt för en ledare att få ihop den här konflikten, menar 
han att det är enklare i det egna partiet till följd av dess storlek. Och natur-
ligtvis hade det varit betydligt enklare att bara vara folkvald, än att vara både 
folkvald, statsminister och partiledare:  

Med ett stort parti med en bred valmanskår blir konflikten mellan att vara fö-
reträdare för partiet och företrädare för regeringen mindre jämfört med om 
det hade varit ett mindre parti. Men ändock är det en påtaglig kvalitetsskill-
nad mellan dessa roller. Det är naturligtvis lättare att vara partiledare än att 
både vara partiledare och statsminister. Det är en mycket vidare uppgift att 
vara statsminister. Det allra enklaste hade varit att bara vara folkvald och inte 
ens partiledare, då är det väldigt enkelt att se vad man skall göra. Att vara 
folkvald och partiledare blir mer komplicerat. Folkvald, partiledare och 
statsminister är naturligtvis ännu mer komplicerat. 
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Det är således inte helt enkelt att förena de olika typerna av mandat som 
en och samma ledare kan besitta menar Persson. Inte minst är det tydligt hur 
det finns en konflikt och spänning mellan partiet och regeringen.  

Carlsson menar att en partiledare lever med en ständig konflikt som på 
något vis måste hanteras:  

Det är en ständig konflikt man lever med. Allt, alla saker måste finnas där, 
det gäller att försöka balansera och se vad som är viktigt just nu. Ibland är det 
viktigt att sitta i Rosenbad och hålla ihop trådarna och leda regeringsarbetet. I 
vissa skeden är det viktigare att åka ut i landet och bilda opinion. Och ibland 
är det internationella frågor man måste kasta sig över. Men allt det här måste 
finnas där.  

 
Men trots att det här talas om att ”balansera” de olika rollerna finns en 

överordnad uppgift för en partiledare menar Carlsson, nämligen att ”hålla 
ihop partiet, samla det”. Ett viktigt och ”extremt” krav på en partiledare me-
nar Carlsson är just att kunna ”hålla ihop en rörelse”. Uppenbart finns hela 
tiden en risk att partiet, rörelsen, inte skulle hållas ihop och således är det 
viktigt att en partiledare motverkar detta. I Kratz’ bok om Carlsson säger han 
”jag har försökt agera så att partiet håller ihop”, han fortsätter dock och säger 
också att ”samtidigt som jag drivit den politik jag tror på”.272 Att hålla sam-
man partiet är ytterst väsentligt, men samtidigt är det han, ledaren som driver 
partiet. Lösningen på att hålla samman partiet och samtidigt driva sin egen 
linje handlar för Carlsson om att ledaren ser till att förankra sig och sina 
beslut i partiet:  

Jag ville aldrig kommendera fram beslut. Ibland gnällde de på att jag tog för 
lång tid på mig, att jag skulle förankra, men å andra sidan så visste jag då att 
när jag väl hade förankrat så kunde jag driva frågan. Då visste jag att jag inte 
skulle få stryk.  

 
Att först och främst se till att partiet är med på noterna är således även för 

Carlsson ytterst väsentligt för att kunna agera utanför partiet: 

Bildt sa för övrigt en gång när vi satt och förhandlade ”det förankras och det 
förankras, nu måste det beslutas”. Varpå jag replikerade, ”ja skillnaden är att 
när jag nu har förankrat så kan jag besluta, ni vet ju fortfarande inte vad ni 
vill”.   

 
En partiledare skall alltså ägna sig åt partiet, annars fungerar det inte att 

verka som statsminister eller oppositionsledare. Men likväl är det uppenbart 
att Carlsson ser konflikten mellan rollerna, och han blir till och med lätt irri-
terad när jag frågar honom om hur eventuella konflikter skall lösas. Till att 

                                                      
 
272 Kratz (1995). 
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börja med säger han sig definitivt inte alls tro på något delat ledarskap, mel-
lan en partiledare och en statsminister: 

I Norge har de ju ofta haft en uppdelning mellan statsminister och partiledare 
men det tycker jag inte är bra. Jag tror att det lättare blir konflikter om två 
starka personer står mot varandra. Man måste ha väldigt bra personkemi om 
det skall fungera.273   

 
Men konflikten kan uppenbarligen finnas i ett och samma ledarskap. 

Carlsson refererar till förre LO-ordföranden Stig Malms bok. I denna disku-
teras frågan om konflikten mellan partiet och regeringen och Carlsson kriti-
seras av Malm för hur han fullgjorde uppgiften som statsminister, och då för 
att inte föra en tydlig socialdemokratisk politik. Malm menar att det blev en 
uppdelning mellan regeringen och partiet som inte var önskvärd.274 Carlsson 
uttrycker sig indignerat över Malms analys och det blir här tydligt att kon-
flikten mellan partiet och regeringen kanske inte alltid är så enkel att lösa. 
Uppenbart är dessutom att det inte alltid partiet och partiledarrollen som 
skall sättas först:  

Stig Malm menar då att partiet kom att stå för den ”rätta socialdemokratin” 
medan regeringen satt och kompromissade med andra partier och blev något 
mer otydlig. Jag förstår hur han tänker men jag tror det är för sofistikerat. 
Min ambition var att där vi träffade uppgörelser och kompromisser måste vi 
sedan kunna stå för dessa, och det gäller i såväl opposition som regerings-
ställning. Som 1992 när vi gick in och nästan hade samlingsregering, då räd-
dade vi ju hela banksystemet. Jag tycker att när man är partiledare så måste 
man göra klart för medlemmarna och väljarna varför man träffar kompromis-
ser och inte skylla på något. Sitta på 68:an och säga att det här är socialde-
mokratin men nere i Rosenbad för de inte socialdemokratisk politik, det går 
inte. 

 
Om det handlar om att göra kompromisser som innebär att ”landet” går 

före partiet, som i Carlssons exempel med bankkrisen 1992 måste partiet 
finna sig i det. Och på så vis blir det en prioritering av rollen som statsminis-
ter framför rollen som partiledare. Frågan är emellertid hur det så väsentliga 
uppdraget att hålla samman partiet nu fullgörs i och med en sådan priorite-
ring? 

Hjelm Wallén menar att en partiledare har många uppgifter att utföra men 
att ägna sig åt partiet är det mest väsentliga. Det är viktigt att ”vara närva-
rande i partiet”:  

                                                      
 
273 En sådan tudelning hade norska Arbeiderpartiet vid två tillfällen, på 1970-talet och 1990-
talet.  
274 Malm (1994). 
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Det är så otroligt mycket som man ska göra, så det gäller att begränsa sig. 
Men att ägna sig åt partiet är väldigt viktigt. Det kan handla om alltifrån att 
vara med på hundraårsjubileer av olika slag, partikongresser, vara närvarande 
när man diskuterar frågor framöver så man kan göra något linjetal om det el-
ler så. Att vara närvarande i partiet helt enkelt.  

 
Men i denna närvaro är det väldigt viktigt, menar Hjelm Wallén precis 

som Carlsson, att partiledaren ägnar sig åt att hålla ihop partiet och undvika 
stora konflikter. Mycket kan en ledare missa men inte det:  

Det är viktigt att partiledaren kan hålla samman partiet. Så långt som möjligt 
ska man undvika stora konflikter, och det handlar inte om att undvika kon-
flikt utan hur man gör det. Det är klart man kan missa i att vara kommunika-
tör, eller ideolog, men man kan inte missa i att hålla samman partiet. Parti-
splittringar är liksom ingen hit.  

 
Och ett sätt att undvika konflikter är, menar Hjelm Wallén, att ha goda re-

lationer inom partiet och utanför, liksom att tänka på hur saker och ting be-
skrivs. Hur ledaren framför sitt budskap kan vara en del i att undvika kon-
flikt. För konflikter finns det på flera plan och i många olika relationer som 
partiet har: 

En partiledare måste ha goda personliga relationer till LO men också att man 
ibland tar hänsyn till facket i politiken, men också ibland i hur saker och ting 
beskrivs, och att kunna känna av vad som passar och vad som inte passar. 
Men om det blir konflikt så måste man fundera över hur man tar konflikten. 
Sedan har vi hela kommunsverige. Och det tenderar lätt att vara en konflikt 
mellan kommunsverige och regeringen, och att de i regeringen inte har så 
goda erfarenheter av kommunsverige. Det gäller då att förstå vikten av att be-
skriva saker så att det inte blir så mycket konflikt. Att man alltid tänker på det 
också när man utformar politiken.  

 
En partiledare måste kunna agera på sådant vis att konflikter dämpas 

inom partiet och mellan partiet och andra aktörer och då inte minst kunna 
beskriva saker på ett bra vis. Men, säger Hjelm Wallén, om det blir konflikt 
så måste en ledare samtidigt kunna ta ställning:  

Att hålla samman är väldigt viktigt, att tänka på hur man verkar för det. Men 
sedan är det så att om det är konflikt så måste man själv ta ställning. 

 
Vid konflikter mellan partiet och regeringen, säger hon vidare, är det re-

geringen och rollen som statsminister som måste gå först. Hon nämner va-
penexport som exempel på ett politikområde där partiet alltid har svårt att 
fatta beslut på kongressen, just på grund av att det finns en konflikt mellan 
regeringen och partiet, men där regeringen får gå före partiet: 
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Partiet vill egentligen inte exportera vapen men som statsbärande parti kan vi 
inte göra det så lätt för oss. Partiintresset skulle säga en sak och gör det ofta, 
och det ser man, att partiet är väldigt avvisande till vapenexport. Det är klart 
att det finns goda alliansfria skäl till detta men som statsbärande parti så mås-
te man även hjälpa näringslivet och det här är en fråga om export. Det är ett 
exempel på när man låter partiintresset stå tillbaka. 

 
(I) Vad säger partiet då? 

Ja det kan bli bråkigt ibland, det finns grupper som tycker det är jättejobbigt. 
Det är oftast i internationella frågor. Det är väl lite den här skiljelinjen mellan 
plakatpolitik och realpolitik. 

 
Hjelm Walléns föreställningar om hanteringen av konflikten ligger såle-

des i linje med hur Persson och Carlsson ser på detta. Samtidigt menar även 
hon att konflikter skall minimeras och att det till stor del kan göras genom 
sättet som partiledaren talar, vilket budskap som förs fram. Ur citatet fram-
går också hur det är partiledningen som ägnar sig åt ”realpolitik” medan det 
bland övriga medlemmar finns aktivister som vill bedriva ”plakatpolitik”.  

Hjelm Wallén menar att partiledaren hämtar sitt mandat från partiet, såle-
des är det partiet som representeras. Men om personen i fråga även är stats-
minister är det inte lika själklart vilket mandat som väger tyngst:  

Mandatet hämtas först och främst från partiet, precis när man utses så är det 
alldeles självklart att det är medlemmarna som ger mandat. Men sedan så blir 
man vald, och vald så man kan bilda regering och då är det ju väljarna som 
ger mandat. 

 
Både Bohlin och Stjernkvist är avsevärt mer tydliga med att det är partiet 

som ledaren alltid måste prioritera, det finns aldrig något som kan vara vikti-
gare. I konflikter mellan rollen som partiledare och rollen som statsminister 
är valet helt givet. Stjernkvist säger så här: 

Som partiordförande har du två uppgifter och är det så att du hamnar i en si-
tuation där du inte längre kan göra det som du måste som partiordförande, då 
måste det gå före statsministerskapet. Du är partiordförande i första hand. Det 
tror jag är det första kravet man måste ställa på en partiordförande, det får 
inte finnas något som är viktigare. Den yttersta företrädaren för medlemmar-
na måste betrakta den rollen som viktigast. 

 

(I) Så rollen som statsminister är alltså sekundär i förhållande till partiledar-
rollen? 

Det låter lite drastiskt kanske men det får aldrig vara så att du som statsminis-
ter tar beslut som strider mot ordförandeskapet eller som strider mot vad du 
skulle kunna tänka dig som ordförande, det går inte. 
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Vid konflikter mellan partiet och regeringen, mellan rollen som partileda-

re och rollen som statsminister så är det således alltid den förra som skall gå 
först. Och detta tror han är unikt för socialdemokratiska partiledare, liksom 
att ledaren hela tiden måste ”vårda relationen med partiet och ha den kontak-
ten”. Om ledaren inte deltar på olika former av interna aktiviteter och möten 
blir det svårt att leda partiet, ”den kontakten måste hela tiden finnas där och 
prioriteras”:  

En socialdemokratisk ledare har väldigt olika mandat, men likväl är partiet 
ytterst viktigt. För Carl Bildt var det väldigt viktigt vad moderaterna tyckte 
men han representerade ju dels en fyrpartiregering men också att han överhu-
vudtaget var mer distanserad från sitt parti. Vi har inte den situationen, men 
även om vi skulle ha en koalitionsregering så kommer ändå det socialdemo-
kratiska inslaget att vara relativt stort och då blir det omöjligt att leda en re-
gering om du inte har ett starkt stöd i det egna partiet. Du måste hela tiden 
vårda relationen med partiet och ha den kontakten. Om Göran Persson skulle 
avstå från att gå på partistyrelsemöten, eller inte deltog på interna konferen-
ser, rikskonferenser och så, då skulle han snabbt få svårt att leda partiet. Det 
måste hela tiden finnas där. I vårt parti, gud ske lov, krävs den här närvaron, 
för annars är risken att du förlorar det här.  

 
En partiledare i socialdemokraterna måste hela tiden stå i konstant kontakt 

med partiet men också se till att det är partiet som sätter agendan, även i 
regeringsställning. Annars kan regeringsmakten förloras och kanske till och 
med partiledarposten. 

Men trots den här föreställningen om att partiet går före regeringen, finns 
samtidigt en annan uppfattning. En uppfattning om att partiet mycket väl har 
en förståelse för att statsministern måste prioritera regeringen framför parti-
et. Stjernkvist säger vidare att: 

Att vara statsminister kräver väldigt mycket. Och jag tror att det finns en för-
ståelse för att partiordföranden inte hinner gå på varje riksdagsgrupp, att han 
inte hinner delta på alla interna möten och så. Men alla måste känna att han 
har så pass mycket kontakt att han vet vad det är för diskussioner som förs. 
När han uppträder mot väljarna så måste medlemmarna och de aktiva höra att 
han vet vad som rör sig i partiet, att han vet vilka diskussioner som förs in-
ternt.  

 
Partiet kan alltså få stå tillbaka för regeringen om partiledaren framför sitt 

budskap på rätt sätt, det vill säga agerar på det vis som också Hjelm Wallén 
påpekade tidigare. Partiet skall ges uppfattningen att partiet prioriteras, att 
ledaren ser till, och representerar, partiet och inte primärt regeringen. 
Stjernkvist fortsätter och säger att det är partisekreterarens roll att granska 
regeringen så den inte agerar allt för mycket i strid med partiet. Så ser i alla 
fall Stjernkvist på sin roll, som ett slags språkrör för medlemmarna. Dock får 
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partisekreteraren inte bli allt för stark, för då undergrävs statsministerns posi-
tion, vilket inte får ske – då blir uppdraget omöjligt:  

Alla har respekt för att statsministern måste ta andra hänsyn, det är ju det 
statsbärande partiets tradition, alla förstår det och alla förstår också att parti-
sekreteraren, alltså jag, ibland måste kolla om regeringen verkligen gjort rätt 
eller kanske till och med driver något som går emot partiet. Jag är nämligen 
partiets språkrör. Men vi får inte segla iväg för långt från varandra, då får vi 
till slut ett delat ledarskap, och då blir statsministerns roll omöjlig. Men 
ibland måste jag tala om vad vi vill och vad vi som parti har bestämt, sedan 
att regeringen måste kompromissa är en sak men det får aldrig innebära att 
statsministern glider iväg åt helt fel håll. 

 
Ledaren kan behöva försaka partiet till förmån för regeringen, för detta 

finns en förståelse, och den som har till uppgift att passa på statsministern är, 
menar Stjernkvist, partisekreteraren. Han eller hon skall se till att partiledar-
inslaget hela tiden finns där i tillräcklig utsträckning. En partiledare får inte 
ta av sig partiledarrollen, även om den ibland kan få vara mindre framträ-
dande. Det är tydligt att det här finns en ambivalens, en fråga som väcks är 
hur mycket och hur lite partiledare respektive statsminister egentligen en 
ledare skall vara? Partieliterna tycks inte riktigt veta svaret på den frågan. 

För Bohlin är det självklart vilken prioritering ledaren måste göra, det går 
inte att tumma på att det är partiledarrollen som alltid skall ha företräde. Hon 
menar att det här är ”den allra svåraste saken”, detta att ledaren har två olika 
roller som kan hamna i konflikt med varandra men likväl finns det bara ett 
sätt att lösa detta på: 

Det är nog det allra svåraste, att å ena sidan vara ansvarig för Sverige och å 
andra sidan företräda ett parti som vill förändra. Ja det är väldigt svårt. Men 
det finns bara ett sätt att hantera det på, det är inte perfekt men det finns bara 
ett sätt, och det är att se till att partiet som sådant är aktivt och hela tiden går 
före. Partiet måste helt enkelt vara först. Det är inte så att statsministern skall 
vara först. Visst, i Sveriges relationer till andra länder så kan det vara så men 
inte när det gäller att formulera ny politik, då måste partiet och medlemmarna 
vara de som formulerar var partiet står någonstans.  

 
Bohlin är fullständigt övertygad om hur tågordningen skall vara och vil-

ken roll som skall prioriteras. Även om ledaren rent personligt kan hysa 
andra tankar och ha en annan vilja är det likväl partiet som skall bestämma:   

Alltså det partiet bestämmer – det är regeringens politik, så är det. Göran kan 
personligen känna både si och så efter en kongress och de beslut som då ta-
gits, men det är en partiordförandes sak att hålla ihop partiet och se till att 
verkställa det partiet beslutat. Och är vi i regeringsställning är det en alldeles 
självklar sak att regeringen verkar enligt kongressens beslut. Det måste de 
förstå.  
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En partiledare kan heller aldrig frikoppla sig från partiet utan skall alltid 
stå i kontakt med och föra dialog med partiet; är man partiledare så är man. 
Och då representerar man partiet: 

Den dagen man går in och blir partiledare så måste man förstå att det är det 
man är, man kan inte ta av sig den kappan eller kavajen och säga ”jag är bara 
Göran Persson och jag tycker så här”. Det är säkert olika i olika partier men i 
socialdemokratin så kör inte partiordföranden något personligt principreso-
nemang. Det är liksom entydigt med hela uppgiften, gillar man inte det så får 
man avgå. Men det har aldrig hänt hos oss, säkert på grund av att de som 
väljs till partiordförande, så väldigt väl vet vad det innebär.  

 
Likväl kan det uppstå konflikter medger Bohlin och exemplifierar med 

EMU-frågan där några regeringsledamöter gick emot partilinjen. Den situa-
tion som uppstod exemplifierar konflikten mellan partiet och regeringen 
menar Bohlin: 

Här kommer vi till den svåra avvägningen mellan att vara både partiordfö-
rande och statsminister. Å ena sidan har vi ett kongressbeslut som säger en 
sak, å andra sidan har vi sagt att vi har full respekt för att medlemmar enga-
gerar sig i frågan på olika vis. Detta är ett dilemma för en partiordförande och 
statsminister. Att å ena sidan säga att det är okej att engagera sig på vilken 
sida man vill, men å andra sidan säga att det inte gäller alla, inte de 23 som 
sitter i regeringen, de måste följa kongressbeslutet. Och det här är jättesvårt 
att förklara för människor, det är nästan omöjligt.  

 
Här visas hur det kan finnas en konflikt, inte mellan partiets formella be-

slut och regeringen, men mellan partimedlemmars vilja och regeringens age-
rande. Och för Bohlin blir detta en svår situation att hantera för en partiord-
förande. Å ena sidan vara partiledare som tillåter att medlemmar tycker oli-
ka, å andra sidan vara statsminister som driver en linje och som kräver att 
alla i regeringen sluter upp bakom denna. 

Även om Bohlin menar att partiet alltid skall prioriteras av partiledaren, 
anser hon att partiledaren måste fördela sin tid jämnt mellan de olika arenor-
na. Samtidigt understryker hon den arena hon själv verkar på i egenskap av 
gruppledare i riksdagen:  

Det är jätteviktigt att partiledaren väljer vilket arbete han lägger i riksdagen. 
Han måste ta ansvar för den lagstiftande makten, den måste hanteras seriöst 
och riktigt, det kan du aldrig glida undan. 

 
Att engagera sig i riksdagens arbete är alltså viktigt och vad partiledaren 

bland annat gör eller skall göra i riksdagen, beskriver hon så här: 

Ofta kommer han (Göran Persson) hit och vill ha riksdagens besked om hur 
han skall ställa sig i förhandlingar med andra länder. Det är viktigt att ta med 
sig riksdagens ståndpunkt, likaså att återvända hit efteråt och rapportera hur 
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det gick och hur det blev. Det är det ena, den andra saken är att se till att vi 
har en frisk och rik inrikespolitisk debatt i riksdagen och då och då delta 
själv, det blir ett helt annat medialt intresse och roligare för ledamöterna när 
statsministern och partiledarna är med i riksdagsdebatten.  

 
Det som här beskrivs är mer ledarens arbete i egenskap av både statsmi-

nister och partiledare. Det är som statsminister han kommunicerar med riks-
dagen i och med kontakten med andra länder, liksom att han förmodligen 
primärt företräder regeringen i talarstolen i riksdagen. Trots den ensidiga 
betoningen av partiet och partiledarrollen framför regeringen och statsminis-
terskapet är den senare rollen svår att undkomma. Men för Bohlin står det 
likväl klart att:  

För oss är partiledaren någon vi identifierar med partiet, med den folkrörelse 
som ledaren företräder, och när man går in i rollen måste man nog förstå att 
det är det som gäller från och med nu. 

 

Livsvärlden och dess ambivalens 
Socialdemokratins erfarenhet av regeringspositionen tycks ha satt sina spår i 
föreställningarna om ledarskap. Det råder inga tvivel om att partieliterna 
upplever en konflikt mellan partiet och regeringen och mellan rollen som 
partiledare och den som statsminister. Konflikten visar sig som framgått i 
föreställningar om vilken av rollerna som skall prioriteras vid konflikter och 
vem ledaren egentligen representerar. Men ambivalensen visar sig även i 
föreställningen om vad partiledaren skall ägna sig åt.  

Å ena sidan skall partiledaren vara den som samlar partiet och som alltid 
prioriterar partiet. Å andra sidan är partiets ledare också statsminister med 
allt vad det innebär och i den rollen är prioriteringsordningen långt ifrån 
självklar. Å ena sidan finns en betoning av partiet; att det är partiet ledaren 
skall representera, att partiet styr ledaren och ledaren mest har till uppgift att 
hålla det samman. Å andra sidan finns en obestridd bild av ledaren som 
statsminister, liksom en stolthet över detta. Å ena sidan är det helt otänkbart 
att regeringen och statsministerrollen skall gå före partiledarrollen, å andra 
sidan finns fullständig förståelse för om så måste bli fallet.  

Utöver den här konflikten och ambivalensen framgår också att de två per-
soner med egen erfarenhet av de båda uppdragen, Carlsson och Persson, i 
större utsträckning tonar ned prioriteringsordningen. Eller de ser vikten av 
att en ledare måste ha med sig sitt parti och att partiet kräver detta, men vid 
konflikter så får regeringen gå före partiet, annars förloras regeringsmakten.  

Trots idealet att partiet och partiledarrollen skall prioriteras är det således 
inte helt självklart att detta är förenligt med hur det fungerar i realiteten eller 
hur den enskilde ledaren vill agera. Ett belysande exempel på denna disso-
nans, som visar hur detta är en påtaglig konflikt för partieliterna är frågan 
om kvoterad föräldraförsäkring och partiets respektive partiledarens förhåll-
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ningssätt i denna, hösten 2005. I det exemplet framgår hur det finns en kon-
flikt mellan partiet och regeringen, mellan rollen som partiledare och rollen 
som statsminister som kan vara svår att läsa. Delar av partiet ville införa en 
kvoterad försäkring men så ville inte Persson och hans regering. Inför kon-
gressens debatt och beslut uttalar sig Persson i Sveriges Radios Ekot om att 
det inte kommer bli någon kvoterad föräldraförsäkring, vad än kongressen 
beslutar. Han säger att: 

Kongressen styr ju inte regeringsarbetet direkt, naturligtvis inte. Det här är ett 
annat organ. Regeringen måste naturligtvis lyssna på kongressen men sedan 
göra sina bedömningar utifrån en helhet. Det förbehåller vi oss, absolut.275 

 
Detta uttalande gjorde flera kongressdeltagare upprörda och arga men 

även förvånade. Nästa dag fick Persson backa och menade att det var ett 
”slarvigt uttalande”. Inte minst var det många som blev upprörda eftersom 
han i sitt inledningstal på kongressen just sagt motsatsen, nämligen att det är 
partiet som går före och bestämmer över regeringen:  

Det är ni som väger av, gör prioriteringar, drar upp riktlinjerna. För när en 
socialdemokratisk kongress har fattat beslut så är det på riktigt. Det gör skill-
nad i människors vardag.276 

 
Trots föreställningen om att partiet skall bestämma över och styra partile-

daren och statsministern (och dennes regering), visar det sig i praktiken att så 
inte blir fallet, liksom att statsministern dessutom inte heller alltid tycks 
mena att så skall vara fallet. Strax efter en lång och hätsk debatt och seder-
mera beslut på kongressen (där vissa gick emot Perssons förslag277), fångades 
Persson upp av Fichtelius och dennes fotograf. I tre ord sammanfattar då 
Persson sin spontana reaktion på partiet; ”jag blir tokig”, indignerad över att 
partiet sätter sig på tvären mot vad han och regeringen vill inta för linje. 
Konflikten mellan de två roller en och samma person innehar är total. Efter 
kongressbeslutet i denna fråga säger Persson också att:  

Kongressen har rätt att stapla krav på krav på vartannat. Men regeringen har 
skyldighet att väga dem mot varandra.278 

 
Somliga bedömare menar att detta uttalande och det sätt Persson agerade 

på i denna fråga är det värsta genom tiderna för en socialdemokratisk parti-

                                                      
 
275 Göran Persson i Ekot, 051101. 
276 Göran Perssons invigningstal, socialdemokraternas partikongress, Malmö, 051029. 
277 Vilket i praktiken blev ett kompromissförslag; att utifrån den utredning som redan hade 
gjorts utveckla nya förslag.  
278 Göran Persson i SVT:s Rapport, 051102. 
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ledare och att detta säger mer om Persson än något annat.279 Det är möjligt att 
så är fallet men själva principen, konflikten som finns i partieliternas före-
ställningar om ledarskap (mellan partiet och regeringen), finns uppenbarli-
gen även i realiteten och är förmodligen inte unik. Ovan vittnade även Carls-
son om detta dilemma och hur det uppstår konflikter och att även han då 
valde den väg som bedömdes mest gynnsam i rollen som statsminister.  

Ett annat exempel är hur Persson och partiet agerade i frågan om EMU 
1997. Partiet som var splittrat i frågan, valde då en ”vänta och se-linje”. Hö-
jelid som analyserat detta beslut, menar att Persson uppskattade denna linje 
eftersom det stämmer överens med hans ”idealbild av hur politiska beslut 
skall fattas, det vill säga att man inte kör över opinioner hur som helst i en så 
viktig fråga”.280 Persson berör inte just EMU-frågan, eller hur han agerade i 
denna, i min intervju med honom. I Fichtelius intervjuer med Persson fram-
kommer emellertid hur han själv velade och hade svårt att bestämma sig för 
vilken ståndpunkt han skulle inta liksom att han inte vågade agera så kraft-
fullt som kanske efterfrågades i rädsla för att splittra partiet.281 Detta skulle 
bekräfta Höjelids nämnda slutsats om förhållningssättet 1997.282 Motivet till 
att inte agera på ett mer ledande vis under åren fram till folkomröstningen 
2003 motiveras av att Persson inte ville förvärra den interna konflikt som 
rådde i frågan. Nu är det sålunda partiet och partiledarrollen som prioriteras 
och inte minst uppgiften att hålla samman partiet.  

Trots denna prioritering i EMU-frågan gav både Carlsson och Persson 
ovan uttryck för att det vid konflikter måste vara regeringen som avgör, och 
det helt enkelt för att få fortsätta regera. Samtidigt med detta måste partileda-
ren först och främst se till att få med sig partiet, vilket kanske var vad Pers-
son försökte med i sitt öppningstal till partikongressen 2005. När han talar i 
media däremot, när han möter väljarna talar han i egenskap av statsminister 
och då förmodligen i syfte att attrahera väljarna. Och uppenbarligen uppstår 
här en konflikt. Det är tydligt att konflikten mellan de olika kollektiven och 
rollerna som en partiledare har att balansera i socialdemokraterna inte är 
enkel att lösa. Det är lätt att statsministerpositionen stjäl mycket tid, upp-
märksamhet och kraft.283 

I Ruins analys av Erlander fokuserar han på olika roller denna politiska 
ledare har att fullfölja och även på konflikten mellan statsministerrollen och 
partiledarrollen. Enligt Ruin upplevde inte Erlander själv att det var svårt att 
förena rollen som statsminister och rollen som partiledare, men däremot 
kunde inte minst politiska motståndare kritisera hur han lyckades med detta. 
Kritiken kretsade då kring att Erlander prioriterade partiets väl framför lan-

                                                      
 
279 Rapports inrikespolitiske kommentator K-G Bergström, i Rapport 051101. 
280 Höjelid (1999), s. 293f. 
281 Fichtelius (2007), kap. 10.  
282 Höjelid (1999), s. 292ff. 
283 Jfr. Kratz (1995), s. 249.  
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dets bästa. Men Erlander själv såg ingen konflikt i detta utan menade att 
partiets framgångar ledde till framgångar för landet i sin helhet. På den tiden 
Erlander var statsminister och partiledare hade socialdemokraterna ett starkt 
stöd bland väljarna, mandatet som statsminister var brett och naturligtvis gör 
det att konflikten mellan de båda rollerna tenderade att bli mindre. Men lik-
väl kunde den uppkomma och det är tydligt att Erlander då inte bekymrade 
sig om att det blev partiet som fick gå först.284 Efterträdaren Palme hävdas 
dock gjort det motsatta, vid liknande konflikter var det ”samhällsansvaret” 
som sattes före ”partinyttan”.285 Om detta gäller följer Persson och delvis 
även Carlsson i Palmes spår; att partiet får stå tillbaka för landets intresse, 
eller rätta sig efter den väg regeringen väljer att ta. Och det trots den starka 
föreställningen som också finns hos partieliterna eller partiet, att det är parti-
et som skall prioriteras.  

Ambivalensen är total, å ena sidan är det partiet och att samla detta i rol-
len som partiledare, som alltid skall sättas främst, å andra sidan är partiets 
ledare statsminister med allt vad det innebär, och vilket också måste tas hän-
syn till.  
   

Partiet och regeringen – tolkning av livsvärlden 
Hur kan då denna tvetydighet i föreställningen om den ideala partiledaren 
förstås? Hur skall konflikten mellan partiet och regeringen, mellan partile-
darrollen och statsministerrollen, tolkas? 

Frågan om vad partiledaren bör ägna sig åt, vilken eller vilka roller perso-
nen bör ha och vem som representeras är kopplad till frågan om de olika 
arenor ett parti och därmed även dess partiledare befinner sig på. Enligt Sjö-
blom har varje arena ett överordnat mål. På den elektorala: väljarmaxime-
ring; på den interna: partisammanhållning; på den parlamentariska: maxime-
ring av inflytande. Överordnat samtliga dessa (strategiska målsättningar) är 
målet programförverkligande. Till dessa arenor kan idag även den massme-
diala arenan läggas, eventuellt även den internationella.286 För partieliterna 
råder det inga som helst tvivel om att det är den interna arenan som partile-
daren skall prioritera, i alla fall initialt. Det är således den interna arenan och 
då uppgiften att verka för partisammanhållning som poängteras. En partile-
dare som inte ser detta kommer att få det mycket svårt. Men samtidigt med 
denna fokusering på den interna arenan finns en medvetenhet om att även 
andra arenor, till följd av den ständigt närvarande statsministerrollen, gör sig 
påminda. Partiledaren är mer än bara partiledare och att få ihop detta är följ-
aktligen inte helt enkelt.   

                                                      
 
284 Ruin (1986), s. 343ff. 
285 Elmbrandt (1989), s. 323. 
286 Sjöblom (1968), jfr. Strömbäck (2002).  
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Den starka betoningen på den interna arenan, på partiet och på medlem-
marna, är förmodligen inte så märklig givet socialdemokratins tillkomstsätt 
och historia. Partiet är ett så kallat externt bildat parti, det vill säga parti- och 
riksorganisationen skapades innan representation i riksdagen hade eröv-
rats.287 För sådana folkrörelsepartier är det medlemmarna som utgör partiets 
bas, utan dessa vore partiet ingenting. Duverger menar att den här erfarenhe-
ten kommer att påverka partierna även senare, på så vis att partiet blir mer 
parti- och medlemsorienterat, medan internt bildade partier koncentrerar sig 
på väljarna och riksdagen.288 Således blir betoningen på partiet och partile-
darrollen fullt naturlig inom socialdemokratin, givet partiets rötter. Detta är 
också hur Teorell resonerar om tänkbara förklaringar till varför socialdemo-
kraterna präglas mer av interndemokrati jämfört med moderaterna. I det 
förra partiet, till följd av tillkomsten utanför riksdagen och framväxten som 
en folkrörelse, blir det väsentligt att partiledningen agerar mer lyssnande till 
partiet.289 

Teorell resonerar också om hur folkrörelsekaraktären är betydligt mer på-
taglig i socialdemokraterna (jämfört med moderaterna).290 Detta i sig kan 
sannolikt också bidra till förståelsen av föreställningen att ledaren alltid mås-
te se till partiet. En folkrörelse bygger på de många deltagarnas medverkan 
och hela poängen är rörelsen i sig, inte något utanför denna.  

Centralt är förmodligen också partiets kollektivistiska idétradition med 
betoning på jämlikhet och solidaritet. Utifrån denna blir det mer eller mindre 
en självklarhet att partiet och alla dess medlemmar måste respekteras, men 
också att en partiledare skall ägna sig åt dem, att han eller hon inte kan fri-
koppla sig från partiet och dess medlemmar. Partiledaren är partiets repre-
sentant, inte några andras, utanför partiet, utanför gruppen. 

Tämligen logisk utifrån partiets såväl erfarenheter som tradition är sanno-
likt även den uppgift som partiledaren skall ägna sig åt på den interna are-
nan; Sjöbloms partisammanhållning, och vilken partieliterna betonar. I Barr-
ling Hermanssons studie av socialdemokratins partikultur, finner hon att 
gruppen är väldigt stark i förhållande till individen. Men också att en person 
som på något vis hotar gruppsammanhållningen inte kommer att uppskattas 
och får svårt att erhålla status.291 Gruppsammanhållning är viktigt i social-
demokratin. Detta var också ett av mina egna huvudresultat i studien av so-
cialdemokratiska partimedlemmars ledarideal.292 Uttrycket ”samla rörelsen” 
kan låta som något av en klyscha när ledarskapet i socialdemokraterna disku-

                                                      
 
287 Duverger (1954). 
288 Ibid.  
289 Teorell (1998). Detta krav ställs inte på motsvarande vis i moderaterna, utan där ges leda-
ren större frihet i förhållande till partiet.  
290 Ibid., s. 340. 
291 Barrling Hermansson (2004).  
292 Hjorth (2000).  
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teras, men uppenbart är detta en ytterst central del i föreställningarna om 
partiet och dess ledarskap. 

Utöver att partiet är kollektivistiskt och betonar solidaritet och jämlikhet, 
kanske den starka uppfattningen att ledaren måste hålla ihop partiet, samla 
rörelsen även är en kvarleva från den splittring partiet upplevde 1917. Då 
bröt sig vänsterfalangen ur och startade Socialdemokratiska vänsterpartiet, 
(vilket sedermera blev Sveriges kommunistiska parti, och vilket i dag är 
Vänsterpartiet). Det har alltid funnits en konflikt mellan vänster och höger 
inom socialdemokratin och längre tillbaks handlade konflikten om hur parti-
et skulle nå sina mål (via det parlamentariska systemet eller genom revolu-
tionära medel). Konflikten har följt partiet genom hela dess historia och möj-
ligen har detta skapat ett krav på partiets ledare att kunna hantera denna kon-
flikt och undvika splittring. Partiets ledare måste veta hur han eller hon skall 
balansera mellan olika intressen och hur dessa bäst kan hållas samman i ett 
och samma parti. Kurt Johannesson, som studerat arbetarrörelsen och dess 
språk, instämmer i en sådan analys när han säger att partiets ledare som fått 
symbolisera en ”enad rörelse”, i ett påtagligt konfliktfyllt parti.293  

Kanske är den här föreställningen om ledarskapet inte så konstig eftersom 
det i slutändan handlar om partiets överlevnad. Förmodligen kan dessutom 
det faktum att partiet under långa perioder innehaft regeringsmakten spä på 
kravet på ledarskapets sammanhållande funktion, eftersom regerandet tende-
rar att skapa ytterligare en konflikt utöver den inre, mellan vänster och hö-
ger. Nu får partiet även en konflikt mellan partiet och regeringen. Och med 
rollen som statsminister blir det således ännu mer centralt att kunna hålla 
ihop partiet, att ledaren kan mildra konflikter och se till att partiet inte splitt-
ras. 

Även om det inom socialdemokratin finns starka föreställningar om parti-
et, partiledarrollen och sammanhållningen av partiet, är en socialdemokratisk 
partiledare (som regel) även statsminister. Denna roll som mer har sin aktivi-
tet förlagd på arenor utanför partiet, är ständigt närvarande i partieliternas 
föreställningar om ledarskap. De många åren i regeringsposition har satt 
avsevärda spår i föreställningen om ledarskap. Linderborgs analys av partiets 
historieskrivning, i vilken partiledarna konstrueras till statsmän, visar sig 
delvis även hos partieliterna i min studie.294 När partieliterna tänker ledar-
skap tänker det även statsministerskap och det är uppenbart att det finns ett 
stråk av stolthet i detta. 

Men lika självklar som statsministerrollen är i detta parti, lika självklar är 
alltså föreställningen att det alltid är partiledarrollen, den roll som är mer 
relaterad till den interna arenan, som har företräde eller som ledaren först 
måste ha med sig. Likaså är det partiet som skall styra rollen som statsminis-

                                                      
 
293 Intervju med Kurt Johannesson i Dagens Nyheter 960409. 
294 Linderborg (2001).  
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ter, vilket även det innebär att det är partiet som har företräde framför väljar-
na, media eller andra arenor och aktörer utanför partiet. Konflikten är up-
penbar och dessutom är det inte helt självklart hur de enskilda ledarna väljer 
att agera. Frågan tycks delvis avgöras av svaret på hur makten kan bevaras.   

Historiskt, fram till på Erlanders tid var konflikten mellan partiet och re-
geringen mindre eftersom stödet bland väljarna var större jämfört med idag. 
Konflikten mellan att agera å folkets eller partiets vägnar var sålunda mind-
re. Just Erlander såg, som tidigare nämnts, inte heller denna konflikt som 
särskilt problematisk och han förefaller gjort prioriteringen att sätta partiet 
före regering. Efter honom har dock opinionsstödet förändrats och konse-
kvensen blir att konflikten potentiellt sett blir större. Idealet förefaller emel-
lertid delvis vara detsamma, partiledarrollen har företräde och partiet styr 
men partiledarna (och statsministrarna) tycks nu ha resonerat annorlunda. 
Kanske är det en konsekvens av en hårdnad konkurrens om regeringsmakten 
vilket innebär att den enskilda statsministern blir mer mån om att agera efter 
väljaropinion och mindre benägen att prioritera och följa sitt parti. Att det 
helt enkelt handlar om en ökad risk att förlora regeringsmakten. Eller, att 
uppgiften att vara regeringschef har vuxit att den blivit allt mer domineran-
de.  Partiledarna är fullt medvetna om konflikten mellan uppdragen och ser 
naturligtvis vad som krävs av en partiledare, men likväl är det inte helt en-
kelt, och vad frågan ytterst tycks handla om för ledarna, är valet mellan att 
regera eller vara i opposition.  

En intressant fråga är emellertid vad som händer med dikotomin partiet 
kontra regeringen och åtföljande ambivalens när socialdemokraterna hamnat 
i opposition. Kommer föreställningarna om partiets ledare som även varan-
des statsminister att suddas ut för att ersättas med att partiledaren också är 
oppositionsledare? Oppositionsledarrollen är naturligtvis också väsentlig och 
kan även den hamna i konflikt med partiledarrollen men inte alls i samma 
omfattning. Visst kan en partiledares ställningstaganden men även ledarens 
fokus rikta sig mer mot väljarna än mot partiet och dess medlemmar. Men 
rollen som statsminister har en helt annan dominansgrad än vad rollen som 
oppositionsledare förmodligen har, det är svårare att bortse från den förra. 
Dessutom har statsministern regeringsmakten vilken sannolikt inte vill förlo-
ras. Oppositionsledaren däremot har inte lika mycket att förlora och kan 
därför förmodligen även vara mer lyhörd inför sitt parti.  

Sahlins agerande i frågan om regeringssamarbete skedde, vill jag hävda, 
utifrån rollen som oppositionsledare och tydligt är hur detta inte gillades 
inom socialdemokratin. Detta väljarorienterade agerande väckte dels upp 
partiets interna konflikt (mellan vänster och höger) men det blev också tyd-
ligt att Sahlin här prioriterade väljarna (i långa loppet regeringsmakten); 
genom att koncentrera sig på att se vilket alternativ som kan leda till en val-
vinst. Dessutom skulle hennes agerande kunna tyda på hur svårt det är för 
socialdemokratin att se sig själva i rollen som opposition. Istället för att ut-
veckla och driva egen politik, lägga fram socialdemokratiska förslag och så 
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vidare, blir det mer väsentligt att finna en lösning för att återta makten och 
därmed rollen som statsminister. Det är inte helt otänkbart att nuvarande 
situation uppfattas som en parentes för socialdemokrater. Och en parentes får 
sannolikt inga effekter på föreställningen att ledarskap också inbegriper 
statsministerskap i detta parti, hur konfliktfylld denna föreställning än må 
vara. En socialdemokratisk partiledare är statsminister. Men en statsminister 
som alltid prioriterar sitt parti.   

 
Förankring, som konfliktlösare 
I partieliternas föreställningar om ledarskap har jag funnit att det finns ett 
ord som är både centralt och speciellt, nämligen förankring. Alla partieliter-
na använder ordet. Det talas om att ”partiledaren måste vara förankrad i par-
tiet”, eller att ledaren ”måste se till att förankra” innan beslut fattas, eller 
generellt att ”förankring är viktigt”. Förankring är sålunda en ytterst central 
del i föreställningen om ledarskap, det betraktas som självklart men även 
som någonting positivt. Men det framkommer också att ordet kan tolkas som 
en brygga i konflikterna mellan dels ledaren och laget, dels mellan partiet 
och regeringen. Ordet förankring blir på sätt och vis partieliternas lösning på 
de här konflikterna. I detta avslutande avsnitt vill jag resonera kring hur så 
blir fallet och därigenom borra djupare i detta betydelsefulla begrepp.  

Förankring är, vill jag hävda, ett smått magiskt men delvis även unikt ord 
för svensk politik liksom för socialdemokratin, vilket i sig gör begreppet 
intressant. Ordet är emellertid intresseväckande av flera skäl. Till att börja 
med så saknas det till exempel en fullgod engelsk motsvarighet, begreppet så 
som det används i svenskan finns egentligen inte i engelskan. Nicholas Ay-
lott menar att det är ett ”ganska typiskt svenskt begrepp”.295 Engelska ord 
som kan användas för förankring är ”anchor”, eller ”anchorage”, men detta 
syftar mer på att ankra upp en båt än det som åsyftas för ett politiskt parti. 
”Anchor” översätts med ankare men bildligt även med ordet ”stöd”, vilket 
ligger närmare det som här avses. ”Anchorage” översätts med ankarplats 
men blidligt även med att ”få fäste”.296 Men frågan är vad det svenska be-
greppet står för, vad menas egentligen med ”att förankra”. I en synonymord-
bok återfinns bland annat följande liknelser: lägga för ankar, förtöja, hopank-
ra, fästa, sammanbinda. De två sistnämnda och bildliga liknelserna, fästa och 
sammanbinda, ligger förmodligen närmast det som här avses.  

Malena Rosén Sundström undersöker i sin avhandling hur den socialde-
mokratiska partiledningen försöker förankra EU-frågor hos partimedlem-
marna. Den empiriska analysen av förankringsprocesser sker utifrån två ide-
altyper: övertyga respektive övertala. Den förra typen av förankring handlar 
mer om att föra en dialog och ha en öppenhet inför, i det här fallet, partimed-

                                                      
 
295Aylott (2005), s. 75. 
296 Norstedts engelsk-svenska ordbok.  
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lemmarna. Den senare typen handlar om att partimedlemmarna skall accep-
tera ledningens mål. Rosén Sundström visar att de två typerna av förankring 
förekommer i olika utsträckning i olika faser av förankringsprocesserna som 
studeras. I definitionen av förankringsbegreppet och utformandet av de två 
idealtyperna diskuterar Rosén Sundström svensk statsvetenskaplig litteratur 
som behandlat begreppet förankring. Denna litteratur är jämförelsevis tunn 
och Rosén Sundströms poäng är att begreppet egentligen aldrig definierats 
ordentligt, än mindre studerats empiriskt.297 Jag sympatiserar med Rosén 
Sundström i detta, vetenskapligt har begreppet aldrig ställts på sin spets eller 
borrats djupare i. Även forskare tycks använda ordet men i själva verket inte 
definierat vad det betyder. Teorell använder begreppet i och med sin analys 
av beslutsfattandet inom socialdemokraterna och moderaterna och definitio-
nen lyder här ”att (beslutsfattarna) å ena sidan klargör sin egen position för 
att sedan efterhöra partiets”.298 Det skulle här alltså handla om att partileda-
ren själv först tar ställning för att sedan lyssna till vad partiet tycker i frågan. 
En annan forskare som använt begreppet är Jörgen Hermansson. Han defini-
erar förankring som att en aktör vill påverka en annan men däremot inte själv 
bli påverkad.299 Denna definition är således mer av en envägskommunikation 
jämfört med Teorells användning av begreppet. Rosén Sundströms idealty-
per kan relateras till dessa skilda sätt att beskriva förankring på, samtidigt 
som hon också kopplar begreppet till demokratiteori.300  

Det jag vill visa är hur förankring definieras av partieliterna men också 
hur begreppet i sig hjälper dem att få ihop konflikterna mellan ledaren och 
laget respektive partiet och regeringen. Bara det att använda begreppet för-
ankring, inte minst att ledaren själv använder ordet, hjälper till att mildra 
konflikten. Jag menar nämligen att partieliterna använder begreppet förank-
ra, i sina föreställningar, på det vis som Teorell beskriver, alltså Rosén Sund-
ströms begrepp ”övertyga”, vilket implicerar en tvåvägskommunikation. 
Ledaren sänker ner sin åsikt i partiet likt ett ankare men när ankaret halas in 
kan alternativa åsikter dras upp vilka ledaren ser, lyssnar och förhåller sig 
till. Med denna innebörd blir förankring någonting mycket positivt och dess-
utom blir processen påtagligt demokratisk. Givet denna förståelse av be-
greppet har det en positiv klang, och är en del i ett demokratiskt ledarskap. 
Och en ledare med stort L eller en statsminister som fungerar på det här viset 
blir inget problem för laget och partiet. En ledare med stort L som ”förank-
rar” eller är ”förankrad” är följaktligen inget problem eftersom han eller hon 
per definition agerar demokratiskt och efter laget. En statsminister som för-
ankrar sina beslut i partiet blir inte heller problematisk eftersom partiet då 

                                                      
 
297 Rosén Sundström (2009), s. 39. 
298 Teorell (1998), s. 33. 
299 Hermansson (1993), s. 47.  
300 Rosén Sundström (2009), s. 41ff.  
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hela tiden är med och värnas om. Genom att prata om förankring kan sålun-
da konflikten överbryggas. En förankrande ledare eller statsminister är per 
definition en i laget eller någon som ser till partiet.  

I ord och i livsvärlden är således ordet förankring ytterst väsentligt för att 
få ihop de uppenbara konflikterna i föreställningen om ledarskap. Men frå-
gan är emellertid om det verkligen förhåller sig på det här viset. Min ambi-
tion är inte att jämföra partieliternas livsvärldar med en faktisk verklighet 
men likväl är det intressant att se hur förankringsbegreppet realiseras eller 
inte realiseras och vilken innebörden då blir.  

Min tolkning av begreppet förankring är nämligen att det i realiteten 
handlar mer om envägskommunikation än dialog, det är mer en handling av 
att kasta i ett ankare med ställningstaganden i partiet. Att fästa sina åsikter i 
partiet, få stöd för dessa inom rörelsen, men utan dialog. Att det är mer av 
Rosén Sundströms övertalning som råder. Att fästa och få stöd handlar inte 
om att i nästa stund dra upp ett lass med åsikter från partiet utan ledarens 
ankare kastas i, visas, får ligga där ett bra slag, för att till slut, precis som en 
båt som skall ankra upp i missgynnsam botten, få fäste. Det handlar följakt-
ligen mer om att informera och visa sina ställningstaganden och att (med den 
tid det får ta) låta partiet få vänja sig vid dem. Med denna definition och 
tolkning av begreppet blir det en mindre demokratisk handling, det handlar 
mindre om öppen dialog och mer om konstateranden av ledarens steg och 
riktning. Med denna tolkning blir det inte lika självklart att begreppet har en 
positiv klang. Vad jag menar är dock att denna tolkning är hur ordet faktiskt 
används och fungerar, men att det som ideal används på det idealiserade 
viset och då blir förankring en ytterst central del i ledaridealet och ett sätt att 
förena konfliktfyllda föreställningar.   

Carlsson beskriver hur han själv agerade som ledare och hur han då för-
ankrade, vilket kan tolkas som mer av att fästa sina ställningstaganden i par-
tiet:   

Ibland gnällde de på att jag tog för lång tid på mig, att jag skulle förankra 
hela tiden, men å andra sidan så visste jag att när jag väl hade förankrat så 
kunde jag driva frågan.  

 
Hade Carlsson väl förankrat en fråga i partiet så kunde han driva den. 

Hade han talat om för partiet vad han gör, och hur han gör så kan han sedan 
agera. Höjelid analyserar en radiointervju med Persson om ett svenskt anslu-
tande till EMU och i denna intervju använder Persson begreppet förankring 
på ett vis som också är talande för vad det kanske egentligen innebär. Pers-
son säger att: 
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socialdemokratin är ett folkrörelseparti där stora politiska frågor måste utre-
das, förankras, förklaras, sjunka in, försvaras.301 

 
Generellt framgår av citatet att det är en envägskommunikation, möjligen 

är det den sistnämnda delen – ”försvaret” – som ger partiet en mer aktiv roll 
i att försvara det tagna beslutet. I de övriga delarna i processen är partiet 
primärt en mottagare, de ställs inför konstateranden. ”Utredanden” kan na-
turligtvis innebära att partiet är med och ger synpunkter men att utreda bru-
kar vanligtvis innebära att en fråga i någon mån ”objektivt” försöker belysas. 
Min tolkning av Perssons uttalande är att i förankring ligger att förklara och 
sjunka in. Att förankra är att förklara och få ett ställningstagande att sjunka 
in i partiet, som därefter har att stå upp för detta, att försvara detsamma. 
Återigen ser vi också hur det finns en föreställning om att detta är något som 
utmärker det egna partiet i egenskap av att vara ett folkrörelseparti.  

Även om jag nu tolkat vad förankring kanske egentligen innebär i realite-
ten är det intressant att se hur en av partieliterna responderar på en direkt 
fråga om vad han menar med begreppet. Det är till Stjernkvist som jag ställ-
de denna fråga och han är också den som resonerar mer kritiskt till fenome-
net att förankra, även om också han menar att detta är centalt för partiets 
ledare. Hans kritiska inställning bekräftar min tolkning att det handlar mer 
om en envägsaktivitet och en kanske inte helt igenom demokratisk aktivitet. 
Han menar att det idag krävs mer än att bara förankra, på grund av att män-
niskor i dag ställer högre krav på att kunna påverka och få inflytande jämfört 
med förr: 

Skall man vara ledare för en rörelse som präglas av ett folkrörelseideal då 
måste du ha idéer och värderingar och en politisk dagordning som - nu gillar 
inte jag det ordet men – som är förankrad. Dina värderingar, idéer och dag-
ordning måste ha ett starkt stöd bland dem du företräder. Men i dag räcker det 
inte med att förankra en uppfattning och sedan tro att folk går ut och slåss för 
den. Ska vi nå framgång idag måste människor känna att de är med och for-
mulerar politiken, om inte direkt så i alla fall indirekt. De måste få vara del-
aktiga. Vi måste därför akta oss lite för ordet förankra. 

 
Slutsatsen utifrån Stjernkvists resonemang är att medlemmarna ges en 

ganska passiv roll i och med förankringsprocessen. Att förankra handlar om 
att partiledaren informerar partiet och dess medlemmar om vilka beslut eller 
ställningstaganden han eller hon tänker ta, att det är en uppifrån och nerpro-
cess. Det innebär inte att ha en dialog med partiet och ta in vad medlemmar-
na tycker och vill utan om att ledaren och statsministern informerar dessa om 
vad som sker eller kommer att ske. Förankring betyder att ledaren berättar 
för medlemmarna att ”nu kommer jag göra så här – det är okej va?!”. Ut-

                                                      
 
301 Citat hämtat ur Höjelid (1999), s. 240, intervju med Göran Persson i P1s Lördagsintervjun, 
970913.  
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ropstecknet efter frågetecknet är här ytterst centralt eftersom det visar att det 
inte är en fråga, utan i slutändan ett konstaterande.  

Men trots detta är det således uppenbart att begreppet fyller en viktig 
funktion i partieliternas föreställningar om ledarskap och deras livsvärld. 
Hur ordet på sätt och vis blir en brygga mellan de föreställningar som till 
synes står i motsättning till varandra. Möjligen handlar det mest om hur par-
tiledaren men också partieliterna talar om partiledarskap. Genom att använda 
ordet förankring skapas en legitimitet. En ledare med stort L som är förank-
rad i partiet blir till en i laget, eller en statsminister som förankrar värnar 
alltid om och samlar partiet. Och en sådan person blir legitim i ett folkrörel-
separti, hur enväldig han eller hon än är.  
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Kapitel sex:                       
det här är folkpartiet 

 

Partiledare, partieliter och föreställningar om 
folkpartiet 
Det här empiriska kapitlet om folkpartiet är upplagt på motsvarande vis som 
det om socialdemokraterna. Kapitlet inleds med en presentation av partile-
darskapet i folkpartiet och av de intervjuade partieliterna. Därefter visar jag 
hur partieliterna föreställer sig sitt parti, hur de resonerar om det egna parti-
ets förutsättningar och villkor.  Partieliterna berättar alltså om vad de upple-
ver som speciellt med folkpartiet. Tanken med detta är att även här ge en 
inramning till det ledarideal som partieliterna tecknar i nästföljande kapitel. 
Genom att förstå hur partieliterna tänker om det egna partiet och dess villkor, 
blir det således lättare att förstå hur de tänker om partiledarskap, det förra 
definierar delvis det senare. Det handlar här om att kontextualisera folkparti-
et. Denna del i kapitlet är uppdelad i tre avsnitt: först återges partieliternas 
föreställningar i formen av citat, därefter beskriver jag hur dessa föreställ-
ningar kan förstås och vad det som sägs betyder i deras livsvärld, slutligen 
analyserar jag deras upplevda villkor.   

 
Partiledare och partieliter i folkpartiet 
Folkpartiet daterar sin egen födsel till 1902, det år då den första liberala 
riksorganisationen, Frisinnade landsföreningen, bildades. Under folkpartiets 
över hundraåriga levnadstid har partiet haft ett flertal olika ledare och sedan 
återföreningen 1934 har dessa varit:302 Felix Hamrin303 (1934-1935), Gustaf 

                                                      
 
302 Mellan åren 1902-1934 passerade ett flertal ledare revy, först för ett parti (1902-23) och 
sedermera i två olika partier. Redan innan splittringen hade partiet dock en uppdelning i ledar-
skapet med en ordförande för landsföreningen, och en ledare för liberala samlingspartiet 
(vilket var partiets gruppering i riksdagen). Fram till och med sin död 1915 var Karl Staaff 
ledare, efter detta tillsattes en femmannagrupp som ledde partiet (alltså sammantaget fem 
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Andersson (i Rasjön) (1935-1944), Bertil Ohlin (1944-1967), Sven Wedén 
(1967-1969), Gunnar Helén (1969-1975), Per Ahlmark (1975-1978), Ola 
Ullsten (1978-1983), Bengt Westerberg (1983-1995), Maria Leissner (1995-
1997), Lars Leijonborg (1997-2007) och Jan Björklund (2007- ). Folkpartiet 
har följaktligen bytt partiledare jämförelsevis ofta.  

De personer som intervjuats för folkpartiets räkning är före detta partile-
darna Ola Ullsten, Bengt Westerberg och Lars Leijonborg, förre partisekrete-
raren Johan Jacobsson liksom före detta gruppledaren i riksdagen Bo Kön-
berg.  

Ola Ullsten tillrädde som partiledare våren 1978 när Per Ahlmark valde 
att avgå av privata skäl. Han sägs då ha betraktats som en given efterträdare 
till Ahlmark, inte minst av Ahlmark själv.304 Innan denna dag hade Ullsten en 
lång karriär inom folkpartiet bakom sig som före detta ordförande för folk-
partiets ungdomsförbund (FPU) (1962-64) och riksdagsledamot sedan 1965. 
Ullsten tillhörde den ungdomsförbundsgeneration på 1960-talet som var en 
homogen grupp med stockholmare vilka har beskrivits som kulturradikala, 
drivande och självständiga i förhållande till moderpartiet.305 I och med Ahl-
marks tillträde som partiledare 1975 tog denna generation, i vilken Ullsten 
alltså ingick, över i folkpartiet. Upprinnelsen till Ullstens politiska engage-
mang återfinns i nykterhetsrörelsen, inom vilken han var aktiv i skolåldern. 
Men medlem i folkpartiet blev han inte förrän efter det att han började arbeta 
som ”hjälpreda” åt Bertil Ohlin. Efter ett par år som yrkesverksam blev han 
mer eller mindre av en slump anställd som biträdande sekreterare för folk-
partiet i riksdagen:  

Jag var fortfarande inte partipolitiskt engagerad, det blev jag inte förrän en 
god vän till mig ringde och sa att det fanns ett jobb i folkpartiets riksdags-
grupp som han tyckte att jag borde söka. Jag hade ingen aning, sa jag, jag kan 
knappt stava till politik. Men så blev det och så drogs jag in i politiken, och 
så blev det. […] Under ett antal år var jag så hjälpreda åt Bertil Ohlin och där 
lärde jag mig naturligtvis mycket om rikspolitiken på 1950-talet. 

 
Detta arbete ledde till en ökad aktivitet inom partiet som FPU-ordförande, 

borgarrådsekreterare i Stockholms stad och därefter riksdagsledamot. Vid 
regeringsskiftet 1976 då folkpartiet bildade regering tillsammans med mode-
raterna och centern utsågs Ullsten till biståndsminister. När denna första 
regering föll på grund av kärnkraftsfrågan, bildade istället folkpartiet en 
minoritetsregering och Ullsten blev nu statsminister. Denna regering hade en 

                                                                                                                             
 
personer). Detta fram till 1918 då partiet hamnade i regering tillammans med socialdemokra-
terna. Nu tog Nils Edén över som partiledare.  
303 Delade posten med Ola Jeppsson som var ordförande för partiets verkställande utskott. 
Hamrin var ordförande i förtroenderådet.  
304 Johnson (2002), s. 93f. 
305 Ibid., s. 97. 



 157

mycket svag ställning i riksdagen då flera riksdagsledamöter röstat emot 
talmannens förslag, men eftersom socialdemokraterna lade ner sina röster 
kunde Ullsten få stöd att bilda regering. Tiden som statsminister blev till en 
början framgångsrik för Ullsten där flera reformer drevs igenom. Närmare 
valet 1979 blev emellertid den parlamentariska situationen besvärligare och 
valresultatet kom att innebära en viss tillbakagång för folkpartiet jämfört 
med valet 1976. Ullsten ville sitta kvar trots det sämre valresultatet men 
istället bildades åter en borgerlig trepartiregering.306 Ullsten blev nu utrikes-
minister.  

Valet 1982 innebar inte bara att de borgerliga partierna förlorade reger-
ingsmakten utan också ett katastrofval för folkpartiet som backade från 10,6 
till 5,9 procent. Nu hördes krav på att Ullsten skulle avgå, det fanns ett ut-
brett missnöje inom partiet över hur han utövade sitt ledarskap. Det talades 
om en ”otydlig intern ledning av partiet”.307 Partiet tillsatte till och med en så 
kallad ”haverikommission”, ledd av dåvarande partisekreterare Lars Leijon-
borg, vars syfte var att klargöra orsakerna till partiets valnederlag. Bland 
annat kom kommissionen fram till att ”partiets profil suddats ut” liksom att 
”partidemokratin var bristfällig”. Förslagen handlade om att partiet måste bli 
mer ”självständigt” i förhållande till andra partier, och ”tydligare” i den ”li-
berala ideologin”. Ullsten valde emellertid att stanna kvar som partiledare 
men den interna kritiken och kraven på hans avgång fortsatte. Sommaren 
1983 valde han så att meddela att han lämnar uppdraget.308 

På min fråga om han ville bli partiledare svarar Ullsten att:  

Det där är en svår fråga att svara på, på ett ärligt sätt. På ett entydigt sätt. Om 
man jobbar inom vilket område som helst – om man t.ex. hoppar höjd så vill 
man hoppa så högt som möjligt. Den instinkten finns hos alla. Jag hade inte 
tänkt att jag skulle bli partiledare, inte minst i och med att Ahlmark hade bli-
vit det, och vi tillhörde samma generation, politiskt sett. 

 
Det Ullsten här säger är att han är en tävlingsmänniska och att detta natur-

ligtvis gjorde att han kunde känna en lockelse att bli partiledare, samtidigt 
var det inget han trodde var realistiskt, givet att Ahlmark blivit ledare före 
honom. Dessutom var han tveksam till om han skulle klara uppgiften. Han 
”var skraj inför uppgiften” eftersom det ”det är många saker man skall kunna 
för att det skall gå bra”, det är som han uttrycker sig ”väldigt krävande, fruk-
tansvärt krävande”. Han hade på nära håll sett vad det inneburit i termer av 
arbete och privatliv och för den egna personen, för såväl Ohlin och Wedén 
som Helén och Ahlmark. Min fråga till Ullsten blir då: 

                                                      
 
306 Larsson (1992), s.319ff. 
307 Johnson (2002), s. 107. 
308 Ibid., s., 107f. 
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(I) Men vad var det då som gjorde att du sa ja? 

Det var väl lite pliktkänsla. Det fanns ingen enighet om någon annan. På nå-
got vis tog man för givet att jag skulle ta uppdraget. 

  
Valet av efterträdare till Ullsten var inte alls lika givet som när han själv 

efterträdde Ahlmark. I huvudsak var det tre namn som diskuterades: Birgit 
Friggebo, Ingemar Elisasson och Björn Molin men istället kom Bengt Wes-
terberg att bli ny partiledare – en betydligt mindre politiskt meriterad per-
son.309 Westerberg hade inte den långa erfarenhet och karriär inom partiet 
som till exempel Ullsten eller Ahlmark hade när de valdes till partiledare, 
han var helt enkelt inte lika känd inom partiet. Innan detta hade han arbetat 
dels som sakkunnig hos Ahlmark under den första borgerliga regeringen 
1976-78, därefter blev han statsekreterare på industridepartementet åren 
1978-79 och mellan 1979-82 var han statsekreterare på budgetdepartementet. 
Under tiden i regeringskansliet blev han dock uppmärksammad för sin kritik 
av det egna partiets avsaknad av ”ekonomisk realism”. Vissa uppfattade 
honom på denna tid som en ”högerliberal teknokrat”.310  

Beslutet att överhuvudtaget bli folkpartist tog Westerberg efter noga 
övervägande. Han berättar hur han redan två år innan han fick rösträtt 
(1966), läste broschyrer och annat material från samtliga partier men även 
statsvetaren Hans Wieslanders De politiska partiernas program för att skapa 
sig en uppfattning om vilket parti som var rätt för honom. Beslutet framstår 
således som noga övervägt:   

Jag läste igenom alla program ordentligt sedan gick jag även på några möten 
hos olika partier, och sedan landade jag hos folkpartiet. 

 
Detta beslut följdes så av ett engagemang i folkpartiets ungdomsförbund 

(FPU) som ordförande för Södertäljeklubben och sedermera, i slutet på 60-
talet, som medlem av förbundsstyrelsen. Men trots denna bakgrund inom 
ungdomsförbundet, kommun- och landstings- och regeringskansli, var Wes-
terberg alltså mer av en doldis än vad till exempel Ullsten var vid sitt tillträ-
de. På frågan hur det kom sig att han blev partiledare och om detta var något 
han satsat på att bli svarar han:  

Nej jag hade överhuvudtaget aldrig satsat på någon politisk karriär. Men på 
sommaren 1983 bestämde han (Ullsten) sig alltså för att avgå och då fanns 
det ett antal tänkbara kandidater. De flesta ingick i partiledningen och var 
etablerade politiker: Birgit Friggebo, Ingemar Eliasson, Björn Molin - och så 
jag. Skälet till att mitt namn dök upp var väl att en del tyckte jag hade gjort 
ett bra jobb som statssekreterare. Och jag hade varit med i några TV program 

                                                      
 
309 Ibid., s. 108. 
310 Ibid., s. 108. Se även Nilsson (1995), s. 44ff.  
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som hade varit ganska bra. Det fanns en del personer som tyckte att jag skulle 
vara en bra partiledare. Sedan var det många som gärna ville satsa på något 
helt nytt. Chansa och ta någon utifrån.  

 
Men även om han tidigare inte aktivt arbetat för en politisk karriär lär han, 

enligt författaren Mats Nilsson, en tid efter Ullstens besked om att avgå ha 
sagt att han gärna ville bli nästa partiledare.311 Till mig säger Westerberg att 
han naturligtvis funderade över om han överhuvudtaget ville bli partiledare 
och kom till slutsatsen att:  

Om de andra ville ha mig så pass mycket, så fick väl de också på något vis ha 
ett ansvar för hur det föll ut.  

 
Även om Westerberg själv ville bli partiledare och också sa sig vilja, så 

resonerande han kring att det ytterst är hans supportrar som får ta ansvar för 
hur han skulle fungera på uppdraget. Det kom dock att fungera förhållande-
vis bra, Westerberg blev en uppskattad partiledare inom partiet men även 
bland väljarna. I valet 1985 åstadkoms till exempel den berömda ”Wester-
bergeffekten”, då partiet på kort tid i valrörelsen gjorde en markant ökning 
och landade på 14,2 procent, vilket skall jämföras med 5,9 i valet innan, 
1982. Av andra har han ofta beskrivits som bland annat ambitiös och kunnig 
och med en pedagogisk förmåga som bidrar till att han framstår som rak och 
tydlig. Inte minst bedömdes han, precis som han själv säger, som ”bra i 
TV”.312 Mats Nilsson skriver att många menade att partiet nu också fått en 
ledare ”som verkligen ville leda”.313 Efter tillträdet var opinionssiffrorna 
fortsatt låga och Westerberg koncentrerade sig nu på att resa i landet och att 
vässa partiet profil. Innan tillträdet uppfattades han som huvudsaklig mark-
nadsliberal men som partiledare förändrades han i rikting mot sociallibera-
lism. Somliga har uppfattat men även beskrivit Westerberg som en tuff men 
även ibland arrogant politiker, på smått allvar har han ibland kallats för Vet 
Bästerberg.  

Under åren 1988 gjorde folkpartiet och Westerberg upp med socialdemo-
kraterna och Ingvar Carlsson om det svenska skattesystemet och 1990 kom 
de överens om ett krispaket. På hösten 1990 bröt dock de två partierna sitt 
samarbete och istället valde nu Westerberg att annonsera om ett framtida 
regeringssamarbete tillsammans med moderaterna och Carl Bildt. Efter val-
segern 1991 då folkpartiet bildade regering tillsammans med övriga borger-
liga partier blev Westerberg socialminister. Inför valet 1994 sa Westerberg 
själv att han tänkte avgå om partiet gjorde ett dåligt val, och strax efter valet 
ställde han frågan till Ingvar Carlsson om en regeringskoalition var möjlig 

                                                      
 
311 Detta i en tidningsintervju, Nilsson (1995), s. 90.  
312 Ibid., t.ex. s. 92ff, s. 105ff. 
313 Ibid., s. 92.  
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men svaret blev nej. Partiets siffra slutade på 7,2 procent vilket således blev 
slutet på Westerbergs elva år som partiledare.  

Maria Leissner valdes till Westerbergs efterträdare men Leissner avgick 
redan efter två år. Till viss del kan hennes avgång säkert förklaras av partiet 
fortsatt dåliga opinionssiffror men förmodligen även av att hennes familj 
upplevde en tragisk bilolycka. Som Leissners efterträdare utsågs Lars Lei-
jonborg. Vid tillträdet som partiledare hade Leijonborg innehaft i princip alla 
uppdrag som går att ha inom folkpartiet. Han blev medlem redan 1963 som 
14-åring och blev sedermera ordförande för FPU (1971-73), därefter har han 
varit partisekreterare (1979-82) liksom gruppledare i riksdagen (1991-97). 
Men han har även arbetat som sekreterare i förvaltningsutskottet i Stock-
holms läns landsting liksom varit sekreterare åt Per Ahlmark under hans 
partiledartid, han har även varit pressekreterare. 1985 blev Leijonborg riks-
dagsledamot.  

Leijonborg har sitt ursprung i missionsförbundet och tillhör således de fri-
sinnade, han beskriver sitt föräldrahem som starkt ”samhällsintresserat”. När 
Leissner beslutade sig för att avgå fanns en press på Leijonborg att ta över, 
han sågs då som en självklar efterträdare. Leijonborg själv var tveksam och 
hade bestämt sig för att tacka nej, eftersom han precis som Ullsten, ansåg sig 
veta vad uppdraget innebar:  

Det jag brukar säga är att det egentligen inte finns någon som bättre visste 
vad det innebar att vara partiledare än jag. Jag har ju jobbat nära mängder av 
partiledare. Jag har väl mer eller mindre varit partiledare. Jag satt i det här 
rummet under tre år när Bengt Westerberg var socialminister. Sedan var jag 
parlamentarisk ledare under de år Leissner var partiledare, och hon satt ju inte 
i riksdagen och så var hon sjukskriven under en lång period och då var jag 
partiledare i praktiken. Det är klart att vet man vad det innebär så tänker man 
sig för, för det här jobbet innebär otroligt mycket roligt men samtidigt finns 
det andra inslag som är rätt krävande.  

 
Och kanske kan Leijonborg sägas ha fått sina farhågor mer än bekräftade. 

Hans tid som partiledare blev en berg- och dalbana. Leijonborgs första val 
som partiledare blev en katastrof då partiet endast fick 4,7 procent av röster-
na. Detta katastrofval gjorde att han ifrågasattes men det var ingen som 
väckte krav på hans avgång, möjligen på grund av att han då inte varit parti-
ledare mer ett och ett halvt år. På våren 2001, över ett år innan nästa val, 
startar dock en kritisk och ifrågasättande partiintern debatt om Leijonborg 
och hans ledarskap. Opinionssiffrorna är fortsatt låga och flera menar nu att 
Leijonborg måste bytas ut, annars kommer valet 2002 bli en totalkatastrof. 
Bland annat folkpartiet i Stockholms län förordar att Jan Björklund skall ta 
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över ledarskapet istället, men även Stockholms stad vill ha ett ledarbyte.314 
Likaså Dagens Nyheters ledarsida förespråkade nu ett byte till Jan Björk-
lund.315 Leijonborg var således oerhört pressad och kritiserad, men hans egen 
respons på kritiken var att han inte ville eller tänkte avgå.316 På partiets 
Landsmöte i oktober 2001 fick han emellertid förlängt förtroende av ett en-
hälligt möte och från och med nu avtog kritiken. Leijonborg sa sig vara lät-
tad men hade tagit åt sig av den kritik som riktades mot honom. Inför det 
stundande valet hösten 2002 fanns dock en nervositet kring hur partiet nu 
skulle kunna lyckas bättre. Partiet fick dock 13,3 procent av rösterna och 
gjorde sitt bästa val sedan 1985, partiet blev nu tredje största i riksdagen. 
Leijonborg blev nu hyllad som ”Leijonkungen”.  

Inför valet 2006 hade folkpartiet ingått en samarbetskonstellation med öv-
riga borgerliga partier i Allians för Sverige. Denna vann regeringsmakten 
och folkpartiet hamnar än en gång i regering. Leijonborg blev nu utbild-
ningsminister. Valrörelsen resulterade dock i något av ett antiklimax eller 
fiasko för folkpartiet då den så kallade ”spionaffären” eller ”dataintrångs-
skandalen” kom att uppdagas. Skandalen resulterar bland annat i att partiets 
partisekreterare får avgå, eftersom det visade sig att denne känt till intrånget 
men inte sagt något. Leijonborg blir hårt trängd men hävdade konsekvent att 
han själv inte haft vetskap om denna verksamhet.  

Våren 2007 meddelar flera länsförbund att de inte stödjer Leijonborg som 
partiledare och efter att även Stockholms länsförbund fattat detta beslut, 
bestämmer sig Leijonborg för att inte ställa upp till omval i september 2008 
på partiets Landsmöte. Som efterträdare utses Jan Björklund.  

Partisekreterare Johan Jacobsson får sägas ha blivit rikskändis i och med 
sin roll i den så kallade ”dataintrångsskandalen” (eller ”spionskandalen”), 
vilken följaktligen ledde till att han i slutet av valrörelsen 2006 fick lämna 
partisekreterarposten. I den rättsliga prövningen frikändes emellertid Jacobs-
son och bedömdes inte ha agerat på ett olagligt vis. Jacobsson tillträdde 
tjänsten som partisekreterare hösten 2002 efter partiets framgångsrika val, 
vilket flera bedömare menade delvis var Jacobssons förtjänst. Han beskrevs 
ibland som ansvarig för den förnyelseprocess partiet genomgick och vilken 
resulterade i den så kallade ”Leijonborgeffekten” 2002. När jag frågar ho-
nom om det stämmer, det som sägs, att han var ”hjärnan bakom Leijonkung-
en” svarar han att: 

Ja, nej, men jag jobbade ju med vår kampanj i valrörelsen 2002. Lars Leijon-
borgs framtoning stod han väl själv för men däremot så var vi ett team som 

                                                      
 
314 Se t.ex. ”Slutet nära för Leijonborg”, SvD, 010812, ”Stockholm uppmanar Leijonborg att 
avgå”, SvD 010814 för diskussion. 
315 ”Ett folkparti i gungning”, ledare DN, 010513. 
316 T.ex. ”Leijonborg vägrar kasta in handduken”, SvD, 010813. 
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jobbade med ett antal inslag i vår kampanj, i val av frågor, och hur vi skulle 
profilera oss.  

  
Jacobsson har som han själv uttrycker det, ”en tjänstemannabakgrund i 

folkpartiet”. Han har arbetet som medarbetare åt borgarrådssekreterare i 
Stockholm, som medarbetare till förra partiledaren Maria Leissner och som 
stabschef hos Lars Leijonborg. Han har alltid varit anställd av folkpartiet i 
och med sina uppdrag, och således aldrig själv varit förtroendevald. Många 
menar att han utsågs till partisekretare som en konsekvens av den betydelse 
han haft för den framgångsrika valrörelsen och valresultatet 2002. Själv sä-
ger han så här om hur han blev partisekreterare: 

Jag kom till partisekreterarrollen efter valet 2002 när min företrädare blev be-
fordrad till att vara ordförande i ett riksdagsutskott och hos oss är det så att 
partistyrelsen tillsätter partisekreteraren på förslag av partiledaren. Jag har 
jobbat länge med Lars Leijonborg och han föreslog då partistyrelsen att jag 
skulle få den här rollen. 

 
Jacobsson har även ett förflutet som ordförande för Liberala studentför-

bundet.  
Slutligen har även gruppledare Bo Könberg intervjuats. Könberg har en 

lång historia inom folkpartiet som landstingspolitiker men även statsråd i 
den borgerliga regeringen 1991-94. Under perioden 1978-82 samt 1985-91 
var han landstingsråd i Stockholms län och därefter sjukvårds- och socialför-
säkringsminister i regeringen Han har även varit ordförande för folkpartiets 
länsförbund i Stockholm, under perioden 1998-2005 var han folkpartiets 
gruppledare i riksdagen. Han blev medlem i ungdomsförbundet i början av 
1960-talet. Könberg var även en av kandidaterna till partiledarposten när 
Westerbergs efterträdare skulle utses. Det fanns då tre intresserade och aktu-
ella kandidater; Könberg, Anne Wibble och Maria Leissner och för första 
gången i partiets historia avgjordes frågan genom omröstning på partiets 
Landsmöte. Leissner slog ut både Könberg och Wibble, Könberg var dock 
valberedningens förslag. Det går inte att ta miste på att Könberg känner en 
viss besvikelse eller till och med bitterhet över att inte han, utan Leissner, då 
blev vald till partiledare. Hans egen förklaring till detta var att Leissner lyf-
tes fram som ”mer framgångsrik i att föra ut politiken i TV”, även om som 
han säger ”både Anne och jag var mer kända i och med att vi varit statsråd”.  

Det egna uppdraget som gruppledare i riksdagen jämför han med partile-
daruppdraget men med en viktig skillnad:  

I stor utsträckning krävs samma egenskaper och kvaliteter som för en partile-
dare men det finns en stor skillnad mellan dessa uppdrag och det är det ut-
åtriktade arbetet. Det är klart att det händer att jag och andra gruppledare är i 
tidningarna och så men det går inte att jämföra med hur det är för partiledar-
na. Enkelt uttryckt kan man väl säga att det är mer av grovjobb att vara 
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gruppledare, jämfört med det här roliga och glamorösa som Leijonborg kan 
ägna sig åt. Gruppledaren skall dessutom avlasta partiledaren en hel del. 

 
2006 utsågs Könberg till landshövding i Södermanlands län.  
 

Det speciella med folkpartiet   
Partieliterna uttrycker vissa explicita föreställningar om det egna partiet och 
vad som utmärker detsamma. De här föreställningarna visar hur folkpartieli-
terna kontextualiserar det egna partiet, vilket delvis skapar en fond till före-
ställningen om det ideala ledarskapet. Primärt är det fyra saker som fram-
hålls som unikt med folkpartiet: partiets ursprung i riksdagen, partiets liten-
het och dess sociala bas, mittenpositionen, samt partiets liberala ideologi. I 
avsnitten låter jag först partieliterna tala tämligen fritt om sina föreställning-
ar; därefter beskriver jag hur partieliterna förstår det här, alltså vad det bety-
der i deras livsvärld; slutligen analyserar jag partiets villkor, så de presente-
ras av partieliterna. Ett viktigt påpekande är att det inte alltid är samtliga 
partieliter som uttalar sig om något visst villkor för partiet men poängen är 
inte att visa att så många som möjligt tycker något visst utan att visa vilka 
föreställningar som förekommer.  

 

Bildandet i riksdagen 
Två av partieliterna föreställer sig att partiets bildande i riksdagen är något 
som utmärker och påverkar folkpartiet, och det inte minst i förhållande till 
partiledarskapet. Jakobsson som själv är placerad i riksdagen i sin egenskap 
av partisekreterare, menar på så vis att det måste finnas en tydligare koppling 
i folkpartiet mellan vad partiledaren säger till väljarna och vad han eller hon 
säger i riksdagen.317 Han menar att partiets arv att vara ett internt bildat parti, 
är en orsak till att riksdagen väger tungt i partiet och att det således måste 
vara en uppenbar koppling till den arenan även i ledarens agerande: 

Kanske är det så att kravet på en tydlig koppling mellan det man argumente-
rar för ute verkligen hänger ihop med hur man prioriterar i riksdagen. De 
kraven är nog större på en partiledare i riksdagen jämfört med i andra partier 
som i t.ex. vänsterpartiet där Schymans partiledarskap ju var framgångsrikt 
under en lång period men hennes närvaro i riksdagen ju inte var särskilt stor. 

 
Jakobsson betonar således att närvaron i riksdagen är viktig inom folkpar-

tiet. Även för Könberg väger riksdagsarbetet tungt för en partiledare i folk-
                                                      

 
317 Huruvida partisekreteraren är stationerad vid partiets riksdagskansli eller ej varierar något 
mellan olika partier och har varierat över tid i partierna. Brukligt är dock att partisekreteraren 
finns på partiets rikskansli som ligger separat från riksdagen, ibland dock med möjligheten till 
ytterligare en kontorspalts på riksdagskansliet. Jakobssons riksdagsplacering kan möjligen 
förklaras av att Lejonborg och Jakobsson hade ett mycket nära samarbete och kontakt.  
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partiet vilket bland annat också gör att gruppledarrollen, den han själv inne-
har, är ”rätt tung” eller statusfylld. Men det gör också att partiledarens arbete 
till viss del förläggs till riksdagen, eller bör förläggas till riksdagen. Könberg 
menar att:  

Leijonborg bryr sig en hel del om det parlamentariska arbetet och det ska han 
också göra. Men samtidigt är det jag som håller i det mesta av det. Det är nog 
inte möjligt rent arbetsmässigt för en partiledare att även sköta det. Men så 
var det ju inte förr. På Bertil Ohlins tid så hade vi alltså inga separata grupp-
ledare. Ohlin delegerade naturligtvis också frågor men att så tydligt ha en 
enda person som sköter det hela, som i dag, det gör så klart gruppledarrollen 
rätt tung hos oss….Leijonborg är gruppordförande hos oss men jag är grupp-
ledare. 

 
Utöver Jakobsson och Könberg explicita uttalande om att den parlamenta-

riska arenan är väsentlig framkommer också, vilket visas i nästa kapitel, hur 
även övriga betonar det parlamentariska. Inte minst genom att det är där 
partiet förhandlar med andra partier men också att det är där som partiet 
visar på resultat. En av viktigaste sakerna för ett parti och för en partiledare, 
menar nämligen folkpartieliterna, är att påverka genom beslut.  

 

Livsvärlden 
Vad Könberg och Jakobsson säger är att den parlamentariska arenan är vä-
sentlig för folkpartiet, och det kanske mer än i andra partier. Det är viktigt att 
det finns en koppling mellan den parlamentariska arenan och partiledarens 
varande och görande. Men också att riksdagen och dess uppdrag väger tungt 
i folkpartiet, att det värderas högre i folkpartiet än andra partier. Att riksda-
gen är betydelsefull.  

 

Vad säger det här om folkpartiet? 
Folkpartiet är ett internt bildat parti, och en föreställning inom partilitteratu-
ren är, som tidigare diskuterats, att partiers ursprung gör avtryck. Jag citerar 
här bara två av fem partieliter och det är sant att Ullsten, Leijonborg och 
Westerberg inte talar uttryckligen om att riksdagen är viktig för folkpartiet. 
Men vilket kommer framgå i nästa kapitel, så finns en mycket tydlig före-
ställning om det här men i andra ord. Vad som sägs är att partiets viktigaste 
mål är att nå inflytande, det vill säga det mål som Sjöblom kopplar till den 
parlamentariska arenan.318 Det finns få uppgifter för ett parti som är så vikti-
ga som just detta. Att nå inflytande och påverka politiskt i parlamentet. Det 

                                                      
 
318 Sjöblom (1968).  
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är således mindre själva riksdagen i sig som påpekas som det uppdrag eller 
mål som där skall uppnås.  

Statsvetaren Magnus Isberg har undersökt ”veteraner” i partiernas riks-
dagsgrupper, det vill säga personer som varit ledamöter under ansenlig tid. 
En fråga handlar om hur de upplever partiledarens förhållande till riksdags-
gruppen samt hur de idealt vill att partiledaren skall verka i riksdagen, vilken 
ledarstil som föredras.319 Folkpartiveteranerna har då bland annat beskrivit 
hur Westerberg lade stor vikt vid arbetet i riksdagen, och vilket uppskattades 
av riksdagsgruppen. Någon menar att han styrde gruppen med ”fasta tyglar” 
och någon annan beskriver honom som en ”upplyst despot” i riksdagsarbetet. 
Ullsten liksom Ahlmark däremot beskrivs som mindre bra i förhållande till 
riksdagsgruppen och dess arbete. Ahlmark karaktäriseras som allt för osäker 
och ineffektiv om än inspirerande medan Ullsten saknade tillräckligt enga-
gemang samtidigt som han hade diger politisk erfarenhet och kunskap.320  

Skall vi tro på Duverger så borde folkpartiet ha en stark betoning  på riks-
dagen som arena och plattform, att det är den som är partiets centrum. Och 
utifrån detta borde en ideal folkpartiledare prioritera arbetet i riksdagen, och 
då inte enbart i termer av att förhandla till sig koalitioner och samarbeten 
utan också i vardagsarbetet. Könberg signalerar att gruppledaruppdraget är 
statusfyllt i folkpartiet på ett sätt som inte gäller i andra partier. Jakobsson är 
partisekreterare med stationering på partiets riksdagskansli. Hos flera partier 
finns partisekreteraren huvudsakligen på kansliet för partiets riksorganisation 
och inte i riksdagen. Också detta säger något om vilken betydelse riksdagen 
har för partiet, att detta är partiets centrum. Partiets ursprungliga bildande 
som ett internt bildat parti tycks således ha satt vissa spår, inte minst, vilket 
framkommer i nästa kapitel, i synen på partiledarens arbetsuppgifter.  

 

Ett svagt docentparti  
Ett annat drag som partieliterna menar utmärker folkpartiet är partiorganisa-
tionens litenhet men även dess bas, således vad det är som håller partiet 
samman. Könberg menar att folkpartiet är speciellt just med tanke på den 
relativt och påtagligt svaga partiorganisation, det vill säga att folkpartiet har 
få medlemmar och i den bemärkelsen en svagare partiorganisation: 

Om man jämför med de andra partierna, så har ju folkpartiet nästan alltid haft 
en svagare partiorganisation. Färre medlemmar i förhållande till röster, ja 
alltså bortsett från när det gått extremt dåligt alltså.  

 

                                                      
 
319 Isberg (1999), s. 144ff.  
320 Ibid., s. 148.  
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Och detta med att ha en svag partiorganisation med få medlemmar skapar 
i sin tur lite speciella förutsättningar, menar Könberg, för folkpartiet och 
vilket han anser att hans parti ibland underskattar:  

Har man en stor organisation med medlemmar som känner extra starkt för 
partiet och för att försvara det, i bästa fall i interninformation, partitidningar 
eller vad det kan vara, så är man starkare. Människor får då argument från 
någon som försvarar partiet i olika sammanhang och situationer, vid kaffe-
bord, på arbetsplatsen och så vidare. Sådana här saker spelar roll. Och då är 
det en nackdel att ha en sådan liten organisation som vi har, och det har varit 
ett problem under hela min livstid, vi har nog alltid haft den svagaste partior-
ganisationen.  

 
Men trots det här, att partiorganisationen är svag och partiet saknar am-

bassadörer ute i samhället anser Könberg att den interna arenan (partiorgani-
sationen) är väldigt viktig för folkpartiet. Han säger att ”en viktig sak för oss 
är partiorganisationen”. Men lägger också till att ”jag tycker att det här med 
partiorganisationen är väldigt viktigt”. Och det innebär för Könberg att också 
partiledaren skall ägna sig åt den interna arenan i tillräcklig utsträckning. 
Just i ett så litet parti som folkpartiet, med sådan liten organisation är det 
central att ha en fungerande intern ”diskussion och samråd”, och ansvaret för 
att så blir fallet är partiledarens, menar Könberg.  

Könberg menar vidare att klasstillhörighet inte har någon relevans i folk-
partiet men att partiet däremot präglas av ”det här akademikerstråket”. Han 
säger att ”andelen docenter är nog större i folkpartiet än i andra partier, vi 
brukar skoja om det ibland men visst är det så”.  

Också Jakobsson beskriver folkpartiet som ett akademikerparti, vilket han 
menar hänger ihop med partiets uttalade fokusering på utbildningsfrågor:  

Hos oss hänger betoningen av utbildningsfrågor väl ihop med bilden av folk-
partiet som ett bildningsparti, och med en högre andel akademiker. De som 
tycker illa om den här egenskapen hos oss kallar oss för ”docentpartiet”, de 
som tycker att det är en positiv egenskap kallar det för ”stark bildningstradi-
tion”.  

 
Jakobsson definierar samtidigt folkpartiet som ett folkrörelseparti, men ett 

speciellt sådant eftersom den gemensamma nämnaren är ideologin och inte 
ett specifikt gruppintresse eller en klass:  

Folkpartiet är traditionellt sett ett folkrörelseparti. De partier som ofta kallar 
sig för folkrörelsepartier, som socialdemokraterna och centern, är mer som 
koalitioner av olika särintressen, av olika intressegrupperingar. Och det blir 
väldigt tydligt i det inre arbetet, när man t.ex. skall ta fram listor till val, fatta 
beslut och så vidare. Då handlar det om att olika grupperingar vill ha infly-
tande mer än ideologi, så är det inte hos oss.  
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Men trots att folkpartiet präglas av en gemensam ideologisk grund kan det 
likväl förekomma interna konflikter eftersom man ”inom samma ideologiska 
ram kan komma till olika slutsatser”. Och det här, menar Jakobsson, samti-
digt kan göra att det till och med kan finnas mer konflikter inom ett idéparti 
som det egna jämfört med inom ett klassparti.  

Även Westerberg menar att partiet tilltalar akademiker i större utsträck-
ning än andra men också människor ”som jobbar socialt”. Samtidigt anser 
Westerberg att folkpartiet inte alls har någon sådan förankring i någon speci-
ell social rörelse eller grupp som vissa andra partier har och menar också att 
det är ett problem. Det gör nämligen partiet ytterst beroende av tillfälliga 
opinioner vilket i sig lägger oerhört ansvar på partiledaren:  

I någon mening är det en belastning att folkpartiet är så oerhört beroende av 
tillfälliga opinioner. Vissa partier har en mycket starkare social förankring. 
Socialdemokraterna har fackföreningsrörelsen, centern har förankring i bon-
derörelsen, moderaterna har förankring i näringslivet. Folkpartiet har inte nå-
gon sådan annan organisation eller social rörelse som hemvist. Förr i världen 
hämtades mycket från frikyrkor och nykterhetsrörelsen men det har försvun-
nit under årens lopp. Och det gör att vår kärna är väldigt väldigt liten och vi 
blir oerhört beroende av tillfälliga opinioner, och det gäller att övertyga och 
vinna människor. Sören Holmberg har kallat folkpartiet för ”politikens Halls-
berg”, och det här lägger ett väldigt stort ansvar på partiledaren. För folkpar-
tiet får partiledaren och dennes framträdanden extremt stor betydelse.   

 
Westerberg definierar således inte alls folkpartiet som ett folkrörelseparti 

utan betonar här också hur svag partiets bas är och hur detta gör partiet extra 
beroende av att jaga väljare.  

 

Livsvärlden 
Här framkommer en tydlig föreställning om att folkpartiet har en svag orga-
nisation men också tankar om vem eller vilka som tilltalas av partiet, vilket 
företrädesvis uppfattas vara akademiker. Partiet är ett parti för högutbildade. 
Den svaga organisationen upplevs som ett problem, dels gör det att partiet 
saknar ambassadörer ute i samhället som pratar för och försvarar partiet. 
Detta i sin tur gör att partiet blir oerhört beroende av partiledarens förmåga 
att nå ut till och attrahera människor. Dessutom saknar partiet på så sätt en 
självklar väljarbas utan varje val blir istället lite av en roulett: vem eller vilka 
kommer vilja rösta på folkpartiet den här gången? Partiorganisationen är 
således svag. Men samtidigt upplevs den som viktig. Jakobsson menar att 
folkpartiet är ett folkrörelseparti men det som driver den är inte ett klassin-
tresse utan en gemensam idé.     
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Vad säger det här om folkpartiet? 
Folkpartiet är ett parti, precis som Jakobsson säger, med en stark bildnings-
tradition. Rötterna till detta kan sannolikt återfinnas i ursprunget i den tidiga 
nykterhets- och frikyrkorörelse som båda delvis byggde på en tanke om att 
bilda människor till insikt. Att genom kunskaper, förändra sitt agerande och 
därmed sitt liv. Liberalerna var även pådrivare till folkskolereformen 1842, 
vilken innebar allmän folkskola. Sedan dess har den här idén om utbildning 
utvecklats och fortsatt att drivas av liberalerna. Dessutom är det ett faktum 
att akademiker, eller människor med högre utbildning i större utsträckning 
än andra varit överrepresenterade som medlemmar och väljare i folkparti-
et.321 I nästa kapitel visas hur den här föreställningen också spiller över på 
föreställningen om den ideala ledaren.  

Men akademikerna som tilltalas av folkpartiet tycks inte vilja organisera 
sig i partiet i någon större utsträckning. Folkpartiet är ett parti med svagare 
organisation, i alla fall sett till antalet medlemmar och partiet lider således 
brist på gräsrötter. En relevant fråga är naturligtvis om det har någon bety-
delse för partiet? Uppenbart tycks partieliterna anse att det kan vara ett pro-
blem, dels på så vis att partiet alltid saknat ambassadörer ute i samhället men 
också genom att det ställer högre krav på partiledaren. Konsekvensen blir att 
partiledaren blir ytterst väsentlig för partiet, det är nämligen genom partile-
daren partiet möter människor och kan övertyga dem om att rösta på folkpar-
tiet. Allt kommer på så vis att i slutändan hänga på partiledaren.  

 

Förhandlingspositionen 
Partieliterna berör även folkpartiets position i det svenska partisystemet och 
vad det får för konsekvenser. Här påtalas att folkpartiet finns i den politiska 
mitten, vilket får till konsekvens att partiet vanligtvis ägnar sig åt förhand-
ling och samarbete med andra partier på ett sätt som inte är lika uppenbart 
för andra partier. Könberg beskriver situationen så här:  

Vi ligger ju i det politiska mittfältet, vilket är en skillnad jämfört med t.ex. 
moderaterna eller t.ex. vänsterpartiet. Och det här påverkar naturligtvis också 
politiken på det viset att det av och till uppkommer frågor om man skall sam-
arbeta över blockgränser eller om man inte skall göra det. Den frågan finns 
inte med hos moderaterna, att de skulle samarbeta med t.ex. socialdemokra-
terna. Det är uteslutet. Vi brukar skoja om den så kallade Bohman doktrinen: 
om socialdemokraterna byter åsikt och tar en moderat åsikt så måste modera-
terna byta åsikt och ta en annan, motsatt.  

 
Mittenpositionen ställer alltså frågor till partiet om samarbete och i så fall 

med vem eller vilka. Men mittenpositionen påverkar även hur folkpartiet ser 
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på partiledarens ideologiska positionering menar Könberg. Det som passar 
det egna partiet bäst är också en person som ”inte ligger för långt åt ena si-
dan utan i mitten, rent ideologiskt”. Och det partiet söker efter när det söker 
en partiledare är huvudsakligen ”en person som vi tror kan vara framgångs-
rik för partiet och vi mäter framgång i termer av att vinna röster”.  

Ullsten resonerar inte direkt kring förmågan att förhandla och samarbeta i 
min intervju med honom, men desto mer har han talat om detta i en tidigare 
text. I kapitlet ”Växling vid makten” i Liberal ideologi och politik 1934-
1984, resonerar han utförligt om folkpartiets speciella position i mitten. 
Bland annat beskriver han hur folkpartiets mål är att nå inflytande och hur 
detta blir styrande för partiets val av strategi. Han resonerar emellertid även 
kring hur detta mål blir problematiskt i och med partiets roll som mittenparti, 
att strävan efter att nå inflytande kräver ett ständigt kompromissande och 
samarbete med andra parter vilket i sin tur gör att den egna profilen blir sud-
dig:  

Folkpartiets dilemma förblev att man ville samarbeta för att öka sitt inflytan-
de och utnyttja sin mittenposition i svensk politik, men varje försök att åstad-
komma detta ledde till inre splittring och förluster i valmanskåren. Detta har 
gällt oavsett åt vilket politiskt håll samarbetsinviterna än varit riktade.322 

 
Vad som här blir belyst är hur folkpartiet vill eller behöver samarbeta med 

andra partiet för att nå inflytande, men också hur det i sig kan försvåra att nå 
framgång. Ullsten skriver vidare om till exempel situationen efter valet 
1976, att folkpartiet då var av uppfattningen att de borgerliga partierna måste 
”jämka sig samman” och på så vis kunna bilda regering:  

Dessutom borde partierna också försöka jämka sig samman på områden där 
man låg varandra nära utan att de krav man framfört i riksdagsinitiativ och 
valprogram för den skull varit helt identiska. Så tyckte man inom folkpartiet. 
Min åsikt var inte att ett liberalt parti aldrig kan samarbeta med ett konserva-
tivt. Det är fel att låta historiska motsättningar klavbinda partiers handlande i 
nuet.323 

 
Trots uppenbart olika politiska inriktningar, trots historiska konflikter, 

trots att partierna kanske till och med tycker riktigt illa om varandra, så ska 
det vara möjligt att komma överens. Det är alltid möjligt att förhandla, och 
samverka som folkparti.  

Också Westerberg talar om vikten av att förhandla som folkpartiledare, 
och menar dessutom att detta var en av hans egna starka sidor. Han menar att 
förhandlingsförmågan hos en partiledare är en förutsättning för att nå infly-
tande och resultat eftersom partiet vanligtvis behövt eller om man så vill, 

                                                      
 
322Ullsten (1984), s. 441. 
323 Ibid., s. 443 & 457.  
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varit tvungna att förhandla med andra partier för att kunna påverka. Han 
anser också att han själv ibland kunde bli kritiserad internt för att vara allt 
för samarbetsinriktad, vilket han emellertid gjorde för att nå resultat. För 
Westerberg är det en själklarhet att en partiledare måste ”åstadkomma resul-
tat” och att detta kräver att han eller hon kan ”klara en förhandling”: 

Jag är mycket bra på att förhandla, på att nå resultat. […] Ingen annan folk-
partiledare har uppnått mer konkreta resultat än vad jag gjorde under mina år. 
Jag tror alltså att jag var en ganska bra förhandlare och det berodde mycket 
på mitt intresse för mina förhandlingspartners strävanden. 

 
Leijonborg är en av de folkpartiledare som föreslagit att folkpartiet borde 

slås samman med något eller några andra partier vilket också visar på parti-
ets position i mitten.324 Syftet med en sådan sammanslagning är självklart att 
nå inflytande och på sikt vinna regeringsmakten. I en intervju i Dagens Ny-
heter säger Leijonborg att:  

Historien visar att partisammanslagningar är mycket svåra att genomföra. Å 
andra sidan visar historien också att det är svårt att vinna över socialdemokra-
terna. Vi måste tänka nytt för att komma längre, vi kan inte sitta fast i det här 
opponerandet. Vi måste vinna makten.325 

 
Som framgår liknar Leijonborgs uttalande i mycket vad Ullsten skrev 

knappt tio år tidigare. För att vinna regeringsmakten, vilket är det väsentliga, 
måste folkpartiet förhandla och samarbeta med andra partier. 

  

Livsvärlden 
Folkpartieliterna har en föreställning om att partiets position i mitten både är 
en fördel och en nackdel. Det är en fördel på så vis att det ger möjligheter till 
samarbeten både vänster- och högerut, och på så vis är det en fördelaktig 
position. Å andra sidan är det samtidigt en nackdel, på det sättet att partiet i 
princip måste samarbeta med andra partier för att nå inflytande, och det på 
grund av partiets litenhet. Och detta i sin tur gör att partiets egen profil kan 
bli suddig, något som inte heller är bra. Litenheten berörs inte direkt i före-
ställningarna om att förhandla och samarbeta men är en bidragande orsak till 
samarbetsinviterna. Partiet vet att de inte klarar sig själva. Det viktiga för 
folkpartiet och vilket här också framkommer, är att nå inflytande, och för att 
det skall bli möjligt måste partiet alltså samarbeta. Partiet och således parti-
ledaren måste hela tiden ha en öppenhet och en förmåga att skapa hållbara 
samarbeten.  

                                                      
 
324 T.ex. ”Leijonborg vill ha färre partier” i Dagens Nyheter 031104. 
325 Ibid.  
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Vad säger det här om folkpartiet?  
Det finns flera exempel genom folkpartiets historia på såväl mer organisera-
de samarbeten som förhandlingar av olika slag, inte minst kan de gånger 
partiet hamnat i regeringsposition nämnas som exempel. Vid samtliga dessa 
tillfällen har detta föregåtts av ett samarbete och ett förhandlande med andra 
partier, nu senast i formen av Allians för Sverige, tillsammans med modera-
terna, centern och kristdemokraterna. Tidigare har partiet, eller snarare dess 
partiledare, vid ett par tillfällen gått så långt och föreslagit en sammanslag-
ning med andra partier.326 Positionen i mitten i kombination med litenheten 
gör att partiet mer eller mindre tvingas till att samarbeta. Men, som sagt, 
detta kan också tolkas i positiva termer, att positionen ger partiet möjligheter 
som ett parti likt t.ex. moderaterna inte har på samma vis. Flera av partiets 
partiledare under efterkrigstiden har också beskrivits som något av ”samar-
betsingenjörer”, så till exempel Gunnar Helén men även Ola Ullsten och 
Bengt Westerberg har beskrivits som påtagligt förhandlingsinriktade.327 Och 
det ligger i sakens natur att ett mittenparti förhandlar och eventuellt samarbe-
tar med andra partier för att nå inflytande och för att kunna uppnå resultat. 

Detta behandlas utförligt i Larssons analys av folkpartiet som varandes ett 
litet mittenparti och valet av strategi för att nå inflytande. Larsson utgår från 
en hypotes om vilka kriterier som ett mittenparti måste uppfylla för att nå 
parlamentariskt inflytande. Det tredje av dessa krav är att ledaren skall vara 
parlamentariskt erfaren och skicklig samt har god taktisk förmåga och per-
sonlig maktvilja.328  

Samtliga partier i ett parlamentariskt system likt det svenska, vilket leder 
fram till ett flerpartisystem, behöver kunna samarbeta med andra partier. Till 
skillnad mot situationen i ett tvåpartisystem där ”vinnaren tar allt”, är det 
ytterst sällan ett parti erhåller egen majoritet utan istället behöver söka stöd 
hos även andra partier för att bilda regering eller för att få igenom sina för-
slag i riksdagen.329 Detta gäller alltså för alla partier, men samtidigt är beho-
vet än större för mindre partier jämfört med för de som är större, sett till 
väljarstöd. I folkpartiets fall har också situationen, eller behovet, varierat 

                                                      
 
326 Detta var fallet dels på 1960-talet då Bertil Ohlin var partiledare och folkpartiet deltog i ett 
”mittensamverkan” med centern, och vilken utmynnade i att folkpartiet 1968, under ledning 
av Sven Wedén föreslog en sammanslagning med centern vilken dock avböjdes (Larsson 
(1998), s.377ff) . Men även efter valet 1973, då dåvarande partiledaren Gunnar Helén ställde 
samma fråga till samma parti och åter fick ett nej (Johnson (2002), s. 90). Slutligen har sådana 
tankar förts fram av Lars Leijonborg 2003 & 2004, men då var tanken att slå samman samtli-
ga eller ett par borgerliga partier (”Leijonborg vill ha färre partier” i Dagens Nyheter 031104 
& Linder, PJ A., Slå samman borgerliga partier” i Svenska Dagbladet, 040723). 
327 Larsson (1992), s. 45ff, 174f liksom Nilsson (1995), s. 231.  
328 Larsson (1992).  
329 Jfr. Lewin (1995). 
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beroende på partiets varierande storlek. På 1950- och 60-talet var folkpartiet 
det näst största partiet vilket fick till konsekvens att behovet att söka samar-
bete eller ingå allianser med andra partier var mindre jämfört med från 1970-
talet och framåt, då partiet varit betydligt mindre. Ett partis samarbets- och 
därmed förhandlingsbenägenhet betingas således delvis av den egna storle-
ken.  

Men samtidigt med nödvändigheten att samarbeta framkommer att det 
här inte enbart är positivt. Det som riskeras är den egna profilen och en tyd-
lighet, vilket ibland också är vad som brukar belönas av väljarna, och det vet 
folkpartieliterna. Här uppstår en klassisk konflikt mellan att stärka den egna 
profilen kontra att samarbeta, ett klassiskt dilemma för mindre partier med 
svårighet att nå inflytande utan samverkan. Det Larsson diskuterar är hur 
folkpartiet hanterar dessa olika strategier, ”inflytandestrategin” respektive 
”profileringsstrategin”.330 Och Larsson menar att det krävs framgångar i båda 
dessa strategier för att partiet skall kunna förverkliga sitt program.331 Men 
samtidigt är det uppenbart att strategierna kan hamna i konflikt, och så snart 
partiet tappar röster, kanske till följd av betoning av inflytandestrategin, rea-
gerar det med att stärka den egna profilen, vilket försvårar samarbete och 
inflytandestrategin.  

En konsekvens av det här är också att ett parti som folkpartiet kan vara 
svårt att samarbeta med. Dels finns hela tiden en instinkt att stärka den egna 
profilen eftersom detta antas attrahera väljarna. Dels har folkpartiet i egen-
skap av att vara ett mittenparti, haft flera alternativa samarbetsmöjligheter. 
Senast i raden på exempel på den här ”opålitligheten” är folkpartiets initiala 
samarbete i Alliansen, då partiet bitvis kom att betraktas med misstänksam-
ma ögon och frågan som ställdes var om det verkligen gick att lita på folk-
partiet. Upprepade gånger gick partiet ut med offentliga utspel som saknat 
förankring hos övriga i regeringen vilket skapade en misstro hos övriga par-
ter. Somliga menar att partiet inte riktigt uppfattats som att det verkligen 
velat samarbeta med övriga i regeringen, och har flertalet gånger agerat i 
strid med regeringen och helt på eget bevåg.332 Detta kan å ena sidan tyckas 
märkligt mot bakgrund av betoning på samarbete för folkpartiet för att nå 
inflytande. Å andra sidan kan detta faktiskt sägas ligga i linje med behovet 
av att stärka den egna profilen för att vinna väljare, men också att partiet då 
lättare kan hålla fler dörrar öppna för alternativa samarbeten. Positionen i 

                                                      
 
330 Larsson (1992), s. 14.  
331 Ibid. 
332 Nilsson, T., ”Alliansens svarta får”, i Fokus, nr 28, 2006. Nilsson, T., ”Höger, vänster om”, 
i Fokus, nr 15, 2007. Möller, T., ”Folkpartiet är illa rustat för forcerat partiledarval”, DN-
debatt, Dagens Nyheter, 070425. Även exempelvis Brors, H., ”Georgienkrisen spräcker enig-
heten i alliansen”, i Dagens Nyheter 090121. Brors menar att folkpartiet genom att återigen 
göra ett eget utspel, i detta fall om försvaret, försvårar regeringens sammanhållning, och att 
detta enbart handlar om att fp vill vinna egna röster.  
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mitten i kombination med litenheten gör således partiet på sätt och vis opålit-
ligt. Uppenbart är dock att positionen och situationen är märkbar för partieli-
terna i deras föreställningar om partiet.  

 

Öppna liberaler 
Flera av partieliterna menar också att folkpartiet utmärks av en öppenhet på 
ett sätt som inte finns hos andra partier. Jakobsson till exempel uppfattar att 
partiorganisationer normalt sett är dåliga på att vara öppna och att det är en 
förståelig reaktion. Att det finns en skepsis till de som inte har gjort allt 
”grovjobb” inom organisationen. Folkpartiet och dess partiledare har emel-
lertid haft ett annat förhållningssätt, vilket också, menar Jakobsson, här är ett 
krav på partiledaren:  

En partiledare måste ha ett helikopterperspektiv och om man då ser någon 
som har samma värderingar så skall man kunna lyfta in den personen och ge 
den en position. Självklart gör man det för att det är bra för partiet att tillgo-
dogöra sig bra personer utifrån men det finns också en demokratisk aspekt på 
det här.  

 
Leijonborg menar att han själv agerar just så som partiledare. Att han för-

söker vara öppen och få med sig nya människor i partiet:  

En sak som är rätt bra med mig, är att jag är bra på att få med mig nya männi-
skor och få dem att känna sig sedda och uppskattade. Det är en hel del yngre 
människor som jag fått med. Sedan tror jag faktiskt att jag är outstanding i 
Sverige på att få med och värva nya som t.ex. Pehr G Gyllenhammar och Ma-
rit Paulsen, och alla möjliga sådana där har kommit med under min tid och 
fått plats genom mitt ledarskap. 

  
Samtidigt visar det sig att denna öppenhet inte alls gäller när det är frågan 

om posten som partiledare. Så här säger Leijonborg: 

Det här är en enorm målkonflikt. Ytterst är det bara de som kan den här kul-
turen inifrån som verkar ha förmågan att bli partiledare. Och där finns en 
märklighet, det är en väldigt stark kultur som präglar partierna och för att 
kunna existera i den krävs det, verkar det som, en lång erfarenhet av den. Det 
låter inte så bra att säga det men partierna är inskränkta. Det är bara de som 
har de rätta kontakterna och kan ringa de rätta samtalen i rätt ögonblick som 
överlever. 

 
Leijonborg menar att det är ett problem att partiet kräver att det endast är 

personer med ”lång och trogen tjänst” inom detta som kan komma att bli 
partiledare. Han anser således sig själv arbeta för att lyfta in människor ut-
ifrån och att sådana personer ofta får ett stort förtroende som politiker men 
att det för att bli partiledare krävs en annan typ av kunskap om partiet.  
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Könberg menar också han att öppenheten utmärker folkpartiet. Han an-
ser att folkpartiet är unikt i att lyfta in människor utanför partiet och ge dessa 
höga positioner inom partiet:  

Det finns nog lite mer av öppenhet i vårt parti. Duktiga personer som vi upp-
fattar som liberalt frisinnade har vi inte ett dugg emot att lyfta in. Det utmär-
ker nog oss. Tittar du på alla partier så är nog vi och kristdemokraterna bäst 
på det. 

 
Men det som också utmärker folkpartiets öppenhet menar Könberg är att 

diskussioner och samråd har mycket högt i tak och att partidisciplinen kan-
ske är svagare. ”Vi är ett liberalt parti. Det är sällan personer röstar emot 
partilinjen i de andra partierna, medan det förekommer i folkpartiet”. Han 
menar att ”svängrummet är nog större här jämfört med i andra partier”.  

Det här anser också Ullsten, som uttrycker att det är just detta som karak-
täriserar en liberal rörelse. Han säger att en liberal rörelse ägnar sig åt ”me-
toden att fatta beslut” istället för det färdiga beslutet. Det finns ”ingen färdig 
modell som man strävar efter, för har man det är man ute och svävar i det 
totalitära”. Ullsten hävdar att medlemmarna inom folkpartiet dessutom krä-
ver en frihet inom partiet och att de är betydligt mindre benägna att sluta upp 
bakom partiledaren. Vilket dock i sig kan vara problematiskt för ett parti:  

Folkpartiet är en liten liberal organisation och det gör att medlemmar ställer 
krav. Enskilda medlemmar och avdelningar tar sig mycket mer frihet i vårt 
parti jämfört med i t.ex. socialdemokraterna. Det partiet har en tyngre apparat 
att rucka jämfört med folkpartiet och där sluter man upp bakom ledaren. Så är 
det inte i folkpartiet. Det är i och för sig en svaghet med ett liberalt parti om 
man skall se det ur effektivitetssynpunkt. Men eftersom själva budskapet är 
att ge människor inflytande så tillämpar man det så långt det går i partiet och 
dess beslutsprocesser. Då överlåter man inte till någon ledning, utan då håller 
man ögonen på dem. Och om de gör något som inte stämmer med partiets 
uppfattning så talar man om det. Det är en svaghet på ett sätt men en styrka 
på ett annat. Men om man skall vinna röster är det inte alltid så effektivt.  

 
Ullsten säger således att ett liberalt parti som folkpartiet inte nöjer sig 

med att sitta tyst och titta på när partiledaren agerar utan vill vara med och 
bestämma och besluta. Att detta faller sig naturligt men att det också kan bli 
problematiskt eftersom det skapar konflikter och att tid måste ägnas åt intern 
diskussion istället för t.ex. valkampanjarbete.  

 

Livsvärlden 
Här framkommer en föreställning om partiet som mer öppet än andra partier. 
Människor släpps in och upp i folkpartiet utan att ha behövt koka kaffe på 
föreningsmöten under x antal år innan personen kan avancera i partihierar-
kin. Här finns en tydlig stolthet över detta vilket uppfattas som ett särdrag 
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för partiet. Och det är tydligt att detta antas kopplat till partiets liberala vär-
deringar, vilka just handlar om att vara öppen eller tillåtande. Som framgår 
antas också att det finns en större öppenhet internt i partiet, att partipiskan 
inte är lika hård i folkpartiet, och detta antas också vara en konsekvens av 
liberalismen. Folkpartimedlemmarna antas ha en större frihet, men även 
kräva en större frihet jämfört med i vissa andra partier. Detta uppfattas på ett 
sätt som ett problem, men samtidigt är folkpartiet ett frihetsparti.  

 

Vad säger det här om folkpartiet? 
Folkpartiet är ett liberalt idéparti och detta tycks skapa en föreställning om 
partiet som öppet. Den här föreställningen om öppenhet och frihet i partiet 
borde på ett sätt innebära att det är betydligt svårare att verka som partiledare 
i folkpartiet, vilket Ullsten också tangerar. Att partiet är mindre benäget att 
underordna sig en partiledare utan alla skall ha samma rätt till inflytande och 
påverkan. Samtidigt skulle det lika gärna kunna få till konsekvens att även 
ledaren skall ha stor frihet, också han eller hon skall ha sin frihet. Dessutom 
förefaller folkpartiet betydligt mer öppna inför att lyfta in människor utanför 
politiken på höga positioner. Detta visar sig dock vara en sanning med modi-
fikation. I intervjuerna framkommer nämligen också att det är mycket svårt 
att komma i anspråk som partiledare om personen i fråga i princip inte vuxit 
upp i partiet.  Det finns således ett dilemma i att de som kommer in utifrån 
snabbt kan åtnjuta förtroende men att de däremot inte kan komma att klara 
av den interna arenan på ett fullgott vis på grund av okunskap om hur den 
fungerar. Partiledaren måste således, dessvärre, vara en person som vuxit 
upp i partiet. I ett öppet parti som folkpartiet är det ett problem, men samti-
digt ett faktum.  
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Kapitel sju:                        
det ambivalenta 
partiledaridealet  

Ledaridealet enligt fp-eliterna 
I det här kapitlet presenteras, analyseras och tolkas folkpartieliternas före-
ställningar om partiledarskap. Kapitlet är tematiserat i fyra dikotomier vilka 
på olika vis fångar partieliternas ambivalenta ledarideal. Dikotomierna är 
härledda ur intervjumaterialet och sammanfattar föresällningar om ledarskap 
och, inte minst, tvetydigheten i dessa. Här har jag funnit är fyra stycken di-
kotomier; dogmatism – pragmatism, idé – person, synas (utåt) – verka (inåt), 
och fri – bunden. En dikotomi är, som framkommit tidigare, en tvåfaldighet, 
det vill säga en uppdelning i två uteslutande kategorier och vilka här skall 
betraktas som motsatser. Detta innebär sålunda föreställningar som är mot-
stridiga och vilka kan klassificeras som tillhörande den ena eller andra av de 
två alternativen i en dikotomi. Det jag vill visa är hur föreställningarna om-
fattar båda alternativen på en och samma gång, trots att dessa står i motsats 
till varandra, och hur idealet följaktligen blir ambivalent. Kapitlet följer de 
fyra dikotomierna och dessa i sin tur är upplagda på liknande vis som före-
gående kapitel. Således presenteras först partieliternas föreställningar, däref-
ter beskriver jag ambivalensen i dessa, och slutligen tolkas tvetydigheterna 
vilket innebär att jag försöker skapa förståelse kring dessa. 

I analysen kommer framgå hur folkpartieliterna genom sina resonemang 
delvis formulerar vad som skulle kunna tolkas som två slags bryggor i ledar-
idealets konflikter. Den ena utgörs av att resonera kring vikten av att ha form 
av balans i ledarskapet, den andra om att utkräva ledaren på ansvar. Dessa 
resonemang kan tolkas som ett sätt att mildra spänningen i ledaridealet, i 
tanken, trots dess påtagliga ambivalens.  

 
Dogmatism och pragmatism 
Den första dikotomin som jag identifierar i partieliternas föreställningar om 
det ideala ledarskapet är dogmatism kontra pragmatism. Med dogmatism 
menas ett förhållningssätt som innebär ett vidhållande av en viss uppfattning 
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eller att endast se saker ur ett perspektiv. Men att vara dogmatisk kan här 
också innebära att till exempel vara väldigt tydlig eller att profilera sig som 
ledare eller att profilera partiet. De föreställningar som jag samlar under 
begreppet dogmatisk pekar mot en ledare eller ett ledarskap som på olika vis 
symboliserar en principfasthet eller en tydlighet. Pragmatism däremot hand-
lar om att ha ett mer öppet förhållningssätt, att inte låsa fast sig vid en viss 
ståndpunkt utan vara flexibel. Och de föreställningar som jag samlar under 
begreppet pragmatism pekar alla åt ett ledarskap som är förhandlingsvilligt, 
resonerande och allmänt mindre principfast.  

Som framgår nedan skall den ideala ledaren, på en och samma gång vara 
både dogmatisk och pragmatisk.333 Å ena sidan skall den ideala ledaren vara 
tydlig, principfast, fri från tvivel och profilerande av partiet men också kun-
nig i bemärkelsen veta mest och rätt och ha ett enkelt och tydligt svar på 
frågor. Å andra sidan är den ideala ledaren en intellektuell person som reso-
nerar och har en öppenhet inför flera tänkbara svar och lösningar vilket i sig 
för övrigt, vilket framgår nedan, är hur partieliterna definierar liberalism. 
Dessutom är ledaren en person som förhandlar och samarbetar, och det oav-
sett med vem.  

 

Partieliternas föreställningar 
Dikotomin och konflikten mellan dogmatism och pragmatism framkommer 
på olika sätt i partieliternas föreställningar. Bland annat genom en betoning 
på att en partiledare måste vara tydlig i sitt sätt, liksom kunnig och påläst 
samtidigt som personen i fråga också måste ha en intellektuell och resone-
rande läggning, och vara förhandlingsinriktad och inte stänga några dörrar 
för samarbeten.  

Ullsten belyser på ett bra sätt, vad frågan om dogmatism kontra pragma-
tism handlar om i sitt resonemang om att en ideal partiledare är en bra debat-
tör. För Ullsten är en bra debattör är en dogmatisk debattör. Han exemplifie-
rar med förre moderatledaren Gösta Bohman som enligt Ullsten var konse-
kvent, alltid hade rätt och aldrig tvekade. Ullsten menar dock att han själv 
var en betydligt mer pragmatisk ledare:    

                                                      
 
333 Jag vill påpeka att orden ”dogmatisk” och ”pragmatisk” här används för sina innebörder 
och inte värderande. Inte sällan kan dogmatism beskrivas som någonting negativt medan 
pragmatism betraktas som något positivt. En sådan värdemässig uppdelning avses inte här. 
Att vara t.ex. principfast och mindre öppen för alternativ behöver här inte innebära någonting 
negativt. På motsvarande vis, att vara t.ex. resonerande och förhandlande eller flexibel, behö-
ver inte nödvändigtvis alltid vara någonting positivt. Här används begreppen dock för att 
fånga positivt värderande föreställningar om ledarskap. För folkpartieliterna är en ideal parti-
ledare både dogmatisk och pragmatisk.  
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Bohman var konsekvent i sin uppfattning och jag tror det är lättare att föra en 
debatt utifrån Bohmans utgångspunkt. Han var ensidigt höger. Han hade ald-
rig tvivel om någonting. Han hade alltid rätt. Det var mycket svårare att vara 
en god debattör om man ibland känner tvivel om det man säger. Man får inte 
vara för intellektuell och för kluven. Det är mycket lättare att vara dogmatisk. 
Bra debattörer är dogmatiska. 

(I) Hur var du själv? 

Jag är mycket mer pragmatisk. Jag försöker hitta förtjänster i alla ståndpunk-
ter.  

 
Det här citatet speglar vad dikotomin dogmatism kontra pragmatism del-

vis handlar om för intervjupersonerna och hur konflikten i dikotomin upp-
levs som svår att förena. Dogmatism innebär bland annat att vara tydlig. 
Men uppenbart krävs också den mer pragmatiska stilen, inte minst i ett parti 
som folkpartiet. Ullsten exemplifierar bra partiledarskap med flera olika 
ledare. Ullsten menar att hans företrädare, Ahlmark, är exempel på en person 
med ”lysande intelligens” och att han också var en ”utomordentlig debattör”. 
Men det som också utmärkte Ahlmark var att:  

han var mycket mer indoktrinerad, eller vad det nu heter. Han var starkt mo-
tiverad och hade en klar uppfattning av vad han ville. Och han var populär 
inom partiet men inte så populär i andra kretsar.  

 
Vad Ullsten säger är att Ahlmark var övertygad ideologiskt och att detta 

uppskattades i partiet.  
På motsvarande vis menar Westerberg att han själv var en ledare som ut-

märktes av en tydlighet, eller om man så vill, dogmatism. Han menar också 
att det här var något som det egna partiets väljare uppskattade. Så här svarar 
han när jag frågar honom om det krävs någon speciell personlighetstyp för 
att vara partiledare:  

Jag tror att jag själv tilltalade en viss grupp…folkpartiet har ju stark förank-
ring bland akademiker och så. Många tyckte att jag var tydligare än min före-
trädare, och det tilltalar den här gruppen (akademiker). Jag tror att sådana sa-
ker spelar roll.  

 
Av uttalandet att döma menar han att akademiker, vilka utgör en viktig 

och stor grupp i och för folkpartiet, tilltalas av att partiledaren är tydlig. 
Förmodligen handlar denna tydlighet om att göra klart vad partiet tycker och 
tänker, vilket uppfattas vara någonting som just akademiker vill kunna se, en 
tydlig positionering.  

Leijonborg betraktar, precis som Ullsten, sig själv som en ganska otydlig 
person, men förefaller ändå samtidigt mena att tydligheten är viktig i ett 
partiledarskap:  
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Jag tycker själv att jag har några egenskaper som krävs. Jag vet rätt väl vad 
jag vill åstadkomma. Men sedan har jag ju en hel del brister också uppenbar-
ligen. Det är väl möjligt att jag inte är tillräckligt tydlig som ledare. Men det 
brukar förr eller senare ändå bli som jag vill så på det viset tror jag att jag är 
en bra ledare. Men det är möjligt att jag skulle karaktäriseras som ”manage-
ment by otydliga sammanfattningar”. Jag tror det är professor Daniel Tar-
schys som berättat för mig att det finns ett sådant uttryck. 

 
Leijonborg ser det som en brist att han inte är tillräckligt tydlig men sam-

tidigt upplevs detta inte som ett stort problem, eftersom det i slutändan i alla 
fall blir som han tänkt sig. Dessutom menar han att han själv har en viktig 
kvalitet som krävs, nämligen att veta vad han vill.  

Också Jakobsson betonar den mer dogmatiska sidan i partiledarskapet och 
det i förhållande till profilering av partiet, vilket han menar är en av de abso-
lut viktigaste uppgifterna för en partiledare. En partiledare måste vara den 
som pekar ut vad partiet vill, personen i fråga skall ”genom sitt ledarskap, 
markera partiet” och ”hålla en politisk linje”. Att markera partiet och hålla 
fast vid det är centralt, för att visa vad partiet står för och hur det ställer sig i 
olika frågor. Jakobsson menar att detta med att profilera partiet eller definie-
ra partiet och dess politik är det som definierar ett framgångsrikt ledarskap:  

Det räcker inte med att säga att man skall kommunicera partiets politik på ett 
skickligt vis, utan man måste också vara skicklig i att tydligt definiera parti-
ets politik. Att leda de processer som leder fram till vad som skall vara parti-
ets position. Att våga göra prioriteringar och slåss för dem på alla arenor.  

 
Men en ideal partiledare skall inte bara vara tydlig och profilera partiet 

utan han eller hon skall även vara osedvanligt kunnig. Men det räcker inte 
med kunskaper utan samtidigt med detta måste en ledare även vara intellek-
tuell, dessa krav kan också sägas spegla konflikten mellan dogmatisk och 
pragmatisk.  

Westerberg resonerar kring kunnighet och intellektualism när han pratar 
om vilka personer han anser exemplifierar goda ledare. Det som framkom-
mer är att det finns just två centrala förmågor för att bli en bra partiledare: en 
intellektuell kapacitet, eller ett intellektuellt förhållningssätt och en kunnig-
het eller förmåga att ”läsa på”. Westerberg beskriver det han menar med 
exempel på reella personer. Så här svarar han när jag frågar honom om hur 
hans ideal för en partiledare ser ut:  

Det är en kombination av olika saker. Alltså jag har ju sett många partiledare 
under årens lopp och många av dem har ju väldigt positiva drag av olika 
slag…Carl Bildt tycker jag är väldigt bra. Han är en skicklig talare, han är bra 
externt och han är väldigt påläst och väldigt kunnig. Han är ambitiös när det 
gäller. Det försökte jag också vara när jag var partiledare, men jag var väl 
aldrig riktigt lika bra som honom. Min ambition var alltid att när jag kom till 
förhandlingsbordet, en utfrågning eller något sådant, så skulle jag alltid vara 



 181

väldigt påläst. Jag lade ner oproportionerligt mycket tid på det. Carl är också 
en sådan person, så vi hade lätt att finna varandra.  

 
Förre moderatledaren Carl Bildt pekas här ut som ett ideal och det till 

följd av vara en god talare men främst till följd av sin pålästhet och kunnig-
het, han är en person som kan och vet. Uppenbarligen var detta något Wes-
terberg själv lade stor vikt vid och tid på, att läsa på för att kunna och veta. 
Och som tidigare nämnts kom Westerberg också att skämtsamt kallas för 
”Vet Bästerberg”, just för att han alltid ville kunna och veta. Westerberg 
säger också att:  

Jag är nästan allergisk mot när folk kastar ur sig saker, de påstår att de vet hur 
något skall lösas. Men frågar man lite närmare hur de har tänkt sig att det 
skall gå till så kan de inte svara på det. Ibland blev jag anklagad för det när 
jag var politiker, att jag ville veta för mycket. Om vi skulle gå ut och kräva 
skattesänkningar så sa jag, ”jaha men var skall vi ta det ifrån då?” Då ville 
jag att vi skulle ha svar på den frågan. Då sa en del att ”ja men det tar vi se-
dan, nu driver vi opinion för skattesänkningar”. Men jag ville alltid ha svar, 
alltid veta vad jag menade när jag sa något. Jag ville kunna svara på nästa 
fråga. I den meningen var jag väl lite för teknokratisk som partiledare, tyckte 
nog en del i alla fall.  

 
Men samtidigt som den här ”veta rätt och bäst”-stilen – den mer dogma-

tiska ledaren, är vad Westerberg uppskattar så menar han att även den mer 
resonerande stilen är bra. Som exempel på en sådan personlighet pekar Wes-
terberg ut Ingvar Carlsson:  

Carlsson har drag som jag tycker är positiva. Han hade nämligen ett slags in-
tellektuellt förhållningssätt till politiken, inte så fastlåst utan mer resoneran-
de. Han var också mån om det här med sakfrågor och så men mindre påläst 
än vad Carl Bildt var.  

 
Carlsson var alltså mer intellektuell, jämfört med Bildt, vilket Wester-

berg betraktar som värdefullt men däremot var han inte lika påläst, vilket var 
mindre bra.  

Jakobsson är inne på ett liknande resonemang som Westerberg om kun-
nighet och intellektualism. För Jakobsson är en ideal partiledare både kunnig 
och tydlig men samtidigt intellektuell – både dogmatiskt och pragmatisk. Så 
här svarar han på frågan om det finns några speciella egenskaper som en 
partiledare måste ha:  

Partiledaren spelar en väldigt stor roll och det som krävs är pålästhet, kun-
nighet, att ha koll på vilka ställningstaganden och vilka nyansskillnader eller 
formuleringar som fungerar och så vidare. Och för det här så krävs en stor 
förmåga att lagra på sig kunskaper, pålästhet och känsla för politiska nyanser.  
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Även Jakobsson pekar således på behovet av att partiledaren har en välut-
vecklad förmåga att ta till sig kunskaper eftersom detta krävs för att veta hur 
partiet skall nå inflytande och framgångar. Men utöver kunskaper och att 
således veta, menar han samtidigt att det också krävs en intellektuell lägg-
ning: 

I den här ytliga debatten om vad partiledare betyder för sitt parti så är det väl 
klart att det här med kunskaper och så vidare är lite underskattat utan istället 
blir det mest fokus på om man ser bra ut i TV eller talar i one liners eller inte 
och så vidare. Men i min analys av vad som gör ett partiledarskap framgångs-
rikt så är kunnighet och inte minst intellektuell förmåga och sådant viktigt, 
men det finns alltså ibland en tendens att det är den mer ytliga aspekten av 
partiledarskap som får prägla processen när man väljer partiledare. 

 
Här säger Jakobsson att ledaren måste vara kunnig men också ha en ”in-

tellektuell förmåga och sådant” vilket indikerar en förmåga att resonera 
kring olika synsätt och frågor. Jakobsson menar att en stor ”intellektuell 
kapacitet” är vad som utmärker både Bengt Westerberg och Lars Leijonborg. 
Mer konkret hur denna intellektuella kapacitet uttrycker sig blir osagt men 
att de har den är tydligt enligt Jakobsson. 

Leijonborg beskriver sig själv, inte uttryckligen som intellektuell, men 
däremot som kunnig. När jag frågar honom om han själv passar som partile-
dare svarar han att ”jo, jag har nog de egenskaper som behövs, eftersom jag 
är ganska kunnig”. Leijonborg går inte närmare in på skillnaderna mellan 
kunnighet och intellektualism men det framgår att han ser sig själv även som 
en intellektuell person. Inte minst när han beskriver sig själv som en resone-
rande person men kanske inte alltid så tydlig.  

Precis som Jakobsson definierar även Könberg framgångsrikt partiledar-
skap i termer av kunnighet. Han anser att den ideala ledaren aldrig har fun-
nits men om det fanns en sådan så handlar det för Könberg om en person 
med kunskaper:  

Det är klart att den ideala ledaren aldrig funnits, men om han eller hon skulle 
finnas så handlar det naturligtvis mycket om kunskap. 

(I) Kunskap om vad då? 

Om de samhällsfrågor som partiet har att ta ställning till och de förändras för-
stås över tiden. Det finns exempel på ledare som varit lata vad gäller att ta till 
sig kunskap men ändå kunnat hantera frågor. Men om du talar om den ideala 
ledaren så måste du vara väl insatt både i sakfrågorna och i hur du tar dig 
fram, både i hur du skaffar dig så mycket röster som möjligt men också i hur 
man får igenom frågor.  

 
För Könberg är den ideala partiledaren således en ambitiös person som 

kan ta till sig kunskaper och som också har betydande kunskaper. En ideal 



 183

partiledare får inte vara lat utan måste se till att veta mycket. I citatet pekar 
han egentligen ut flera olika typer av kunskaper; om sakfrågor och hur man 
skall ta sig fram som ledare, vilket i sin tur innebär kunskaper om hur röster 
skall värvas liksom hur man får igenom frågor. Det handlar både om fakta-
kunskaper och mer strategisk kunskap. Den strategiska kunskapen uppfattas 
viktig för att partiet skall nå inflytande.  

 Ullsten menar att hans eget parti egentligen aldrig haft någon bra partile-
dare, möjligtvis har Bertil Ohlin levt upp till allt som krävs:  

Det var lite skämtsamt sagt det där om att vi aldrig haft en bra partiledare 
men jag menar då någon som uppfyller alla kraven. Möjligtvis är det kanske 
Ohlin, som var partiledare i 23 år som varit nära ett ideal. Partiet hade då 
samma storlek som moderaterna har i dag. Han var en lysande person.  

(I) Vad hade han? 

Ja dels var det ju en annan tid. Men han ingav förtroende, han hade en feno-
menal akademisk karriär bakom sig, blev professor vid 25 års ålder. Han var 
en internationellt erkänd nationalekonom, och han såg även himla bra ut. Han 
hade dessutom en auktoritativ framtoning. Och allt det här tilltalade väl libe-
rala väljare.  

 
En professor är sålunda den enda som nått upp till de hårda som krav 

ställs på en partiledare menar Ullsten. I det han säger är det tydligt hur aka-
demiska kunskaper väger tungt för att erhålla förtroende, att det skapar legi-
timitet att framstå som kunnig. Men samtidigt med detta påpekar Ullsten att 
det finns en väsentlig skillnad mellan en vetenskapsman och en politiker: 
”vetenskapsmannen vet väldigt mycket om väldigt lite medan en politiker 
vet allting om allting”. En vetenskapsman räcker alltså inte upp till kravet för 
en politiker som måste ha en bredare kunskap, och för en partiledare gäller 
att ”det är bra om man är påläst, man måste kunna”. Även om poängen för-
modligen är att en politiker inte måste ha lika djupgående kunskaper som en 
forskare i en viss fråga är det ändå tämligen höga krav Ullsten ställer på en 
partiledare, att i princip veta ”allt”.  

Samtidigt som Ullsten här mest framhäver kunnighet för en partiledare 
visades i avsnittets inledning hur även en mer intellektuell läggning också 
krävs, inte minst i ett parti som folkpartiet eftersom intellektualism är själva 
kärnan i liberalismen. Men det får inte heller vara en person som är alltför 
intellektuell och inte heller för ”hederlig”. Ullsten exemplifierar vad han 
menar med den tidigare högerledaren Gunnar Heckscher:  

Heckscher var en lysande professor men han var ingen bra partiledare. Han 
var för hederlig. Han var för noggrann med detaljer och kom fel i den typen 
av bedömningar som man måste göra som partiledare. Det går inte att gräva 
ned sig i detaljer. Han var för intellektuell. Politik handlar mycket om sunt 
förnuft och att ha någon slags verklighetsförankring, det saknade han.  
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Att vara kunnig är alltså bra, liksom att vara intellektuell, men det får de-

finitivt inte bli för mycket av det ena eller andra och frågan är om det går att 
förena, eller balansera? 

Pragmatismen symboliseras inte bara genom att ledaren skall vara intel-
lektuell och resonerande utan också genom föreställningen att ledaren måste 
kunna förhandla och samarbeta vilket innebär att principer och ställningsta-
ganden måste kunna ruckas på. I föregående kapitel framkom att partieliter-
na bär på en föreställning att ledaren måste kunna förhandla och samarbeta 
till följd av partiets mittenposition och litenhet. Det är sålunda uppenbart hur 
det handlar om att en partiledare måste vara pragmatisk i sitt sätt och sin 
framtoning för att vara framgångsrik. När Westerberg talar om förhandlings-
förmåga framskymtar en slags tävlingsinstinkt, där förhandlingen är ett spel 
mellan olika parter och där att det handlar om att ta hem spelet. När han be-
skriver andra partiledare, som till exempel kristdemokraternas Alf Svensson 
(vilken han satt i regering tillsammans med 1991-94) blir det tydligt att för-
handlingsförmågan värderas högt. Inte minst är det viktigt att vara aktiv i 
förhandlingar, att ”ligga på”:  

Alf Svensson är en duktig talare och han klarar nog även den interna arenan 
bra, men däremot har jag aldrig upplevt honom som en bra förhandlare, inte 
som särskilt intresserad helt enkelt. Han var ju med, vi satt ju i regeringen 
tillsammans mellan -91 och -94 och han var väldigt trevlig att ha med i reger-
ingen, med god social kompetens och så. Men han deltog inte särskilt ofta ak-
tivt i förhandlingar, och det måste man göra som partiledare. 

 
Att förhandla är således centralt för en partiledare. Enligt Westerberg 

handlar det sannolikt om att driva de frågor han vill ha igenom men även, 
som han själv säger om att ”känna av och försöka få kunskaper om var 
smärtgränsen för den andra parten går”. Förhandlingar är ett spel och ett spel 
som skall vinnas eftersom vinsten innebär att han visar på resultat, vilket är 
det väsentliga. Westerberg själv ser sig som en ”väldigt resultatinriktad poli-
tiker” och att det var ”därför som jag gärna gav mig in i förhandlingar och 
var med och diskuterade”. Syftet med detta handlar om att, som han uttryck-
er det, ”även i opposition vara med och påverka de politiska besluten”.  

Könberg belyste väl vad han anser att detta med förhandling handlar om, i 
föregående kapitel. En partiledare i folkpartiet, till följd av partiets mittenpo-
sition men även rollen i opposition, måste kunna förhandla för att komma 
någon vart: 

Det är helt klart skillnad mellan att vara ledare i politisk majoritet och i oppo-
sition, där det ju mer kommer att handla om att förhandla…Ja om man tar 
något av de borgerliga partierna, så behöver de ju när de är i majoritet, kunna 
komma fram med ett gemensamt förslag för att få igenom sina förslag. När 
man är i opposition blir det inte lika angeläget men det kan ändå ofta vara så 
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att man gör bedömningen att det är bra att komma fram med ett gemensamt 
förslag med andra partier. Det viktigaste är att få igenom sin politik. 

 
Precis som han själv säger, det väsentliga är att nå inflytande, och hur det 

sker tycks följaktligen ibland mindre viktigt. Men viktigt är däremot att par-
tiet, och partiledaren, har en förmåga att kunna samarbeta och förhandla med 
andra parter. Könberg fortsätter och säger att ”det av och till uppkommer 
frågor om vi skall samarbeta över blockgränser eller om vi inte skall göra 
det”. Avgörandet handlar förmodligen om hur partiet bäst når inflytande, och 
här blir partiledarens förmåga ytterst väsentlig.  

Som också framgick i föregående kapitel betonade också Ullsten hur en 
partiledare måste ha förmågan att förhandla och samarbeta och det i texten 
”Växling vid makten” i Liberal ideologi och politik 1934-1984. Där beskri-
ver han hur folkpartiets mål är att nå inflytande och hur detta blir styrande 
för partiets val av strategi. Ytterst handlar det om att nå regeringsmakten och 
vägen till denna blir underordnat målet. Han resonerar även kring hur det här 
målet blir problematiskt i och med partiets roll av att vara ett mittenparti, att 
strävanden efter att nå inflytande således kommer att kräva ett ständigt kom-
promissande och samarbete med andra parter, vilket i sin tur gör att den egna 
profilen blir suddig. Ullsten menar att detta är ”folkpartiets dilemma”.334 Att 
vara pragmatisk kan således straffa sig. Samtidigt utmärks en ideal ledare av 
en förmåga att förhandla, att komma överens med andra partier, för att skapa 
inflytande för sitt (folk)parti. Men vad Ullsten också skriver är att partier inte 
går att slå samman bara för att nå makten:  

Partier är inte som företag. De kan inte fusioneras i syfte att bli slagkraftigare 
på marknaden. Partier ägs inte av någon. […] Om ett partis taktiska hänsyns-
tagande – till förmån för samarbete med andra partier – går ut över partiets 
egen ideologiska identitet undergrävs förtroendet för partiet.335 

 
Vad Ullsten säger är att en partiledare inte kan slå samman partiet med ett 

annat parti i syfte att nå inflytande. Partiet kan inte förhandlas bort på det 
viset, det hotar partiets egen identitet. För Ullsten blir partisamarbeten ohåll-
bara om det ”ställer krav på att någon part skall kompromissa med sina ideo-
logiska värderingar”.336 Ullsten funderar också kring att folkpartiet skulle 
valt att stanna utanför regeringssamarbete 1976, att det hade varit ”tacksam-
mare”. Ett sådant alternativ skulle dock inte ha accepterats av partiet, efter 
att i ”fyra och ett halvt årtionde haft strävan att nå regeringsmakten som ett 
övergripande mål”. 337 Att stå utanför regeringssamarbete hade således främ-

                                                      
 
334Ullsten (1984), s. 441. 
335 Ibid., s. 434. 
336 Ibid., s. 458. 
337 Ibid., s. 434, 441. 
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jat den ena sidan i ”partiets dilemma”, det vill säga partiets och partiledarens 
tydlighet, men inte den andra (att förhandla till sig inflytande).  

 

Livsvärlden och dess ambivalens 
Här framkommer föreställningar om att den ideala partiledaren skall vara en 
person som kraftfullt och övertygat profilerar partiet och sig själv, som är 
tydlig och konsekvent i debatter och andra sammanhang. Dessutom är den 
ideala ledaren en människa med osedvanliga kunskaper, han eller hon är en 
person som kan mycket och vet mest eller bäst. Att inte vara akademiker och 
folkpartiledare blir något av en anomali eftersom akademiska meriter visar 
på kunskap och kunnighet. En kunskap som syftar alltså till att veta. Den 
ideala ledaren har inte bara en ideologisk övertygelse utan även en kun-
skapsobjektivism och skall då veta ”sanningen” om allt ifrån hur han eller 
hon bäst når inflytande till vad som är ett idealt skattesystem. En ideal parti-
ledare förefaller således på ett sätt vara en ”Vet Bästerberg” eller en ”Gösta 
Bohman”. En person som inte tvekar eller har en öppenhet inför alternativa 
tolkningar eller lösningar, utan en som vet.  

Å andra sidan och på samma gång framkommer föreställningar om att le-
daren skall vara en intellektuell person, i bemärkelsen resonerande och klu-
ven. En person som har en öppenhet, dels i sin egen övertygelse men även i 
sitt förhållningssätt till omvärlden. Ledaren skall dels vara öppen inför olika 
tankegångar men också för olika praktiska lösningar i termer av partisamar-
beten och vägar för framgång. Å ena sidan skall partiledaren vara, det jag 
kallar, dogmatisk, å andra sidan, det jag benämner för, pragmatisk. Här finns 
en ambivalens och kraven som ställs visar på en tvetydighet.  

Intressant i folkpartieliternas föreställningar är betoningen på att kun-
na/veta å ena sidan, och på intellektualism å den andra. En fråga att ställa är 
om detta går ihop? Att å ena sidan vara intellektuell och resonerande behö-
ver naturligtvis inte stå i konflikt med kravet på att veta och kunna. Är inte 
dess två drag komplementära på så vis att för att kunna läsa på och ta till sig 
kunskaper, så krävs ett välutvecklat intellekt, för att förmå att ta till sig och 
sortera dessa kunskaper?  

Av Svensk Ordbok definieras att vara kunnig som att ”besitta en samling 
kunskaper som kan omsättas i faktiskt handlande (särsk. samlade kunskaper 
inom ett stort område)”.338 En intellektuell person däremot är någon ”som har 
förmåga till och intresse för tänkande och analys”.339 Utifrån dessa definitio-
ner skulle intellektualism kunna krävas för kunnighet. Å andra sidan kan 
dessa olika kvaliteter även betraktas som varandras motsatser där en intellek-
tuell person är någon som ser saker ur olika perspektiv, resonerar och funde-

                                                      
 
338 Svensk Ordbok, (1986).  
339 Ibid.  
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rar. En sådan person har sannolikt inte ett svar på en fråga utan flera olika. 
En kunnig person däremot, den som har läst på, ”vet” vilket som är det rätta 
svaret. Och en sådan person kan vara resonerande, men kan lika gärna vara 
motsatsen, vara mer av en ”besserwisser”; en person som har det rätta och 
enda svaret. Används orden på det här viset blir det uppenbart att de är svåra 
att få ihop eftersom den intellektuella personen resonerar medan den kunniga 
vet bäst.  

Jag menar att det också är på det här sättet folkpartieliterna använder des-
sa kvaliteter. Å ena sidan är det alltså en ”professor Ohlin” eller kanske ännu 
mer en ”Heckscher-typ” som idealiseras, å andra sidan en ”Vet Bästerberg” 
eller ”Carl Bildt”. Å ena sidan den som är bäst i klassen och har ett rätt svar 
som benhårt hålls fast vid, å andra sidan den som kan se saker ur flera olika 
perspektiv och har långt ifrån ett svar.340 Kanske är det en slags ”indoktrine-
rad Ahlmark-typ” som här blir ett ideal: ledaren som på intellektuell väg ser 
världen ur ett ensidigt perspektiv? 

Oavsett svaret är det uppenbart att kunskap och intellektualism väger 
tungt liksom hur det finns en potentiell konflikt i dessa föreställningar. Vad 
som också framkommer är hur en partiledare skall vara tydlig och hur detta 
krav står i konflikt med en önskan om att partiledaren skall förhandla och 
samarbeta. Ovan blev det uppenbart hur kravet på tydlighet är starkt hos 
folkpartieliterna; en bra och framgångsrik partiledare är dogmatisk. Intres-
sant i sammanhanget är hur det i valet av Leijonborgs efterträdare, vilket 
skedde genom en enhällig uppslutning bakom Jan Björklund, framfördes 
som motiv till valet att Björklund just är ”tydlig”. Det pressmeddelande som 
folkpartiets valberedning skickade ut vid kungörelsen av sitt förslag har till 
exempel rubriken ”handlingskraftig och tydlig”, och i texten beskrivs Björk-
lund som en tydlig person.341 

Folkpartisterna Hadar Cars liksom Olle Wästberg (båda i viss mån tillhö-
rande partieliten i folkpartiet) ombes beskriva Björklund i en intervju i tid-
ningen Fokus och framför då vad de uppfattar som positivt med honom. Cars 
beskriver Björklund som ”tydlig i sitt budskap” och ”stark i debatten”, vilket 
kan jämföras med Ullstens föreställning om vikten av tydlighet som debat-
tör. Wästberg beskriver Björklund som att ”han är huvudet högre än de 
andra, har en klar linje och är en lysande talare”.342 Att ha en klar linje torde 
innebära att personen i fråga är förhållandevis tydlig med vad han vill, att 
vara en lysande talare innebär sannolikt även det att vara relativt tydlig med 
sitt budskap.  

                                                      
 
340 Med detta inte sagt att Ohlin enbart var intellektuell i denna mening eller att Westerberg 
inte var det. Men typerna är dessa, den resonerande akademikern kontra klassens plugghäst 
som alltid vill vara bäst, och som har ett rätt svar. 
341 Pressmeddelande, Folkpartiet Liberalerna, 070615.  
342 Hultkvist, E.,”Fem folkpartiprofiler filosoferar om framtiden”, Fokus, nr 15, 2007.  
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Svenska Dagbladets inrikespolitiska analytiker Göran Eriksson beskriver 
Björklund som en ”otypisk folkpartist” och kontrasterar honom mot företrä-
daren Leijonborg som var mer av en traditionell folkpartiledare. Orsaken 
handlar dels om att Björklund saknar universitetsexamen vilket helt strider 
med kravet på intellektualism. Dessutom är Björklund en betydligt tydligare 
ledare, han har ett ”rakt” budskap och ”lyfter inte fram motsägelser” på det 
vis som till exempel Leijonborg gjorde genom ”den partitypiska svagheten 
att resonera högt om för- och nackdelar”.343  

I detta sista exempel blir konflikten mellan dogmatism och pragmatism 
väl belyst. Det handlar om att å ena sidan vara tydlig och slagkraftig å andra 
sidan om att resonera och ha en öppenhet. Eriksson menar att Björklund 
symboliserar det förra och Leijonborg det senare. Jag menar emellertid att 
båda dessa kvaliteter ingår i folkpartieliternas ledarideal. De söker således en 
mix av Björklunds (påstådda) dogmatism och Leijonborgs (påstådda) prag-
matism.  

Kravet på tydlighet hamnar även i konflikt med kravet på att förhandla 
och samarbeta. Det är uppenbart att folkpartieliterna lever med föreställning-
en om att partiet och partiledaren måste förhandla och samarbeta med andra 
partier för att nå inflytande. Om så inte sker blir det svårt att överhuvudtaget 
kunna påverka. Samarbete och förhandling är något som folkpartiet har vant 
sig vid och är också vad en ideal partiledare skall ägna sig åt enligt partieli-
terna. Förhandling syftar då till att nå inflytande, för att på så vis kunna på-
verka. Och sådan förhandling kan faktiskt gå tämligen långt, genom att som-
liga folkpartiledare till och med föreslagit att partiet skall slås samman med 
andra partier, något som i praktiken innebär att partiet mer eller mindre ut-
plånas. En sådan typ av förhandling och samarbete hamnar således i konflikt 
med föreställningen om ideologisk tydlighet och profilering. Åter finns en 
konflikt mellan å ena sidan pragmatism, å andra sidan dogmatism.  

 

Att vara både dogmatisk och pragmatisk - tolkning av livsvärlden 
Frågan är då hur den här ambivalensen skall förstås? Varför skall en partile-
dare både vara en person som vet bäst och en som öppet resonerar och sak-
nar tydliga svar? Varför skall en partiledare på en och samma gång vara 
tydligheten själv i var han eller hon och partiet står, samtidigt som personen i 
fråga i princip kan förhandla bort partiet? Varför skall partiledaren vara både 
dogmatisk och pragmatisk? Det är uppenbart att folkpartieliterna brottas med 
dessa båda sidor av en ideal partiledare och att det hela inte riktigt går ihop.  

Ovan visades hur en partiledare måste vara kunnig och veta, men också 
ha en mer akademisk intellektuell stil som kan innebära raka motsatsen. Vad 
som också framkommit i resonemangen är att personen i fråga även måste 

                                                      
 
343 Eriksson, G., ”Jan Björklund en otypisk folkpartist”, i Svenska Dagbladet, 070908. 
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vara tydlig. Vad som utkristalliserar sig i detta krav på tydlighet, eller en 
form av dogmatism, är emellertid hur detta faktiskt är kopplat till eller för-
stärks av kravet på intellektualism men också hur intellektualism likställs 
med liberalism.  

Att vara liberal innebär för partieliterna att vara intellektuell, eller om-
vänt, att vara intellektuell är samma sak som att vara liberal. Att vara folk-
partist blir således underförstått att även vara intellektuell. Ullsten säger till 
exempel att det specifika med en liberal rörelse är just det pragmatiska och 
öppna förhållningssättet, det mer resonerande. Den förra partiledaren Gunnar 
Helén skriver också, att vara liberal, det innebär att vara ”kluven”.344  

Att vara liberal, alltså kluven eller som jag benämner det, pragmatisk, in-
nebär sålunda någon form av ”öppenhet” (att vara tillåtande) inför olika per-
spektiv. Detta i sin tur borde medföra en minskad möjlighet att vara tydlig 
eller dogmatisk. Möjligen kan en sådan person vara tydlig med att det finns 
många lösningar eller många svar. Men en ideal ledare skall även vara tyd-
lig, övertygad och således övertygande, han eller hon skall vara säker, kunna 
och veta, inte minst veta vägen för sig själv och andra. Och dessa båda mot-
stridiga krav på en partiledare, menar jag, driver på varandra.   

Det kan vara så att dogmatism idealiseras hos en partiledare eftersom det-
ta antas vara vad betraktarna (väljare och medlemmar) uppskattar, vilket 
delvis också framkom i partieliternas föreställningar. Det ideala som folkpar-
tist, och för en folkpartiledare kan dock även vara det motsatta, vilket också 
framkommit, men att detta inte uppfattas fungera i förhållande till omgiv-
ningen. Liberaler uppskattar intellektualism men vanliga väljare uppskattar 
det enkla och tydliga. Sålunda kanske de motstridiga sidorna helt enkelt ut-
trycker partiledarens olika målgrupper, vem han eller hon skall rikta sig till; 
vissa grupper kräver dogmatism andra pragmatism. Vad som efterfrågas av 
dessa olika grupper blir härmed svårt att förena men vilka den ideala ledaren 
skall besitta. Kravet på dogmatism har här handlat mycket om att profilera 
partiet, visa vilka frågor som skall drivas och visa vad ledaren och partiet 
vill, vilket följaktligen antas tilltala väljarna. I ett parti som har en inneboen-
de kluvenhet (till följd av sin ideologi) blir det således viktigt att ledaren 
visar på men även symboliserar det motsatta för väljarna.  

Barrling Hermansson finner att den folkpartistiska riksdagsgruppen upp-
lever sig ha problem med att tydligt förmedla sitt politiska budskap. Önskan 
att vara ”nyanserad” och mer resonerande gör att de framstår som otydliga 
något gruppen är väl medveten om.345 På motsvarande sätt är här partieliterna 
medvetna om vikten av att vara dogmatisk, inte minst i dag i ett massmedia-
samhälle där partiledaren måste kunna framföra sitt budskap kort och koncist 

                                                      
 
344 Helén (1991), s. 170ff.  
345 Barrling Hermansson (2004), s. 134f.  
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under några korta sekunder i tv-rutan. I förhållande till omgivningen blir det 
viktigt att vara dogmatisk.  

Men kravet på dogmatism kanske inte enbart handlar om att det ger ett 
bättre intryck i förhållande till väljarna, utan att det också fyller en funktion 
för partiet självt. Att inte veta exakt, vilket är vad liberalismen innebär, kan 
nämligen vara både frustrerande och till och med ångestskapande, ofta vill 
människan veta, säkert. Dogmatism är tryggt. Men som folkpartist blir det 
alltså omöjligt eftersom det blir en motsägelse då hela partiet baseras på en 
mer pragmatisk (kluven) livsinställning. Men just därför att det blir omöjligt 
så blir det så viktigt ”att veta”. Om inte jag själv som enskild medlem eller 
sympatisör eller elit kan veta säkert, eftersom jag är kluven, så kanske i alla 
fall den ideala partiledaren kan vara tydlig. Det är helt enkelt jobbigt att inte 
veta, att inte vara dogmatisk och jag menar att detta kommer till uttryck när 
folkpartieliterna föreställer sig en ideal partiledare. I realiteten är en folkpar-
tist kluven och villrådig men i fantasin finns det tydlighet och enkla svar, i 
fantasin är partiledaren dogmatismen personifierad, det partiet egentligen 
inte alls står för, det som definieras som motsatsen till folkpartiet.   

Utöver att partiet är liberalt, alternativt att väljarna kräver tydlighet kan-
ske kravet på att vara dogmatisk även kan vara ett uttryck för den ständiga 
konflikt som folkpartiet, i egenskap av att vara ett litet mittenparti lever med. 
En konflikt som präglas av en spänning mellan att stärka den egna profilen, 
eller att tona den densamma, till förmån för förhandling och samarbete med 
andra partier.  

Å ena sidan vara dogmatisk å andra sidan pragmatisk. Hur partiet skall 
hantera denna konflikt tycks som en ständig fråga. Konflikten och balans-
gången gör det svårt att vara tydlig och därmed blir förmodligen detta än 
viktigare. Att vara dogmatisk skulle kunna tolkas som att trycka mer på den 
ena sidan i denna konflikt, nämligen att stärka den egna profilen. Men dog-
matismen kan likväl handla om att vara explicit med vem eller vilka partiet 
skall samarbeta med och hur. För ett parti där själva överlevnaden kan kom-
ma att påverkas av valet av strategi, blir sannolikt kravet på tydlighet än 
viktigare – att vara tydlig med vad partiet vill – eftersom det kan få avgöran-
de betydelse för om partiet fortsätter existera. 

Men trots detta kommer man inte ifrån att partiet och partiledaren måste 
kunna förhandla och samarbeta för att överhuvudtaget kunna påverka. Partiet 
och partiledaren måste således även vara pragmatisk. Trots fullständigt olika 
politiska inriktningar, trots historiska konflikter mellan folkpartiet och andra 
partier, trots att partierna kanske till och med tycker riktigt illa om varandra, 
så ska det vara möjligt att komma överens. Det är alltid möjligt att förhandla, 
och samverka i alla fall om man är en bra (folk)partiledare. Som litet mitten-
parti har folkpartiet en position som kräver men även möjliggör att inflytan-
de kan nås på flera olika vis, men även detta är alltså upp till partiledaren. 
Partiledaren skall se till att förhandla och därmed påverka. Men att förhandla 
innebär att göra avkall och kompromissa och ibland till och med ingå över-
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enskommelser som strider mot partiets idéer och program. Och detta i sin tur 
antas kunna straffas av väljarna eftersom väljarna vill ha en tydlighet, den 
positionering som Jakobsson talade om. Och således står partiet och ledaren 
åter inför konflikten mellan att vara dogmatisk eller pragmatisk.  

Larsson diskuterar hur folkpartiet hanterar den här konflikten mellan olika 
strategier, vilka han kallar för ”inflytandestrategin” respektive ”profilerings-
strategin”.346 Precis som Larsson skriver krävs framgångar i båda dessa stra-
tegier och på båda arenor för att partiet skall kunna förverkliga sitt pro-
gram.347 Men samtidigt är det uppenbart att strategierna representerar två 
delar i en dikotomi. Betonas det ena så försakas det andra, så ser i alla fall 
föreställningen om partiledarskapet ut.  

Pragmatisk förhandling och samarbete skulle kunna tolkas som att det 
egentligen inte har någon betydelse i vilken form de liberala idéerna realise-
ras. Det viktiga är att de gör det vilket i sin tur skulle kunna tolkas som att 
partiledaren enbart skall se till att fullgöra målet att realisera partiets pro-
gram. Möjligen är det så folkpartiet och dess eliter resonerar, att det inte 
finns något egenvärde med det egna partiet utan att det är idéerna som är det 
väsentliga. Formen för dessa har mindre betydelse. Men samtidigt är frågan 
om det verkligen blir ”partiets” program som realiseras vid sammanslag-
ningar och förhandlingar med andra partier.  Pragmatismen gör att den ideo-
logiska dogmatismen suddas ut. Ytterst kanske det således mer kommer att 
handla om att nå den politiska makten och mindre att få igenom sina idéer. 
Att positionerna i sig blir väsentligare än själva programrealiseringen. Att en 
partiledare som föreslår partisammanslagningar är mer upptagen av att nå 
regeringsposition än att realisera liberala idéer.  

För ett parti som befunnit sig mer eller mindre i ständig opposition, och 
sedan 1970-talet varit ett förhållandevis litet parti, finns en tydlig föreställ-
ning om att parlamentariska framgångar nås genom förhandling och samar-
bete. Svensk politik och den svenska politiska kulturen beskrivs ibland i 
termer av samverkan och samförstånd, att det finns en inneboende tendens 
att samarbeta och nå enighet, vilket antas prägla samtliga partier.348 Det som 
framkommer om folkpartiet utifrån partieliterna är emellertid inte samma sak 
som denna svenska ”samförståndskultur”. Istället handlar det om ett litet 
mittenpartis möjlighet att vara med och påverka och vägen till detta heter 
förhandling och samarbete med andra partier. Vägen till det går via en prag-
matism. Poängen är således att detta är ett rent strategiskt och taktiskt age-
rande, i syfte att kunna nå inflytande och vilket på så sätt är något annat än 
den generella samförståndsanda som antas prägla svensk politik.   

                                                      
 
346 Larsson (1992), s. 14.  
347 Ibid. 
348 Möller (2007), s. 297ff. Hadenius (2003). 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns flera olika faktorer som 
gemensamt skapar en förståelse för att en partiledare på en och samma gång 
skall vara dogmatisk och pragmatisk. Att vara liberal likställs med att vara 
intellektuell och som sådan är partiledaren självklart pragmatisk. En person 
som är öppen, ser saker ur olika perspektiv och har en förmåga till intellek-
tuella resonemang. Men pragmatismen krävs även om siktet är inställt på att 
nå inflytande och eventuell regeringsposition. Då måste principer frångås 
och låsningar öppnas.  

Men samtidigt skapar dessa olika saker krav på motsatsen, nämligen på 
att ledaren skall vara allt annat än just pragmatisk. Att inte veta säkert gene-
rerar krav på att just veta säkert, att ha vetskap om sanningen med stort S, att 
vara den som vet och kan mest och bäst. Det skapar en trygghet men uppfat-
tas också vara vad väljarna vill ha. Osäkerhet och kluvenhet är motsatsen till 
auktoritet och legitimitet. Och förhandling och samarbete suddar ut och hotar 
den egna profilen, det som väljarna och medlemmarna faktiskt antas upp-
skatta. I det hänseendet är dogmatismen ytterst viktig. Vet Bästerberg-typen 
inger trygghet på så vis att människor får veta och dessutom råder då inga 
tvivel om partiets identitet. Men samtidigt ges då avkall på det så viktiga 
intellektuella och således liberala förhållningssättet, liksom stänger lätt dör-
rar som kan leda till inflytande. Således måste en ledare samtidigt utmärkas 
av, ”Leijonborg-typens” luddiga stil som dessutom ständigt är på jakt efter 
regeringsmakten. Å ena sidan dogmatikern, kunskapsmässigt och idémäs-
sigt. Å andra sidan pragmatikern, intellektuellt sett och förhandlingsmässigt. 
Bara det ena eller andra fungerar inte, utan den ideala ledaren måste ha båda 
delar.  

 

En form av konfliktlösare? 
Både dogmatism och pragmatism skall finnas med, eller en ”balans” av båda 
delar skall prägla partiledaren. I folkpartieliternas föreställningar uttalas 
ingen explicit lösning på konflikten mellan dogmatism och pragmatism. 
Samtidigt med detta menar jag att sättet att tala om sina konflikter på skulle 
kunna tolkas som en slags brygga i dikotomin. I folkpartieliternas föreställ-
ningar framskymtar nämligen då och då tanken på balans, eller på en ”la-
gomhet”, att det inte får bli för mycket eller för lite av det ena eller andra i 
ett ledarskap. En partiledare skall vara intellektuell, men inte för intellektu-
ell. Eller, en partiledare skall förhandla, men inte för mycket, för då tappas 
partiets identitet bort. Det handlar om balans mellan allt det som efterfrågas, 
hur motstridiga kraven än må vara.  

Tanken om balans tar emellertid inte bort konflikterna som här kan iakt-
tas mellan dogmatism och pragmatism, men däremot kan den alltså tolkas 
som en form av tankemässig lösning på denna tvetydighet. Genom att föra in 
resonemang om att det inte får blir för mycket eller för lite av det ena eller 
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andra, så blir det lättare för partieliterna att förena motsättningarna, i alla fall 
i tanken.  

 
Idé och person (djup och yta) 
En annan dikotomi som identifierats är idé kontra person (eller djup kontra 
yta). Detta utgörs av föreställningar om att partiledarens personlighet å ena 
sidan inte alls är speciellt viktig, eller rättare sagt; det väsentliga är de poli-
tiska idéerna och ett djup i termer av ett intellekt (alltså delvis vad som 
framkom i föregående avsnitt om dogmatism och pragmatism). Det viktiga 
är att vara kunnig, påläst, och liberal (intellektuell). Å andra sidan och på 
samma gång är det ytterst viktigt vem partiledaren är, alltså själva personen 
och personligheten. Han eller hon skall se bra och trevlig ut och, inte minst, 
göra bra ifrån sig i TV. Personen i fråga skall vara attraktiv för väljarna, och 
det väsentliga är då ledarens person, vem han eller hon är och fungerar inte 
en person, så byter partiet ut honom eller henne till förmån för någon som 
talar eller ser bättre ut; som är mer attraktiv.  

Intressant är hur dessa båda uppfattningar samexisterar, på en och samma 
gång. Intressant är också hur partieliterna i folkpartiet, i detta idéparti så 
fullständigt fokuserar på enskilda personer, detta inte minst vid till exempel 
valmotgångar eller ledarskiften. Politiken och idéerna förefaller då helt ham-
na i skymundan, det viktiga är personligheten. 

Som framgår nedan berör den ena sidan i denna dikotomi, nämligen idé 
(eller djup) det som omfattade den diskuterade ambivalensen i föregående 
avsnitt. Där ställdes vetande mot intellektualism, men här ingår båda dessa 
kvaliteter i det som jag kallar för idé eller djup. De ingår i föreställningen om 
att partiledaren skall vara djup eller att det väsentliga är att fokusera på idéer, 
eller kunskap, inte ytliga aspekter av en ledare. Således är det samma typ av 
föreställningar som här behandlas men skurna på ett annat sätt, längs med en 
annan dikotomi, och då hamnar de i samma kategori. Nu handlar det följakt-
ligen inte om konflikten mellan intellektualism och kunnighet utan om hur 
dessa båda saker ställs i kontrast till personfokusering och ytlighet.  

 

Partieliternas föreställningar 
Westerberg identifierar sig själv dels som en person med en intellektuell 
kapacitet, men även som en kunnig person. Samtidigt framskymtar att han 
inte upplever sig helt och hållet nå upp till sitt eget ideal i kunskapshänseen-
de, vilket däremot moderatledaren Bildt tycks ha gjort och således varit nära 
detta ideal. Men Westerberg betraktar sig även som en ideolog, det vill säga 
en person som driver partiet framåt rent ideologiskt. Han säger att ”jag kände 
mig så i alla fall, som en ideolog. Jag drevs mycket av mina liberala värde-
ringar”. Men samtidigt med föreställningen om sin betydelse i termer av 
kunskaper, intellekt och idéer, är Westerberg fullständigt övertygad att hans 
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egen person (och andras) och personlighet har betydelse. Att själva perso-
nen, vem det är, hur han eller hon ser ut och så vidare, spelar roll, vilket han 
samtidigt känner en dubbelhet inför: 

Jag tror det är oundvikligt att personligheten har betydelse i politiken, och jag 
tror också att den kommer att få allt större betydelse. Å ena sidan tycker jag 
på sätt och vis att det är bra att personer får en större betydelse. Å andra sidan 
kan jag känna en viss oro därför att det finns personer i politiken som är vik-
tiga och kunniga, kanske inte på partiledarnivå, men andra personer, som kan 
vara väldigt viktiga men som inte är personer med publikt framträdande per-
sonligheter. Den lilla oro jag känner är att sådana personer kan få svårare att 
få utrymme i politiken. Att det bara blir mer framträdande personligheter som 
syns utåt, att det blir mer av ytlighet.  

 
Personligheten är viktig, och hur en person framträder och uppfattas. Pro-

blemet som Westerberg ser är om andra typer av personer, ”viktiga och kun-
niga” personer inte syns och hörs, på grund av avsaknad av ”publika” egen-
skaper. Personer och personligheter blir viktiga och det som framträder, inte 
politik eller ideologi. Westerberg exemplifierar med skiftet av ledare inom 
centerpartiet: 

Jag tror t.ex. inte att hon Maud Olofsson har så väldigt annorlunda åsikter än 
Daléus, framförallt kan inte centern som parti bytt politik eller ideologi bara 
för att en ny person kommer in. Och så var det ju inte heller när jag kom in, 
att folkpartiet plötsligt bytte politik. Utan då handlar det om att personligheter 
spelar oerhört stor roll. 

 
Som framgår är Westerberg fullständigt övertygad om att partiledarens 

person har stor betydelse för partiet. Han menar att det handlar om person-
ligheten och relaterar alltså till skiftet i centern och vad detta fick för konse-
kvenser men även vilken betydelse han själv fick för folkpartiet. Han menar 
att det är Olofssons person som gav centerpartiet framgångar bland väljarna 
liksom hans egen person fick motsvarande effekt för folkpartiet. Han utveck-
lar resonemanget och menar att Olofsson, genom sin person (hon är ”dotter 
till en bonde, bor utanför Stockholm, hon låter trovärdigare när hon talar om 
landsbygden jämfört med Daléus”) kan tilltala centerväljare bättre än vad 
Daléus lyckades med. På motsvarande vis tror han att hans egen person till-
talade ”akademiker” men även ”människor som jobbar socialt” i och med 
hans sätt att vara och tala.  

Westerberg fick erfara den så kallade ”Westerbergeffekten” vilken inne-
bar att partiet – på kort tid – ökade kraftigt i opinionen i valrörelsen 1985 
resulterade i ett oerhört bra resultat med 14 procent av rösterna. Han själv 
menar att det var den väldigt snabba svängning i opinionen som utgjorde 
Westerbergeffekten. Han säger emellertid samtidigt att det var hans egen 
person som var orsaken till effekten men att han också fick draghjälp av 
medierna genom positiv publicitet, eller ”avsaknaden av negativ rapporte-
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ring”. En orsak till att han själv bedömdes bra av väljarna, menar Wester-
berg, var bland annat hur han framstod i förhållande till konkurrenterna där 
tonen mellan Palme och Adelsohn upplevdes som ”gnällig och för skällig”. 
Han själv gav ett ”klokare och förnuftigare intryck”. Tre år senare gick det 
inte riktigt lika bra för folkpartiet och Westerberg säger att han själv upplev-
de sig som likadan, men att ”konkurrensen kanske var hårdare då”; Adelsohn 
hade ersatts av Bildt och Palme av Carlsson, dessutom hade centerpartiet fått 
Olof Johansson som partiledare, likaså var det året då miljöpartiet kom in i 
riksdagen.  

Westerberg menar också, som framgick i föregående kapitel, att han själv 
delvis valdes till partiledare på grund av hur han framträtt i TV och att detta 
uppfattats som positivt av partiet. Han fortsätter och beskriver hur valet av 
hans efterträdare Leissner, också delvis skedde på basis av den tv-mässiga 
förmågan: 

Jag vet att när man argumenterade för min efterträdare Maria Leissner så 
framhöll man väldigt mycket det här med väljarna och förmågan att framträ-
da i TV och sådana saker och förmodligen underskattade man då även andra 
viktiga förmågor. Men även när jag valdes så var det naturligtvis även den 
imagen hos mig som man såg till. 

 
Den egna personligheten, förmågan att framträda i TV, var således en fak-

tor som vägdes in vid valet av Westerberg liksom vid valet av Leissner. Men 
samtidigt som Westerberg vidhåller detta är det, som framgått, tydligt att han 
inte ser helt enkelt eller enbart positivt på det här, utan menar att en partile-
dare även måste ha andra kvaliteter. Han menar att en partiledare inte enbart 
kan vara bra inför väljarna i media utan måste ”ha en balans”. Han eller hon 
måste också klara av att ”stimulera internt” men även, som han säger, ”klara 
en förhandling och åstadkomma resultat” liksom ha en ”kunnighet”. Men 
likväl fortsätter han med beskrivningen av vad denna mediaförmåga hos en 
person bland annat handlar om: 

Att kunna hantera journalister, att kunna svara på frågor, att klara överras-
kande intervjusituationer, att ha en viss bredd, att veta när man skall våga 
säga att man inte har något att säga, och så vidare. 

 
Westerberg menar således att partiledarens framträdande eller förmåga att 

framträda i TV ”spelar roll”. Jag frågar honom om han själv tog hjälp av 
mediatränare i syfte att bli bra eller bättre i media. Det gjorde han en gång 
och det efter att hans vän, journalisten Åke Ortmark, påpekat att han ”såg för 
spänd ut och borde röra mer på armarna och så och det lyssnade jag på”. 
Men samtidigt säger han att ”man måste få vara sig själv” och att mängder 
av råd istället kan resultera i att det till slut ser onaturligt ut och därför har 
Westerberg sedan dess ”värjt sig” mot allehanda råd om hur han skall vara 
och göra.  
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Partiledarens person i förhållande till väljarna via media, är något som 
återkommer hos intervjupersonerna och som alltså kontrasteras mot andra 
mindre ”ytliga” kvaliteter. Flera av intervjupersonerna exemplifierar med 
Leissner som ansågs ha valts till partiledare på basis av hennes tv-mässiga 
person och inte primärt hennes kunskaper, vilket inte är helt ovanligt i folk-
partiet, menar intervjupersonerna.  

När jag till exempel frågar Könberg om det är något speciellt som han 
menar utmärker folkpartiets förhållningssätt till partiledarskap resonerar han 
kring betydelsen av att vara bra i TV. Han menar att detta varit vägledande i 
valet av partiledare: 

Det är klart att de gånger vi diskuterat partiledarfrågan, när det inte varit 
självklart vem som skall bli partiledare, så har det här med massmedia varit 
uppe. 1995 hade vi votering om det, som jag själv var inblandad i, då hade vi 
tre kandidater fram till valet och det har vi nog aldrig tidigare haft i modern 
tid. […] När man diskuterar val av partiledare så har en central fråga varit hur 
pass duktig vederbörande är på att vinna sympatier i tv, radio och tidningar. 

 
Han fortsätter och menar precis som Westerberg att det vid valet av t.ex. 

Leissner var uppenbart att TV-mässigheten vägdes in: 

I valet av Maria Leissner – Maria kommer inte hålla med om det jag nu sä-
ger, det vet jag för vi har talat om det flera gånger – men väldigt många av 
hennes anhängare anförde som argument att hon skulle vara den mest fram-
gångsrika av oss tre, mig, Anne Wibble och henne, att föra ut politiken i tv. 

 
Men samtidigt som detta varit fallet, att en persons tv-mässighet har fått 

vägleda valet av partiledare, har även motsatsen kunnat iakttas menar Kön-
berg. Det visar, menar han, valet av Leijonborg eftersom han var en ”given 
kandidat” men att detta ”inte direkt” handlade om att han var ”stjärna i tv 
eller så”, det var ”inte det hans anhängare lyfte fram men han blev vald 
ändå”. Detta exempel visar, menar Könberg, att det inte alls räcker att vara 
bra i TV för att bli vald till folkpartiledare. Könberg tonar således samtidigt 
delvis ned tv-mässigheten eller personligheten. Ett annat exempel som Kön-
berg ger på en bra partiledare, som inte utmärker sig för sin personlighet är 
Ingvar Carlsson. Han menar att Carlsson blev vald på basis av att vara ”dug-
lig och duktig”, och inte för att han var bra i media. Men Könberg hävdar 
dock att folkpartiet som helhet betonar partiledarens mediala förmåga. Han 
nämner att detta även var ett argument då vissa i partiet vill byta ut Leijon-
borg mot Jan Björklund (2001), och att det då argumenterades för att Björk-
lund var ”bra i TV”.  

Könberg hävdar också att folkpartiet generellt präglas av en mindre ”ut-
hållighet” med sina partiledare jämfört med i t.ex. socialdemokraterna. Parti-
et har en tendens att byta ut personer som inte bedöms framgångsrika (i val): 
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Socialdemokraterna har större uthållighet med att behålla sina partiledare 
även när det går dåligt, jämfört med vad folkpartiet har. Om vi ser till vår del 
de senaste 20-25 åren så har det oftast handlat om att partiledare antingen gått 
självmant på grund av att det gått dåligt eller också har de puttats bort. Soci-
aldemokraterna har bättre tålamod, men det skall också sägas att de sällan 
förlorat val även om siffrorna varit dåliga eller de har tappat mandat. Men 
sammantaget är det säkert så att de har större tålamod och uthållighet med 
sina partiledare än vad vi har med våra. 

 
Jakobsson vill tona ned tv-mässigheten till förmån för intellektualism och 

kunnighet. Upprepade gånger påpekar han att det skall vara intellektuell 
förmåga och kunnighet som skall väga tyngst i ett partiledarskap och att 
detta står i motsättning till personlighet och yttre attribut. Jakobsson hävdar 
dock att förmågan att vara bra i media är väsentligt för folkpartiet och att det 
kanske till och med, precis som Könberg antyder, ibland varit det tyngst 
vägande skälet till val av partiledare. Både Könberg och Jakobsson ställer 
sig således något kritiska till vad de menar, partiets betydelsetillskrivning av 
tv-mässighet eller, som de menar, denna ”ytlighet”. Jakobsson säger som 
tidigare framgått att en partiledare måste ha ”begåvning” och ”intellektuell 
kapacitet” och att det är ”viktigare än att se bra ut i TV eller tala i one li-
ners”. När jag frågar om vad som utmärker ledare i folkpartiet svarar han på 
liknande vis som Könberg; att det ibland finns en tendens att söka efter per-
soner som uppfattas som framgångsrika i media, men att här också finns en 
tudelning eller konflikt mellan två motsatta krav: tv-mässigheten och intel-
lektualismen: 

Det finns väl alltid en slags pendeleffekter i partier, på så vis att när en parti-
ledare skall väljas så kan man se i efterhand att det finns en tendens att man 
skall ha något helt annat jämfört med den tidigare. Om man haft någon som 
var kunnig så vill kan ha någon som är mer karismatisk, och omvänt. Men 
vad som gör en partiledare framgångsrik tror jag inte alltid är styrande i den 
här processen. I min analys handlar det om kunnighet och intellektuell för-
måga och sådant viktigt och djupare, men det finns en tendens att det är den 
här mer ytliga aspekten av partiledarskap som får prägla processen. 

 
Som framgår av Jakobsson förefaller dessa sidor eller egenskaper delvis 

vara ömsesidigt uteslutande, på så sätt att en och samma person kan ha svårt 
att både vara kunnig och tv-mässig. Jakobsson exemplifierar med valet 2002, 
då folkpartiet gick starkt framåt och Leijonborg blev ”Leijonkungen”, för att 
visa hur det egna partiet kan lägga stor vikt vid en ledares mediala framto-
ning. Han säger att ”i ett parti som tredubblats finns en tendens att uppfatta 
partiledaren som karismatisk”. Men, fortsätter han, när så sker så ”bedömer 
partiet mer ytan” än det som faktiskt skapade framgången, vilket är ledarens 
kunskap och positionering.   

Jakobsson menar också att de skiftningar som Leijonborg fick uppleva i 
rollen som partiledare, från att vara starkt ifrågasatt och med låga opinions-
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siffror, till det motsatta talar för den egna tesen att personens ”yta” inte av-
gör utan andra saker: 

Det stärker min tes att det är positioner och inte personer som avgör i relation 
till väljarna. Sedan är det i relationen till väljarna och hur det går i den som 
man bedöms som person. I ett parti som tredubblats finns en tendens att upp-
fatta ledaren som karismatisk och så vidare, och partiet är väldigt nöjt med 
sin ledare. Men då bedömer de mer ytan medan det som egentligen var orsa-
ken till framgången handlade om positionerna som ledaren gjorde genom sitt 
ledarskap. 

 
Men även om inte ledarens person är viktig (alltså hur han eller hon ser 

ut, pratar osv.), är det likväl ledaren som har ansvaret för att partiet lyckas i 
opinionen och val, men nu handlar det om val av sakfrågor och inte om per-
sonlig utstrålning. Det Jakobsson likväl menar är att det är en person som är 
ansvarig för att det går bra eller mindre bra för partiet.  

Enligt Jakobsson kan även Westerbergs framgång, ”Westerbergeffekten”, 
förklaras av att Westerberg lyckades göra de prioriteringar som en partileda-
re måste göra för att få partiet valbart. Han menar att det finns flera likheter 
mellan Leijonborg och Westerberg på så sätt att ”de har personliga egenska-
per som gör att man klarar av att hålla sina prioriteringar på de olika arenor-
na”. Båda har också, vilket krävs ”en stor intellektuell kapacitet”. Jakobsson 
menar att Tony Blair exemplifierar en bra partiledare och detta eftersom han 
”verkligen personifierar det här med att ta strid mot interna opinioner och att 
göra sitt parti valbart”. En partiledares förmåga att positioner partiet, ha kun-
skaper, vara påläst och så vidare, är det som räknas enligt Jakobsson, men 
samtidigt finns en tendens att fokusera på personligheten:  

Det finns en stor tro på att det mediala är det mest väsentliga. Det är säkert 
viktigt men min erfarenhet är att det inte räcker. Partiledaren spelar en väldigt 
stor roll och det som krävs är pålästhet, kunnighet, att ha koll på vilka ställ-
ningstaganden och vilka nyansskillnader eller formuleringar som fungerar 
och så vidare.  

 
I likhet med Könberg och Jakobsson, tonar även Ullsten delvis ned medi-

ala eller mer ”ytliga” förmågor till förmån för kunnighet. Även han refererar 
till valet av Leissner och hur detta baserades på en uppfattning om hennes 
förmåga att vara bra i TV.  

Maria Leissner är exempel på en ledare som inte lyckades. 

(I) Vad berodde det på? 

Hon borde aldrig ha blivit partiledare. Jag har en känsla av att man valde 
henne därför att hon såg bra ut på TV. Men faktum är att det där försvinner 
lika snabbt som det kommer. Du ser inte alls bra ut på TV om du inte vet vad 
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du vill. Då spelar det ingen roll om du är snygg eller vad. Det är klart att det 
är bättre om man gör sig bättre i TV än om man inte gör det men det finns så 
väldigt många olika sätt att vara bra i TV på. Jag tror det handlar om att man 
kan och tror det man pratar om. 

 
Precis som Jakobsson och Könberg kontrasterar även Ullsten tv-

mässigheten mot att vara kunnig, egenskaperna betraktas således som något 
av varandras motsatser. Ullsten beskriver Westerberg i kunskapstermer, och 
hävdar att det var Westerberg som han själv inväntade som sin efterträdare 
och att detta var orsaken till att hans egen avgång dröjde något (vilket kriti-
serades inom partiet). Samtidigt påpekar Ullsten att Westerbergs kvaliteter 
blev ännu mer framträdande i ljuset av de politiska motståndarna, (vilket 
även Westerberg själv ansåg): 

Han (Westerberg) bedömdes utifrån motståndarnas kvaliteter. Det var de här 
väldiga fighterna mellan Palme och Bohman. Westerberg däremot kunde 
mycket och framstod både som mera kunnig och sansad än de.   

 
Westerbergs kunnighet men också hans mer resonabla förhållningssätt an-

tas ha tilltalat åhörarna i ljuset av den mer hetsiga ton som kunde förekomma 
mellan Palme och Bohman. Men samtidigt som Ullsten menar att Wester-
berg var en mycket bra partiledare har han således sagt att partiet egentligen 
aldrig haft någon bra partiledare. Ohlin ligger nära idealet och det på grund 
av en ”fenomenal akademisk karriär” och ”auktoritativ framtoning” men 
också på grund av att ”han såg himla bra ut”. När jag frågar Ullsten vad som 
utmärker det ideala partiledarskapet talar han om förmågan att inspirera. En 
partiledare skall vara en inspiratör och för det krävs även vissa yttre attribut 
och partiledaren kan liknas vid en skådespelare på en scen: 

En viktig egenskap för en partiledare är att kunna inspirera. Besluten fattas i 
demokratisk ordning. Men sedan är det någon som, mer än andra, skall pre-
sentera och personifiera den politik man för, och då är personligheten mycket 
avgörande. Den är avgörande inåt. Du skall vara en öppen person som lyssnar 
på människor, som inte ser surmulen eller jäktad ut hela tiden. En person som 
kan skapa förtroende. Dessutom skall det vara en person som är ledig i stilen, 
som kan vara seriös i sina framträdanden och som kan vara lite mer avspänd i 
andra sammanhang. Det är ett skådespel på så vis att man agerar, man är på 
en scen. 

 
Att se trevlig och glad ut skall inte underskattas menar Ullsten, och detta 

inte minst för att inspirera människor, vilket kan skapa förtroende. Att fram-
stå som allmänt avspänd och trevlig blir här väsentligt. Han säger att det är 
ett ”skådespel” men lägger sedan till ”men inte på det viset att man läser in 
en roll och spelar en roll en dag och en annan nästa”. Nej, det skall hela tiden 
finnas en ”tråd”, en ”röd, grön eller blå tråd”. Att ge intryck av att vara en 
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självsäker, lugn och harmonisk person är väsentligt, det inspirerar och inger 
förtroende.  

Det är intressant att det är Ullsten som nämner dessa kvaliteter och som 
dessutom betonar vikten av att partiledaren skall kunna inspirera. Ullsten är 
den person som Leijonborg en gång i tiden krävde skulle avgå, och vilken 
Leijonborg till mig beskriver som en person som just saknar förmåga att 
inspirera eller entusiasmera.349 På omvänt vis menar Ullsten att problemet 
vid kritiken av Leijonborg som partiledare, inte handlar om politiken utan 
Leijonborg som person: ”jag tycker det verkar handla mer om personen än 
om politiken”, säger han om kritiken av Leijonborgs ledarskap. Generellt 
säger Ullsten att: 

Partiledaren har betydelse. Det är klart att partiledaren både kan öka partiets 
andel i väljarkåren genom att vara duktig och likaså misslyckas att hålla till-
baka nedgången genom att inte vara så bra. Där har ledaren ett ansvar. Det är 
ju inte så att om du har herr A så får du 10 procent men om du har herr B så 
får du 20 procent helt automatiskt, bara för att det är en bättre person, det tror 
jag inte. Men likväl är partiledarskapet viktigt. 

  
På motsvarande vis när jag frågar Leijonborg varför han ville att Ullsten 

skulle avgå efter valet 1982, svarar Leijonborg att det inte handlade om det 
svaga valresultatet utan att ”jag uppfattade att han (Ullsten) hade väldigt 
dålig förmåga att mobilisera partiet och väcka entusiasm”. Leijonborg menar 
att det fanns ”brister i det interna ledarskapet” som handlade om att Ullsten 
”inte lyckades få med sig och entusiasmera partiet”. Ullstens person var så-
ledes problemet. De krav på avgång som väckts under Leijonborgs ledarskap 
menar Leijonborg dock är ovidkommande eftersom problemen då inte hand-
lar om hans egen person utan om partiet: 

Min analys var väl att partiets situation med mig som ledare till stor del beror 
på andra saker än mitt ledarskap och min person. Ett personbyte skulle inte 
säkert vara en lösning. 

 
Leijonborg som intervjuas ett halvår innan valet 2002 för här ett förhål-

landevis motsägelsefullt resonemang om partiledarens betydelse för partiet. 
Å ena sidan menar han att Ullstens person var partiets problem då denne var 
partiledare. Däremot tror han alltså inte att partiets problem under hans eget 
ledarskap är en konsekvens av sin egen person, utan då handlar det, som 
framgick, om andra faktorer. Samtidigt tror Leijonborg att personligheten 
har betydelse i politiken generellt, inte minst för väljarna och deras intresse 
för politik. Han berättar om att han själv är, som han säger ”pappa till per-

                                                      
 
349 Jfr. Johnson (2002), s. 105.  
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sonvalsreformen” men är likväl själv frågande inför om detta är rätt, att per-
sonligheten skall ha betydelse: 

Är det rätt det här att personen ska spela roll, det spelar väl ingen roll om det 
är en väldigt otrevlig person som är representant om han eller hon är den som 
kan nå de resultat jag vill ha. Men människor i dag kräver att få en känsla för 
personligheter. 

 
Att ha arbetat fram en reform som bygger på föreställningen att personen 

har betydelse får tas som intäkt för att Leijonborg i alla fall delvis instämmer 
i att partiledarens person har betydelse. Samtidigt säger han i nästa mening 
att: 

Det är en enorm personfixering i dag och någonstans är det väl lite synd att 
det har blivit så. På ett sätt så önskar man ju att idéerna fick betyda mer och 
att varje parti kunde ha flera ansikten utåt. Men vi lever i en tid med så 
mycket utbud av kanaler, nyheter, reklam, nöjen, livsstilar, religioner, att folk 
bara bläddrar förbi politiksidorna. Att tränga igenom i det bruset kräver otro-
ligt mycket. Men det är min innersta övertygelse att det är idéerna som är det 
viktiga.  

 

Livsvärlden och dess ambivalens 
Ur förställningarna ovan framkommer att folkpartieliterna ser en motsättning 
mellan, vad de uppfattar som, mer djupare och idémässiga kvaliteter eller 
aspekter, och en partiledares personlighet. De ser en konflikt mellan en per-
sons yta och djup eller om man så vill mellan person respektive idé och poli-
tik. Å ena sidan framhålls att partiledare är viktiga för sina partier och att det 
då är aspekter som personens framtoning, utseende och andra mer ”ytliga” 
kvaliteter som har belysts. Utifrån den här ståndpunkten menar partieliterna 
att folkpartiet både väljer men också byter ut partiledare. Den här mer ytliga 
dimensionen blir då det som styr partiet till stora delar. Å andra sidan fram-
hävs att det inte alls skall vara yta som skall ha betydelse utan att det är kun-
skaper och intellekt som skall avgöra, eller idéer genom politiska ställnings-
taganden och positioneringar; det är fel att personlighet och yta alls har med 
saken att göra. Här finns en påtaglig ambivalens. Det är följaktligen uppen-
bart att dessa sidor kan upplevas som motstridiga och att det inte är helt en-
kelt att balansera dessa båda i ett och samma partiledarideal. 

Å ena sidan är en partiledare en mycket viktig person inte minst med av-
seende på hans eller hennes tv-mässighet. En ledare måste, för att fungera 
och vara framgångsrik, vara bra i TV. Exakt vad som menas med att vara bra 
i TV eller media framkommer inte men tydligt är att det handlar om att se 
bra ut, ha ett naturligt och avslappnat sätt och vara ”allmänt trevlig” eller 
”karismatisk”. Sådana saker är således ytterst väsentliga för en partiledare. 
Hos partieliterna framkommer också en föreställning att folkpartiet väljer 
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sina partiledare utifrån den här kvalitén. En person som uppfattas som snygg 
eller bättre i TV kan få uppdraget istället för någon som kanske är kunnigare 
eller mer begåvad, menar partieliterna. Dessutom framkommer att det över-
huvudtaget finns en tendens att fokusera oerhört på partiledaren och då inte 
minst dennes personlighet. Att en ledare som inte bedöms framgångsrik med 
sin person, byts ut till förmån för någon annan. 

Således är det i första hand ledaren i sig som partiet riktar strålkastarljuset 
mot vid motgångar och inte partiets politik eller idéer. Och när partiets ledar-
skiften granskas går det även att se en tydlig koppling till partiets eller leda-
rens bedömning av den egna förmågan att vinna val. En person som inte 
bedöms lyckas i detta hänseende, byts ut mot någon annan som tros ha en 
mer lämplig personlighet för att, primärt, vinna val. Naturligtvis förekommer 
detta i alla partier, att vid motgångar rikta intresset mot partiledaren. Men det 
som är intressant i folkpartiet utifrån tolkning av partieliternas föreställning-
ar, är hur partiet förefaller att bitvis fullständigt hänga upp sitt väl och ve på 
en enskild person. Personen och personligheten får påtaglig betydelse för 
valet av ledare och det finns en explicit föreställning om att det är en enskild 
person som hjälper eller stjälper partiet. 

Men samtidigt med den här personfixeringen eller ”ytligheten”, finns 
också en annan sida, den där personen tonas ned eller där det till och med 
inte är riktigt rumsrent att koncentrera sig på person och yta. I intervjuerna 
framkommer då och då en nästintill föraktfull ton när de talar om personens 
betydelse och ytan. Det är uppenbart att partieliterna inte upplever det här 
som positivt, personen och ytans betydelse, men att det är svårt att undvika. 
Det är tydligt att mer ”djupa” eller som man så vill ”seriösa” kvaliteter och 
aspekter, värderas högre. Det bedöms som ”finare” eller mer åtråvärt att vara 
t.ex. kunnig och intellektuell, än att vara snygg. 

Men det som också framkommer är just hur djupet är svårt att förena med 
ytan. Att en och samma person inte både kan vara kunnig och tv-mässigt, 
inte både intellektuell och snygg. Dessa kvaliteter betraktas på sätt och vis 
som varandras motsatser. Men det finns också en föreställning om att det 
existerar en spänning mellan att överhuvudtaget koncentrera sig på personen 
och personlighet kontra att uppehålla sig vid sakfrågor och idéer. Dels finns 
följaktligen en konflikt i vilka kvaliteter en ledare kan ha (”kunnig” kontra 
”snygg”), dels finns en konflikt i vad som är relevant att fokusera på: sak 
eller person. Yta står således mot djup och person mot idé.  

 

Både idé och person, djup och yta - tolkning av livsvärlden 
Folkpartieliterna bekräftar min egen utgångspunkt i avhandlingen som hel-
het; att partiledare är betydelsefulla, att själva personen är väsentlig. Dagens 
Nyheters ledarsida skriver att: 
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I folkpartiet tror de mycket på partiledaren. Det är han som ska göra’t – föra 
partiet till himlen eller åtminstone till regeringsbordet.350 

 
Och den här slutsatsen instämmer jag definitivt i efter en analys av parti-

eliternas föreställningar om ledarskap. Det som är intressant i detta är emel-
lertid hur ett parti som folkpartiet, detta utpräglade idéparti, kan koncentrera 
sig så fullständigt på enskilda personer. Idéerna och politiken tycks kunna 
sättas åt sidan för att istället koncentrera sig på ledares personligheter. Up-
penbart är att det här finns en tvetydighet och ett påtaligt spänningsförhål-
lande och att det här inte är en enkel fråga för partieliterna, och frågan är hur 
detta kan förstås? 

Å ena sidan är betydelsetillskrivningen av ledaren möjligen inte så märk-
lig givet partiets utpräglade individualistiska drag. Barrling Hermansson 
menar att folkpartiet är ett parti där individen är den väsentliga enheten och 
gruppen som helhet tonas ned.351 Utifrån detta är det enstaka individer som 
gör skillnad, vilket således även borde gälla för enskilda partiledare; ledaren 
som individ är det som räknas. Mot bakgrund av det här blir politikens per-
sonifiering varken något märkligt eller felaktig utan en naturlig del i beto-
ningen av individen. 

Men samtidigt uppfattar jag inte partieliterna som fullständigt övertygade 
om det positiva i detta, utan att det alltså finns ett stråk som visar på vad som 
nästan kan liknas vid en bedrövelse eller maktlöshet över detta faktum. En 
föreställning om att det på något vis måste vara så här, att personen eller ytan 
är det som räknas, men att det är fel eller till och med lite sorgligt.  

Som varandes ett liberalt idéparti som dessutom värdesätter kunnighet 
och intelligens är denna känsla och föreställning kanske inte så märkligt. Det 
naturliga för ett idéparti borde förmodligen vara att just koncentrera sig på 
sitt politiska program och sina idéer vid fram- men även vid eventuella mot-
gångar, liksom vid t.ex. val av partiledare. Vem som är ledare för ett idéparti 
borde egentligen vara av mindre vikt, det vill säga vem den personen är, hur 
han eller hon ser ut, pratar och så vidare. Det viktiga är idéerna, politiken. 
Naturligtvis lever inte partier i dag i ett vakuum, utan är högst påverkade av 
omvärlden som på olika vis kräver att ge personligheten plats och betydelse, 
men detta drag kan vara strakare eller svagare, det vill säga betoningen på 
personen. Och hos folkpartieliterna förfaller det vara starkare, vilket alltså 
kan framstå som smått paradoxalt.   

Utöver den starka individualismen som präglar folkpartiet, är en inte helt 
otänkbar förklaring till betoning av person och yta folkpartiets enorma behov 
av att ledaren kan fungera som röstmagnet. För ett litet parti som dessutom 
befinner sig i den politiska mitten, har partiet få trogna väljare och sympati-

                                                      
 
350 ”Björklund tar befälet”, ledare, Dagens Nyheter, 070907. 
351 Barrling Hermansson (2004).  
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sörer. ”Politikens Hallsberg”, som partiet ibland har kallats, för en konstant 
jakt på väljare och i denna blir partiledaren nästan avgörande. Vem partile-
daren är, hur han eller hon ser ut, pratar, för sig och så vidare uppfattas som 
otroligt viktigt av partieliterna. Så viktigt att det till och med ligger till grund 
för val av ledare eller avsättandet av desamma. Partiledarens person eller yta, 
att vara attraktiv och det kanske främst i TV eftersom det är där partiet möter 
väljarna, kommer således att överskugga allt annat.  

Men lika uppenbar som den här betoningen är, är sålunda nedtoningen av 
densamma, eller föreställningen att detta inte är riktigt ”rumsrent” eller 
”rätt”, men också att här finns en konflikt. Att vara liberal är att vara intel-
lektuell, och att vara intellektuell innebär motsatsen till ytlighet. Professorer 
eller intellektuella är inte ”snygga”. För folkpartieliterna är detta i alla fall 
svårt att förena och möjligen hänger det samman med att förmågan att t.ex. 
vara bra i TV bygger på en motsatt logik till att vara intellektuell eller visa 
på kunskaper. I TV är det väsentligt att vara kort, koncis och slagkraftig och 
dessutom blir det naturligen även fokusering på hur en person ser ut och 
talar. Detta kan upplevas som motsatsen till ett resonerande, ett vägande för 
och emot, att referera till en diger kunskapsbank, och så vidare - det vill säga 
till innebörden av det intellektuella och kravet på kunnighet. Naturligtvis kan 
en ”professor” även vara ”snygg” men likväl kvarstår att denna person san-
nolikt inte kommer vara lika rapp, slagkraftig och förenklande, som partieli-
terna tycks mena att det krävs av en partiledare i dag för att lyckas. Således 
blir den ”snygga professorn” här en omöjlighet.  

Men givet den här föreställningen får partieliterna här ett svårt dilemma 
att förhålla sig till. Å ena sidan krävs det en ytlighet, å andra sidan står en 
sådan helt i konflikt med partiets själva grund: idéer, liberalism och intellek-
tualism.  

Vad som framgår är sålunda hur partieliterna gör en tydlig skillnad mellan 
djup och yta, där den ”snygga professorn” eller ”TV-mässiga liberalen” blir 
en omöjlighet. Vad som också är intressant är emellertid hur även de mer 
”djupa” kvaliteterna som kunnighet, intellektualism, idéprofilering och så 
vidare, också kopplas till en enda person. Det blir en enskild persons verk 
när partiet t.ex. profilerats på ett framgångsrikt vis. Även det som partieliter-
na betraktar som ”djupare”, görs alltså på sätt och vis till personrelaterat eller 
mer ”ytligt” på så vis att det handlar om en enda persons verk. Ständigt åter-
kommer partieliterna således till personen att det är personen, som är det 
viktiga. Det är ledaren som skall göra’t även om det kan vara långt ifrån helt 
legitimt eller ”rumsrent” för ett idéparti.  

 

En form av konfliktlösare? 
Partieliterna resonerar kring om det är rätt eller bra att personen och ytan har 
betydelse och svaret på detta är delvis nej. Vad som också framgår är att det 
inte räcker med att se bra ut, utan att en person även måste vara kunnig och 
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ha djupare kvaliteter. Men ledaren kan inte heller bara var djup eller för 
djup, eller bara snygg eller för snygg, utan det måste åter finnas en slags 
balans. Den här typen av resonemang, kring det negativa i att fokusera på 
ytlighet, liksom kring behovet av både och, kan återigen tolkas som ett sätt 
för partieliterna att få ihop den konflikt som går att urskilja i deras livsvärld. 
Genom att resonera kring att det inte får bli för mycket av det ena eller 
andra, och understryka att det inte är bra med ytlighet, framstår konflikten 
mellan yta och djup som mindre för partieliterna.  

Även förställningen om att partiet avsätter sina ledare om de inte fungerar 
tillfredsställande, kan betraktas som en form av konfliktlösare; en ledare som 
är bara det ena eller det andra, eller för mycket/litet av det ena eller andra, 
kommer inte att bli framgångsrik – och då avsätts personen i fråga. Svårighe-
ten att få ihop ett konfliktfyllt ideal kan således delvis lösas tankemässigt 
genom att föra in resonemang om ansvarsutkrävande. En ledare som inte 
lever upp till eliternas motsägelsefulla krav på yta (person) och djup (idé) 
kommer att få avgå.  

 
Synas (utåt) och verka (inåt) 
Ytterligare en dikotomi som uppmärksammats i materialet är det jag kallar 
synas (utåt) kontra verka (inåt). Att synas (utåt) handlar om att partiledaren 
ägnar sig uteslutande åt utåtriktade verksamheter, riktade mot väljarna, och 
där det primära målet är att vinna val. Att verka (inåt) däremot handlar om 
att partiledaren skall nå parlamentariskt inflytande och överhuvudtaget göra 
politiska avtryck, men det innebär också att ägna sig åt partiet och den inter-
na arenan. Att koncentrera sig på saker som inte syns så mycket utåt mot 
väljarna. I materialet och analysen framkommer hur en ideal ledare å ena 
sidan huvudsakligen skall se till att påverka, ägna sig åt partiet och förhand-
lingar med andra partier. Å andra sidan skall ledaren uteslutande ägna sig åt 
att synas i medier av olika slag för att på så vis locka till sig väljare. Å ena 
sidan är det således viktigast att verka (inåt) politiskt som partiledare, å 
andra sidan är det, inte minst för partiets överlevnad, avgörande att hela ti-
den synas (utåt). Vad som framkommer är hur dessa olika mål kan vara svå-
ra att förena för partieliterna, hur det återigen framkommer en konflikt mel-
lan två aspekter i en dikotomi. Å ena sidan värdesätts det interna arbetet, 
liksom att nå inflytande i riksdagen och att göra politiska avtryck. Å andra 
sidan pågår en ständig jakt på att synas och höras, för att få röster i opinions-
undersökningar och val.  

I föregående kapitel framkom att partieliterna lever med en föreställning 
att det som utmärker folkpartiet är bland annat att partiet vanligtvis behöver 
förhandla med andra partier för att nå inflytande. Liksom att bildandet i riks-
dagen gör att den arenan blir väsentlig för partiet. Men trots att dessa aktivi-
teter, som mer handlar om att verka (inåt), pekas ut som unika för folkparti-
et, så framkommer också en föreställning om att det utåtriktade är det abso-
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lut väsentligaste för en partiledare. Väljarna, är den grupp som partieliterna 
huvudsakligen uppehåller sig vid. Väljarna och väljarstöd, är till och med det 
som tycks definiera ett partiledarskap. Men samtidigt är alltså inte bilden så 
enkel. Det är mycket som skall klaras av, till och med saker som kanske inte 
är förenliga.  

Det jag menar med att verka (inåt) är således allt som inte handlar om att 
synas inför väljarna via primärt media. I litteraturen görs en uppdelning mel-
lan den interna, parlamentariska och elektorala arenan (och den mediala).352 
Min definition av att verka (inåt) kan sägas omfatta både den interna och den 
parlamentariska arenan, att synas utåt omfattar mer den elektorala och medi-
ala arenan. Den här definitionen är induktivt härledd på så vis att jag funnit 
en dikotomi mellan dessa olika saker i mitt material. Definitionen kan emel-
lertid även betraktas som logisk utifrån folkpartiets historia. Partiet är internt 
bildat i riksdagen och som sådant har riksdagen tidigare varit partiets själv-
klara centrum, och på så vis skulle riksdagen på sätt och vis kunna definieras 
som just en del av folkpartiets inre liv, som del av det ”interna”, eller det 
som sker ”inåt” gentemot partiet och dess aktiva. Dess aktiva utgjorde initi-
alt bara partiets riksdagsledamöter.  

 

Partieliternas föreställningar 
Könberg menar att förmågan att entusiasmera människor är det som utmär-
ker en bra politisk ledare, att kunna formulera partiets politik och få männi-
skor att sluta upp bakom denna. Han menar att det är den entusiasmerande 
förmågan som skiljer det politiska ledarskapet från andra typer av ledarskap: 

Mycket är naturligtvis likt ledarskap generellt, att kunna övertyga folk om att 
gå åt samma håll, kunna hantera konflikter och så. Men det är naturligtvis 
skillnad på att vara ledare i en demokratisk organisation eller ett politiskt 
samhälle jämfört med att vara ledare i ett företag. En politisk ledare måste på 
ett annat sätt, tror jag, jämfört med i många andra organisationer, kunna entu-
siasmera folk. Det handlar ju ändå om att de aktiva medlemmarna har gått 
med för att de känner starkt för den idé som partiet står för, så att kunna arti-
kulera och uttrycka den är naturligtvis oerhört viktigt för ett politiskt ledar-
skap. 

 
Enligt Könberg tycks medlemmarna kunna förvänta sig att partiledaren 

skall vara en person som kan få dem att känna ett engagemang. En bra parti-
ledare ska alltså entusiasmera inåt i partiet. Exakt hur detta sker är svårare att 
utläsa men uppenbarligen handlar det delvis om att partiledaren skall kunna 
”artikulera och uttrycka” de idéer partiet står för. Han säger också att ”en 

                                                      
 
352 Sjöblom (1968). Strömbäck (2002).  
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viktig sak för oss i folkpartiet, är partiorganisationen”, men att det i dag finns 
en massmediafokusering som gör att denna tappas bort:  

I dag är det mycket viktigare vad partiledaren säger i TV än vad kanske tusen 
flygbladsutdelare gör, och hur entusiastiska de än är i valrörelsen inför att gå 
upp klockan sex på morgonen och dela flygblad. Men jag tycker det här med 
partiorganisationen likväl är väldigt viktigt.  

 
Det partiledaren skall ägna sig åt i partiorganisationen är de ”långsiktiga 

frågorna”, men också se till att det förs ”diskussion och samråd”. En annan 
intern uppgift enligt Könberg är att ”utveckla medarbetare. Det är ingen som 
klarar det här ensam”, och ”en duktig ledare försöker se till att det kan växa 
träd även runt om honom eller henne”. Att släppa in även andra, och att 
måna om medarbetare, tycks också vara väsentligt för en partiledare. Tydligt 
är således att Könberg understryker vikten av att verka inåt. 

Men utöver att verka inåt i partiet, skall en partiledare få igenom sin och 
partiets politik i samhället. Detta är det absolut viktigaste målet, men för att 
nå dit krävs först valvinst: 

Det viktigaste är att få igenom sin politik, att få genomslag för sina idéer och 
påverka verkligheten. Men att vinna val är ju ofta en nödvändig förutsättning 
för att partiledaren skall lyckas med det. Ett parti som går dåligt i val får ju 
sällan särskilt mycket inflytande, så det är klart att det står högst upp på lis-
tan. 

 
Här synliggörs att det yttersta målet är att driva igenom sina idéer och på-

verka, men för att lyckas med detta skall ledaren se till att vinna val. Det 
Könberg följaktligen tror att partiet söker efter i en partiledare är just en 
person som dels kan vinna röster åt partiet men också någon som tros kunna 
åstadkomma inflytande för partiet: 

Man söker en person som man tror skall vara framgångsrik för partiet och vi 
mäter framgång i termer av att vinna röster och sedan också detta att nå infly-
tande. Det är klart att det är det man söker efter. 

 
Könberg menar att just detta med att söka en person som når framgång 

hos väljarna, kan vara något unikt för folkpartiet och att det förmodligen kan 
förklaras av partiets litenhet, där partiet ibland till och med hamnar under 4 
procent i opinionsmätningar. Att det i en sådan situation blir naturligt med en 
fullständig upptagenhet av procentandelar, och där dessa nästan blir till ett 
egenvärde, inte minst på kort sikt; det viktigaste blir att partiledaren syns utåt 
mot väljarna. Så här definierar Könberg den ideala partiledaren: 

Ja naturligtvis är det en person som får igenom sina idéer, som påverkar verk-
ligheten. Men det är nog så i ett parti med 5 procent av rösterna att det på kort 
sikt mest handlar om att vända en nedåtgående kurva, som vi t.ex. gjort nu 
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alldeles nyligen, det är viktigare än att få igenom vissa förslag. Men det är 
klart att det också är viktigt.   

 
Att öka opinionssiffrorna kan till och med vara den väsentligaste uppgif-

ten för en partiledare. Att ”få igenom förslag” och ”påverka” är viktigt, men 
att öka siffrorna är viktigare, eftersom det handlar om överlevnad. Könberg 
menar emellertid att moderaterna har större fokusering på att, som han säger, 
partiledaren skall ”leverera” valresultat jämfört med folkpartiet. Att de byter 
ut sina ledare så snart det inte går bra i val. Men samtidigt medger han att 
detta också delvis präglar folkpartiet även om han inte vill gå så långt och 
säga att det ”utmärker” hans parti. Könberg ”erkänner”, som han uttrycker 
det, att han själv tänker på det här viset om partiledarskap men menar att 
moderater är värre.  

För Könberg går vägen till att vinna val via att synas i medier, eftersom 
det är så partiet ”når ut till människor. Att partiledaren syns i media är sålun-
da en förutsättning för att vinna val: 

Tittar du några år tillbaka i tiden och hur det sett ut under de senaste valrörel-
serna så är det klart att massmedia spelar oerhört stor roll för vilket parti det 
går bra för, så är det. 

 
Det är dock tydligt att Könberg inte ser helt positivt varken på att partile-

dare i dag huvudsakligen skall koncentrera sig på att vinna val, eller på att 
medlet för detta heter media. Men samtidigt förefaller han mena att så likväl 
är fallet. Men han hävdar att massmedierna faktiskt också kan se till att ut-
nyttjas mer taktiskt av ledaren, just för att synas utåt genom att använda sig 
av ”läckor”. ”Läckor” handlar om att plantera nyheter hos enskilda journalis-
ter i syfte att få uppmärksamhet. Könberg säger att detta är helt vedertaget 
och att det används inom alla partier, han beskriver det så här: 

Om man publicerar rapporter och ingen kommer på presskonferensen när 
man presenterar dem så måste man fundera på hur man skall göra nästa gång. 
Här finns det olika typer av personligheter, framförallt vad gäller användan-
det av läckor.  

(I) Hur menar du då? 

Jo ett sätt att komma in i tidningarna är att berätta saker för dem i hemlighet 
istället för att ha en presskonferens dit alla är inbjudna. Det här används dag-
ligen i det här huset (Riksdagen) kan jag informera dig om. Och på 1950- och 
60 talen fanns det politiker som var mästare i att läcka, så det är ingen ny 
uppfinning om någon skulle tro det. Det enklaste sättet att komma i tidningen 
är att ge en journalist en unik nyhet, det finns ingen journalist som kan motstå 
det.  
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Det är således en fråga om att få uppmärksamhet och synas, och för detta 
ändamål kan så kallade ”läckor” användas vilket Könberg menar är en ve-
dertagen strategi i riksdagen.353  

I Leijonborgs avskedstal som partiledare på folkpartiets Landsmöte säger 
han att en drivkraft för honom att fortsätta och ”stå ut” som partiledare, har 
varit att ”inte bara veta att folkpartiet har rätt, utan också se till att man 
ibland också får rätt, och får igenom sin politik”.354 En partiledare skall såle-
des göra avtryck. När jag intervjuar Leijonborg säger han att Westerberg är 
något av en förebild som partiledare, och det på grund dels av att han gjorde 
avtryck, alltså påverkade politiskt, men också på grund av att han vann val: 

Westerberg vann ju val…jag kan väl säga att han i långa stycken är en före-
bild för vad en partiledare ska göra. Han satte en väldig prägel på sin tid. Det 
är få som kan visa på så många exempel på saker som är genomförda som 
han, och på saker som han ligger bakom. 

 
Men även om Leijonborg menar att det är viktigt att verka och påverka, 

och att Westerberg är exempel på att lyckas väl med detta, är han fullständigt 
upptagen av att en partiledare skall synas utåt och det för att vinna val. Möj-
ligen är detta inte så märkligt, givet de interna diskussioner som förts om 
hans ställning som partiledare och vilka pågått en tid innan vårt möte. Enligt 
Leijonborg själv ”avgörs vilka möjligheter jag har de närmsta fem månader-
na, om jag kan åstadkomma ett lyft för folkpartiet i opinionen eller ej”. Jag 
frågar honom vad det är som avgörs, och får då till svar att: 

Jo, svaret på om jag är en bra partiledare avgörs om jag lyckas med det, att 
lyfta opinionen för partiet. 

(I) Men partiledarskapet är väl mer än opinionssiffror? 

Jo det är sant men det blir gärna en fokusering på valet och opinionen. Och 
kanske är den allt för stor. Men samtidigt, i en demokrati så avgörs ju partiers 
påverkansmöjligheter till stor del av hur det går i valet, så det går inte att tän-
ka bort. 

 
Även Leijonborg tycks således anse att det kan bli en allt för stor koncen-

trering på procentsatser och valresultat men menar samtidigt att det inte är så 
konstigt. Leijonborg medger att även övriga arenor måste hanteras i och med 
uppdraget, men att det är svårt att hinna med och få till den ”balans” man 
egentligen måste ha. Att synas utåt mot väljarna tar så mycket tid och kraft. 

                                                      
 
353 Som en parentes kan nämnas att i Björn Elmbrants bok om Fälldin beskrivs hur läckor 
användes flitigt av moderater och folkpartister i den borgerliga koalitionsregeringen (1976-
79). Inom centerpartiet accepterades detta emellertid inte. Elmbrant (1991), s. 197. 
354 Leijonborg, avskedstal, Landsmöte 2007.  
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Idealet säger han, är ”om man kan delegera” och han tar vänsterledaren Gud-
run Schyman som exempel på en partiledare som han föreställer sig varit 
skicklig i att delegera. Resultatet blir att ”hon blivit en fri fågel som finns i 
TV” medan det finns ”andra duktiga människor i hennes omgivning som 
sköter det löpande arbetet”. Den ideala ledaren delegerar sålunda alla andra 
uppgifter till medarbetare utom den att synas i TV, inför väljarna. 

Den kritik som riktats mot Leijonborg med krav på avgång säger han att 
han förstår. Han anser att det är en fullt förståeligt att partiet resonerar så: 

Partiet valde en ledare men opinionsmätningarna och även valresultat visar 
att vi inte går bra med honom eller henne, ”vi prövar en annan”. Det är ingen 
orimlig orsakskedja.     

 
Som exempel på en ideal partiledare nämner Leijonborg Tony Blair och 

anledningen handlar om att han vunnit val. ”Man måste se till att vinna val, 
och stå för sådana idéer som får genomslag”. Men, säger han också, det finns 
inga enkla regler för hur detta går till, ”för hur man skall lyckas”, men man 
måste ”jobba mycket med medierna, den biten måste man kunna”. Leijon-
borgs ideala ledare skall nå framgång via medierna och satsa hårt på att sy-
nas och vara med i medier av olika slag, inte minst TV. Detta gjorde även 
Leijonborg själv. Bland annat ställde han upp i ungdomsprogrammet ”Sili-
kon” i TV 3, vilket fick stor men inte odelat positiv uppmärksamhet. Många 
bedömare menade att detta var att gå för långt.355 Leijonborg menar också att 
människor i dag ”kräver att få en känsla för att politiker är av kött och blod”, 
för att känna förtroende, vilket olika typer av medier kan hjälpa till med. Jag 
frågar hur människor skall lyckas få denna känsla och får då ett skämtsamt 
svar tillbaka: 

Genom att titta på Silikon. Ja, nej, jag skämtar bara, men man kan väl inte 
heller vara som Åsa Domeij och helt och hållet neka till att ställa upp. Det är 
så lätt att säga att man aldrig skulle göra sådant som man inte känner för, men 
vad skulle stackars Persson göra när den där kossan (Doris) kom? Man kän-
ner ett väldigt tryck på att synas.356 

 
Att synas utåt är således inte enbart en positiv erfarenhet, utan kan också 

upplevas som en pressande och stressande. Att medierna men även partiet 
pressar ledaren till att konstant synas utåt, dessutom kan bilden av ledaren i 
medierna vara påfrestande att behöva möta. Leijonborg är den av intervju-
personerna som har mest erfarenhet av att vara hårt kritiserad i medierna 
samtidigt som han upplever en press att ställa upp på det mesta. Han säger 

                                                      
 
355 T.ex. Klein, H., ”Varför pratar Leijonborg snopp i TV?”, ledare i Aftonbladet, 001018. 
Erfors, E., ”Därför pratar Leijonborg sex i TV”, ledare i Expressen, 001019. 
356 Leijonborg syftar här på när Göran Persson var med i ett barnprogram i SVT.  
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att det helt enkelt inte går att avstå och menar dessutom att ”mediatrycket” 
blivit starkare över tiden: 

Media och personfixeringen, mediatrycket blir allt starkare och personfixe-
ringen också. Det finns en otrolig efterfrågan på att jag och de andra partile-
darna skall ställa upp och göra saker utanför den normala politiska arenan. Vi 
ska laga mat i radion och en massa sådana saker. Det är en enorm personfixe-
ring. 

 
Jag frågar vad han anser om den här ”trenden” och han svarar att det ”är 

synd att det blivit så här”. Jag frågar också om han verkligen inte kan välja 
att inte ställa upp på allt och ägna sig åt andra saker men får då till svar att: 

Risken är att om du inte ställer upp blir det svårare att nå ut, att få uppmärk-
samhet. Så tror jag helt klart att det är. Men det är en svår balansgång. Jag 
själv ställde ju upp i det här TV-programmet Silikon och det blev ju ett väl-
digt rabalder. Men man känner ett tryck på att man hela tiden skall synas. 

 
Det är tydligt att Leijonborg känner ett krav på att han måste vara med i 

och tillgänglig för medierna. Det handlar helt enkelt om att få uppmärksam-
het vilket upplevs som ytterst väsentligt. Regeln tycks vara att syns du inte 
så finns du inte. Jag frågar Leijonborg om det är medierna som pressar fram 
den här situationen vilket han bekräftar, men samtidigt menar han att det 
också är partimedlemmarna som ställer det här kravet på partiledaren: ”med-
lemmarna vill att man skall synas i så många sammanhang som möjlig, all 
publicitet är god publicitet.”  

Leijonborg talar upprepade gånger om kravet eller trycket, som han upp-
lever, på att synas. Han menar också att han själv inte är någon ”exhibitio-
nist” och således ”inte direkt njuter av att synas” men att han känner att han 
måste. När han exemplifierar hur man blir en framgångsrik partiledare fram-
häver han följaktligen att det delvis handlar om att ”jobba mycket med me-
dierna”. Vägen till framgång går således via medierna och det väsentliga är 
att synas, synas och åter synas i dessa.  

Men trots att Leijonborg menar att det väsentligaste är att synas som par-
tiledare, hävdar han att det i princip är omöjligt för människor utifrån att 
snabbt få en inflytelserik position i partiet, utan ”kända” partiledarkandidater 
måste först ha verkat i partiet. Det spelar ingen roll om personen i fråga re-
dan är känd för väljarna (och sålunda redan har synts mycket utåt). När det 
dras till sin spets så måste personen i fråga i princip ha vuxit upp i partiet. 
Något Leijonborg tycker är en märklig paradox: 

Det här är en enorm målkonflikt. Kända människor utanför partiet, som Marit 
Paulsen eller Jerzy Einhorn, de kan få mycket stort förtroende av väljarna. 
Men ytterst är det bara de som kan den här kulturen inifrån som verkar ha 
förmågan att bli partiledare. Och där finns en märklighet, det är en väldigt 
stark kultur som präglar partierna och för att kunna existera i den krävs det, 



 212

verkar det som, en lång erfarenhet av den. Det låter inte så bra att säga men 
partierna är inskränkta. Det är bara de som har de rätta kontakterna och kan 
ringa de rätta samtalen i rätt ögonblick som överlever. 

 
Det finns alltså ett dilemma i att de som snabbt kommer in utifrån kan åt-

njuta förtroende (de syns) men att de däremot inte kommer att klara av den 
interna arenan på ett fullgott vis på grund av okunskap om hur denna funge-
rar (de kan således inte verka inåt). Den ideala ledaren är alltså en person 
som vuxit upp och verkat i partiet.  

Westerberg för liknande resonemang som Leijonborg kring frågan om 
vad den ideala partiledaren skall ägna sig åt. Även Westerberg betonar upp-
giften att vinna val och menar att detta är extra viktigt för en folkpartiledare 
eftersom partiet har så få trogna väljare. Som ”politikens Hallsberg” blir det 
en tung uppgift för partiledaren att hela tiden försöka vinna över och hålla 
kvar de flyktiga väljarna. Detta, menar Westerberg, ”lägger ett väldigt ansvar 
på partiledaren”. Han säger att även om det är fler som är med och driver en 
valrörelse till exempel, så är det partiledaren som syns och hörs i medierna 
och ”man vet att detta får en väldigt stor betydelse, och för folkpartiet ex-
tremt stor betydelse”. Westerberg hävdar att detta var en av förklaringarna 
till varför partiet gjorde ett sådant bra val 1985; han ”fick bra TV” och gick 
hem hos väljarna. Men samtidigt med det här, är han kritisk till partiets 
sammankoppling av ledaren och valresultat, och menar att detta är en effekt 
av att partiet inte kan komma på någon bättre förklaring vid motgångar: 

Det är ju så att när det går dåligt för ett politiskt parti då riktas mycket av 
uppmärksamheten mot partiledaren därför att man inte kommer på något an-
nat. 

 
Samtidigt som det sker en oerhörd fokusering på partiledarens attrak-

tionskraft framträder således även en kritik mot detta, att partiet inte förmår 
sig att se längre än till partiledaren.  

Även om Westerberg, precis som Leijonborg, poängterar vikten av att le-
daren syns utåt och vinner val, menar han att en partiledare måste hitta en 
”balans” mellan olika arenor och tillhörande uppgifter. Det elektorala hand-
lar, menar Westerberg, om att ”synas mycket utåt” vilket krävs för att få 
väljare, vilket i sin tur är en förutsättning för att lyckas. Men även det interna 
måste partiledaren hantera, att ”stimulera internt” och se till att ”ha ett starkt 
stöd i partiet”. Den tredje rollen pekar Westerberg ut som ”riksdag och re-
gering” vilket han definierar som ”att åstadkomma resultat, att klara av en 
förhandling, och så”. Alla tre uppgifterna måste klaras av, av en partiledare, 
men Westerberg säger också att ”nå resultat, är minst viktigt för opinions-
mässiga framgångar”. Det viktigaste tycks istället vara att synas i media, och 
på så vis möta väljarna. Att visa upp resultat för väljarna, att ha verkat (inåt), 
förefaller något mindre centralt.  
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Westerberg menar att partiledarna i sig har betydelse för väljarna i deras 
val av parti, och på så vis tror han att hans egen person påverkade till exem-
pel framgången 1985. Givet fokusering på att partiledaren skall vara ”bra i 
media”, vilket framkom ovan, är det själva personen som skall attrahera.  

Westerberg menar också att media och mediauppmärksamhet var ytterst 
väsentligt för honom själv som partiledare, men anser också att det var helt 
andra mediala förutsättningar när han verkade som partiledare jämfört med 
hur det är i dag. När han var partiledare var det betydligt enklare att synas 
och få uppmärksamhet jämfört med idag: 

Det sker mycket nu och det sker snabbt, inte minst den mediala terrängen ser 
i dag väldigt annorlunda ut jämfört med när jag blev politiker. När jag blev 
partiledare 1983 var det fortfarande Aktuellt och Rapport som gällde. När 
man åkte runt i landet och det varit något om det på Aktuellt eller Rapport så 
visste alla det. I dag är det ett stort utbud av TV, jag vet inte hur många som 
tittar på Aktuellt och Rapport men det är ju försvinnande lite jämfört med hur 
det var då. På den tiden kunde jag sitta i en kanal och göra en intervju och 
visste då säkert att jag hade två miljoner tittare. Det tror jag inte partiledare 
har i dag. 

 
Konsekvensen av detta, menar Westerberg, är att det aldrig mer kan bli 

samma genomslagskraft som det var förr: ”mm jag ser tillbaka på Wester-
bergeffekten så skulle den aldrig kunna inträffa på samma vis i dag.”  

Men även om Westerberg betonar vikten av att synas utåt, och dessutom 
anser att han själv var framgångsrik i detta, så tycker han att han själv också 
var mycket bra på att verka (inåt). Han har ofta beskrivits som en ”resultat-
orienterad” politiker som vill visa på resultat, men också som en samarbets-
inriktad person, två saker som alltså hänger ihop för den partiledare som 
folkpartieliterna tecknar; att kunna förhandla för att kunna påverka. Han 
själv menar att han var iögonfallande skicklig i att visa på resultat jämfört 
med tidigare folkpartiledare: 

När det gäller den parlamentariska arenan så tycker jag faktiskt att jag var 
väldigt framgångsrik där. Det var nog min mest framgångsrika roll. I alla fall 
har ingen annan folkpartiledare uppnått mer konkreta resultat än vad jag 
gjorde under mina år. Jag är också mycket för att förhandla för att nå resultat 
och jag tror jag var en ganska bra förhandlare.  

 
Enligt Westerberg har han alltså, till följd av sin förmåga att förhandla, 

lyckats uppnå resultat. Han säger också att han trivdes mycket bra som parti-
ledare, eftersom det var ”väldigt stimulerande att påverka opinionen och se 
resultat av mitt arbete”. Målet att realisera idéer och kunna påverka, säger 
Westerberg, skall inte underskattas, det måste en partiledare behärska. 

Ullsten har precis som Leijonborg och Westerberg upplevt en stor fokuse-
ring på den egna personen och ledarskapet. Efter valet 1982 krävde delar av 
folkpartiet att Ullsten skulle avgå, och detta till följd av ett dåligt valresultat. 
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Han dröjde emellertid till 1983 med att meddela sin avgång och jag frågar 
honom vad som låg till grund för hans beslut: 

Därför att vi hade förlorat valet. Så ja, det är lätt att svara på.  

(I) Ansåg du själv att du hade del i att ni förlorade? 

Det var väl både och. Jag tyckte att vi hade gjort ett dåligt val, och jag tyckte 
att jag hade gjort en dålig insats i valet. Jag tyckte väl att frågan om min av-
gång måste ställas. Men sedan restes den offentligt av andra, innan jag tagit 
till ordet.[…]Man krävde alltså att jag skulle göra det jag själv tänkt på. 

 
Ullsten sympatiserade således med kritikerna, i att han hade ett personligt 

ansvar för valnederlaget, och valde därför slutligen att avgå. Han menar ock-
så att partiledaren har en avgörande inverkan på partiets valframgångar: 
”partiledaren har ett ansvar om det går dåligt, det är liksom inte så mycket 
mer att säga om det”.  

Precis som Leijonborg och Westerberg framhäver dock även Ullsten att 
partiledarskapet också handlar om annat än att vinna val. Inte minst, säger 
han, skall partiledaren ”resa mycket och delta i debatten i partiet”, liksom 
delta i utformningen av politiken lokalt ute i landet men samtidigt med detta 
menar Ullsten att det tar oerhört mycket tid och energi att synas utåt, inte 
minst finns en konstant press från medierna.  

Ullsten var även statsminister under sin partiledartid vilket naturligtvis 
gör situationen speciell. Enligt honom själv är dock statsministerrollen ”den 
bästa rollen man kan ha om man är partiledare, eftersom man har total över-
blick”. Dessutom upplevde han att han då hade mer tid att ”tänka på de stora 
frågorna och principer och så”, jämfört med vad någon som bara är partile-
dare har. Som både partiledare och statsminister kunde han således verka 
mer istället för att huvudsakligen ägna sig åt att synas.  

Ullsten har tidigare nämnt att regeringsmakten inte har ett egenvärde utan 
att det ibland kan vara bättre för partiet att stå utanför, det väsentliga är att 
göra liberala avtryck:357 

Partiers uppgift är att påverka samhällsutvecklingen i den riktning som svarar 
mot partiets grundläggande värderingar. Regeringsställning är inte någon 
nödvändig förutsättning för detta. Folkpartiets opinionsbildade roll har kan-
ske inte heller varit så stor på senare tid som under Bertil Ohlins framgångs-
rika attacker på socialdemokratins socialiseringssträvanden omedelbart efter 
kriget.358 

 

                                                      
 
357 Ullsten (1984), s. 483. 
358Ibid. 
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Vad Ullsten här säger är att partiet till och med kan avstå regeringsmak-
ten, eftersom det också finns andra sätt att påverka, eller rättare sagt; det 
viktigaste är att påverka. Att synas (i regeringsposition) är inte allt. Ullsten 
menar att folkpartiet är mer opinionsbildande i opposition än vad de är i 
regeringsställning. Men samtidigt refererar han till Ohlintiden, då partiet var 
betydligt större än när detta skrevs eller för den delen i dag.  

För Ullsten ska således en partiledare ”ägna sig mycket åt partiet, resa 
mycket och delta i debatten i partiet”. Men i nästa mening framhäver han att 
detta kan vara svårt att få till eftersom det elektorala arbetet, i kombination 
med media, kräver så mycket i termer av tid och energi. När Ullsten var par-
tiledare kände han av samma typ av press som Leijonborg beskriver, att han 
måste ställa upp när medierna ”kallar”. Samtidigt försökte han få andra att 
vara med i hans ställe, men att detta inte accepterades av journalisterna utan 
att det alltid var honom de ville tala med: 

Jag minns att vi kämpade med medierna, så fort TV eller tidningar hörde av 
sig eller så, så försökte vi alltid få någon annan än partiledaren att vara med, 
det fanns ju andra som kunde det bättre än partiledaren. Men det gick aldrig 
utan då sa de att ”Palme har sagt att han ska vara med, och Bohman ska vara 
med.” Så det var i princip omöjligt att inte ställa upp. 

 
Samtidigt som Ullsten upplevde det som svårt att inte synas eller att säga 

nej till att synas, kunde han själv också utnyttja medierna just för att synas på 
det vis som Könberg beskrev med ”läckor”. Ullsten hävdar att det är en öm-
sesidig relation som råder mellan partiledaren och journalister:  

Medierna är viktiga för politikerna och politikerna är viktiga för medierna. 
Men beroende på vad man har för roll, om man är både partiledare och stats-
råd, så kan man inte hålla på och snacka för mycket off the record. Det kan 
man inte göra som statsminister. 

(I) Vad menar du då? 

Det är klart man kan använda slarviga uttryck och så men man kan inte plan-
tera nyheter och så, det går inte, då tappar man i trovärdighet. 

 
Genomgående i min intervju med Jakobsson resonerar han om vikten av 

att partiledare ”positionerar” partiet och på så vis gör det ”valbart”. Hans 
föreställningar rör sig således företrädesvis på den elektorala arenan, partile-
daren är den som styr upp partiet för väljarna. Men samtidigt säger han att 
det som utmärker framgångsrika partier är en partiledare som ”vill något” 
och ”har en prioritering och ser till att påverka att det blir så”. Partiledaren 
skall sätta partiets agenda och se till att driva igenom densamma, att verka 
framför att synas. Detta är inte minst viktigt när partiet befinner sig i opposi-
tion:  
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I opposition får partiledaren engagera sig i en mängd frågor, allt ifrån konfe-
rensprogram, t.ex. vad man skall ha en konferens om – det är en prioritering 
som partiledaren gör - det bestämmer han, till att planera tidsanvändning för 
t.ex. partistyrelsemöten, det är det också ytterst partiledaren som bestämmer. 
I opposition har alltså partiledaren en central roll i det interna arbetet. I reger-
ingsställning kan man dock tänka sig att det inre partilivet inte blir lika bety-
delsefullt för vilken bild väljarna får av partiet. 

 
Partiledaren är väsentlig för det interna arbetet men inte för att lyssna, 

föra dialog och så vidare, utan för att ”bestämma” politik och riktning. Men 
också för att ”missionera” sina ställningstaganden för medlemmar och akti-
vister: 

Om partimedlemmar och aktivister skall hänga med på partiledarens ställ-
ningstaganden så krävs ett missionerande av partiledarskapet. Ärligt talat så 
är det så att i ett intellektuellt och liberalt parti som vårt så finns det engage-
mang i så enormt många frågor, och då krävs ett ledarskap som prioriterar i 
det här och sätter dagordningen.  

 
I ett ”intellektuellt och liberalt” parti som folkpartiet måste en partiledare 

således verka inåt och sätta agendan.  
Jakobsson är den som pekats ut som ”hjärnan” bakom Leijonborgs succé-

val 2002, somliga hävdar att det var han som lade upp strategi och taktik, 
gjorde partiet ”valbart” för ett framgångsrikt val. Men Jakobssons definition 
av ”valbarhet” innebär att sätta väljarna i fokus framför medlemmarna, att 
göra partiet attraktivt för väljarna. Det är således utåt som det skall synas att 
partiledaren vill något: 

Partiledarna har enormt stor betydelse för att göra sina partier valbara och det 
innebär att då och då ta strider internt för partiaktivisterna sticker ofta iväg i 
en riktning som inte har något folkligt stöd utanför partiet. 

 
Konklusionen av detta synsätt är att partiledaren skall se till att partiet 

vinner väljarnas stöd. Men däremot menar Jakobsson att partiledarens bety-
delse handlar mindre om dennes personlighet utan mer om vilka ”politiska 
prioriteringar” han eller hon gör, vilken ”dagordning” partiledaren väljer är 
det som räknas. Målet är emellertid detsamma, att maximera röstsiffrorna, 
men vägen dit heter här att visa upp en profilering, att synas med en distinkt 
profil utåt. Således skall Jakobssons partiledare verka för att skapa en tydlig 
profil, som sedan skall visas upp. Jakobsson trycker följaktligen hårt på att 
ledaren skall verka i partiet, men för väljarna, att synas i media är viktigt 
men med en profil.  
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Livsvärlden och dess ambivalens 
För partieliterna finns en motsättning mellan att verka (inåt) i bemärkelsen 
inåt i partiet och med att nå politiskt inflytande, och att synas utåt mot väl-
jarna i syfte att vinna val. Antingen ägnar sig en partiledare åt att verka poli-
tiskt, eller så ägnar han eller hon sig åt att synas utåt. Det råder inga tvivel 
om att det förra betraktas som det ”korrekta” valet, att en partiledare egentli-
gen bör prioritera partiet och politiken. Men, att det i realiteten är svårt att 
åstadkomma, av olika skäl finns nämligen ett krav på ledaren att konstant 
synas utåt.  

På sätt och vis kan konflikten mellan att verka (inåt) och synas (utåt) rela-
teras till spänningen mellan yta och djup (eller person och idé). Att synas 
utåt betraktas också det som något mer ”ytligare”, som inte riktigt lika ”fint” 
jämfört med att ägna sig åt aktiviteter bakom kulisserna, eller att göra stora 
politiska avtryck.  

Det finns en förställning att en partiledare skall verka i partiet med att in-
spirera medlemmarna, forma politik och idéer. På motsvarande vis finns en 
föreställning om att ledaren skall göra avtryck, driva liberal opinion men 
även driva igenom liberal politik. Men på något vis så blir dessa tankar un-
derordnade i föreställningen om den ideala partiledaren, föreställningen om 
att ledaren skall synas utåt för att vinna val, tar nämligen på sätt och vis över.  

En central faktor i detta är föreställningarna om massmedia i förhållande 
till partiledarskap, vilka i sig är konfliktfyllda. Å ena sidan framkommer 
känslan av en press på att partiledaren måste ställa upp på medierna och dess 
villkor, att han eller hon måste synas konstant utåt, via medier av olika slag. 
Partieliterna förefaller här helt övertygande om att media, i kombination med 
partiledaren, kan hjälpa eller stjälpa partiet. Å andra sidan ges också uttryck 
för att det är ytterst påfrestande att ständigt vara jagad på det här viset, men 
också att ledaren skall se till att själv utnyttja medierna.  

Det som ligger i botten på kravet att synas utåt är att vinna röster och val. 
På så vis lever folkpartieliterna då och då nästintill exemplariskt upp till 
Anthony Downs klassiska teori om partier som vinstmaximerande företag 
där just själva väljarmaximeringen har ett egenvärde.359 Eller, att partieliterna 
tagit del av Sjöbloms ”imperative rule” till partiledningar: ”act so that the 
party is given as many votes as possible at the general elections”.360  

I sitt tacktal efter valet som ny partiledare på Landsmötet, säger Björklund 
att partiets ”mest framgångsrika partiledare var Karl Staaff. Han fick över 40 
procent av rösterna i andrakammarvalet 1911”.361 Även för Björklund är en 
bra partiledare följaktligen den som vinner val.  

                                                      
 
359 Downs (1957). 
360 Ibid., s. 81. 
361 Björklund, J., ”Tacktal efter valet till partiledare”, 070907, www.folkpartiet.se 
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Men samtidigt med denna upptagenhet av valvinst finns en självmedve-
tenhet om detta och delvis också en självkritik av förhållningssättet. På sätt 
och vis framstår intervjupersonernas föreställningar som att de är medvetna 
om sitt krav på en partiledare men inte helt nöjda med detsamma. Möjligen 
anses att det gått för långt och som att valvinsten nära på fått ett egenvärde i 
sig.  

Således framstår det nästintill som att partieliterna fortsätter att läsa in-
nantill i Sjöbloms avhandling när de menar att det yttersta målet faktiskt är 
att ”påverka”, ”göra avtryck” (Sjöbloms programrealisering). Enligt Sjö-
bloms teori kan programrealiseringen betraktas som ett övergripande (och 
värdemässigt) mål som skall realiseras på samtliga arenor och detta med 
hjälp av de strategiska målen att 1. vinna val, 2. nå parlamentariskt inflytan-
de och 3. hålla samman partiet.362  

Det förefaller som att fokuseringen på valresultat inte är helt acceptabel 
för partieliterna, att man egentligen bör fokusera på inflytande och påverkan 
men att det ”dessvärre” blir en koncentrering på opinionssiffror och valresul-
tat. Följaktligen betonas å ena andra sidan hur ledaren måste ha en balans 
mellan flera olika arenor och uppgifter, och då inte minst att ledaren skall 
påverka. Dessutom framhävs då att partiet fokuserar för starkt på valvinst 
och att synas utåt. Å andra sidan skall ledaren helst delegera bort allting 
utom att synas i media, och måste så även göra för att partiet skall överleva. 
Här finns en spänning. Tydligt är att partieliterna ser jakten på väljare genom 
att synas som det väsentliga för partiledaren, men att detta inte är helt okom-
plicerat. Det uppfattas inte som helt legitimt att fokusera så uteslutande på 
media och röstsiffror.  

 

Verka och synas – tolkning av livsvärlden 
Folkpartieliternas så fullständiga upptagenhet av att synas utåt och vinna val, 
är förmodligen en konsekvens av partiets ständiga oppositionsroll; att den 
helt enkelt kommit att färga av sig på föreställningar om ledarskap. Att vara 
folkparti och folkpartiledare har vanligtvis inneburit att befinna sig i opposi-
tion, och detta vill brytas. Men att vinna val är även väsentligt givet partiets 
storlek, eller rättare sagt, litenhet. Sedan 1970-talet har partiet varit ett mind-
re parti, och ibland till och med nära fyra procentspärren, vilket skulle inne-
bära att partiet riskerar att åka ur riksdagen. Även detta bidrar förmodligen 
till upptagenheten av att synas utåt och vinna val. Det finns ingenting som 
blir viktigare än att partiledaren fungerar som en röstmagnet.  

Men samtidigt med denna upptagenhet av att vinna val, finns alltså en 
medvetenhet hos partieliterna om att denna fokusering kan bli för stor, och 
att det även finns andra uppgifter som ledaren måste ägna sig åt. Å andra 

                                                      
 
362 Sjöblom (1968).  
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sidan framhävs att en partiledare måste se till att hitta en ”balans” mellan de 
olika arenorna och uppgifterna, liksom att det viktiga egentligen är att kunna 
påverka och göra avtryck politiskt. Följaktligen finns det också andra uppgif-
ter för en partiledare, men det är lätt att dessa tappas bort i koncentrationen 
på opinionsmätningar och valresultat. Jakten på procentandelar och reger-
ingspositionen kommer att överskugga andra uppgifter och själva målet med 
en valvinst.  

Larsson pekar ut ett antal uppgifter som han menar ingår i rollen som le-
dare i opposition: granska regeringen, samla röster, och skapa alternativ.363 
Av dessa är det tydligt att det huvudsakligen är den andra uppgiften som till 
stora delar upptar folkpartieliterna. Men samtidigt är det alltså inte så enkelt. 
Att påverka och verka som partiledare, bakom scenen och strålkastarljuset, 
är centralt och skall vara centralt. Om detta råder inga tvivel.  

Det blir här tydligt hur föreställningarna om att verka och synas kan rela-
teras till dikotomin mellan idé och person. Att verka (inåt) uppfattar partieli-
terna som mer ”seriöst”, som det ett parti och en partiledare egentligen skall 
ägna sig åt. Medan att synas (utåt), på vilket sätt det än må vara, uppfattas 
som mer ”ytligt” eller inte riktigt lika legitimt.  

Å ena sidan finns förmodligen en önskan om att partiet och partiledaren 
skall kunna stå helt fri från mediahets och väljarjakt och bara ägna sig åt att 
opinionsbilda om och göra avtryck med, liberalismen. Å andra sidan inser 
partieliterna att detta är helt orealistiskt, inte minst för ett parti som folkpar-
tiet vilka givet sin position och storlek, blir påtagligt beroende av just media 
och väljarstöd. På så sätt blir detta ett dilemma för partieliterna. Partiet skall 
inte vara så ”ytligt” att det satsar alla kraft och energi på att synas utåt via 
media, ställer upp på medias villkor och blir helt förblindade av opinionssiff-
ror. Partiet skall vara mer ”seriöst” eller djupare än så och kunna sätta sig 
över sådana saker, koncentrera sig på partiet, sakfrågor och idéer. Men om så 
görs finns risken att partiet till slut inte längre finns. I alla fall inte i väljarnas 
medvetande och i riksdagen. På det viset blir sålunda att synas utåt och i 
media på sätt och vis ett ”nödvändigt ont”. Återigen kan vi följaktligen se en, 
kanske förståelig men likväl intressant paradox: Ett idéparti som folkpartiet 
borde egentligen vara mindre benäget att fokusera på att synas utåt framför 
att verka inåt; mindre upptaget av ytan framför djupet. Men så förefaller 
alltså inte vara fallet utan till stora delar är det ledarens förmåga att synas 
utåt framför hans eller hennes förmåga att verka politiskt och idémässigt som 
koncentreras på.  

Förhållningssättet till media är också intressant. Å ena sidan finns alltså 
en indignation men även trötthet, och nästintill uppgivenhet, inför dess exi-
stens och att en partiledare inte har annat att göra än att gå medierna till mö-
tes, även om ledaren i fråga kan önska att det vore på ett annat vis. Å andra 

                                                      
 
363 Larsson (1998), s. 203. 
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sidan finns samtidigt ett krasst förhållningssätt där media mer betraktas som 
ett medel för att nå målet. Dessutom kan media utnyttjas till egen vinning för 
att få så mycket uppmärksamhet som möjligt. Det har ingen betydelse om 
det är Aktuellt eller Silikon, läckor till journalister, eller vad, det viktiga är 
att synas. Folkpartieliternas förhållningssätt är här emellertid långt ifrån en-
kelt.  

Att synas (utåt) och verka (inåt) kan hamna i konflikt med varandra på 
även ett annat sätt. Att synas utåt mot, och attrahera, väljarna bygger van-
ligtvis på en profilering av något slag medan att verka genom att nå inflytan-
de vanligtvis bygger på motsatsen för folkpartiet, på att förhandla och kom-
promissa. Således hamnar kravet på att synas och vinna röster helt i konflikt 
med att verka och påverka. Detta dilemma handlar om samma typ av kon-
flikt som återfanns i dikotomin dogmatism kontra pragmatism. Dessutom 
finns förmodligen ett samband mellan partiets styrka bland väljarna och dess 
förhandlingsposition med andra partier, och på så sätt blir konflikten än mer 
komplex. För att kunna verka och påverka måste partiet sannolikt vara starkt 
i termer av väljarstöd, annars är det inget parti som vill förhandla och samar-
beta med folkpartiet. Men för att bli starkt så krävs att partiets ledare synas 
utåt med en tydlig (dogmatisk) profil, eftersom detta antas locka väljare. 
Men detta i sin tur kan försvåra det samarbete och den förhandling som 
krävs för att påverka, eftersom det då blir nödvändigt att kompromissa och 
förhandla och tona ned den egna profilen. 

Det är uppenbart att folkpartieliterna ser en konflikt mellan att verka inåt 
(och nå inflytande och göra avtryck), och att synas utåt via medier (och på så 
vis vinna röster). Det förefaller handla om olika saker för partieliterna och 
det är tydligen svårt för en partiledare att på en och samma gång klara av 
dessa saker. Det viktiga skall emellertid vara det politiska avtrycket, att visa 
på resultat. Men samtidigt hänger partiet och partiledarens existens på att 
vinna val, och vägen till detta går inte alltid primärt genom att verka (inåt) 
politiskt utan att synas (utåt) i media. ”Mest och bäst i TV vinner”, tycks den 
(för partieliterna inte så ”rumsrena”) devisen lyda. 

 

En form av konfliktlösare? 
Även konflikten mellan föreställningen om att synas utåt och verka inåt, kan 
tolkas som att den försöker att lösas av partieliterna genom resonemang om 
”balans”. En partiledare skall hitta en ”balans” mellan olika arenor och upp-
gifter, till exempel så skall en partiledare synas utåt men inte för mycket, 
men inte heller för lite. Genom att resonera på det här sättet blir det lättare 
för partieliterna att få ihop det som de samtidigt upplever som konfliktfyllt. 
Det hjälper dem att få ihop den upplevda konflikten mellan upptagenheten 
av att vinna val med det som en folkpartiledare ”egentligen” bör ägna sig åt 
– nämligen att göra politiska avtryck.  
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Även resonemangen om att massmedierna ”pressar” sig på partiledaren 
och att han eller hon på sätt och vis tvingas att synas utåt via dessa, skulle 
kunna tolkas som ett sätt att få ihop livsvärlden. Eller rättare sagt, det blir ett 
sätt att legitimera den egna upptagenheten av media och att synas i media, 
vilken de inte förefaller helt nöjd med. Resonemanget gör att ansvaret för 
detta blir mediernas och på så sätt blir det mindre märkligt att det egna idea-
let är motsägelsefullt. 

 
Fri och bunden 
Slutligen har dikotomin fri kontra bunden identifierats i folkpartieliternas 
föreställningar. Med fri menas att ledaren kan frikoppla sig från partiet och 
agera tämligen självständigt, han eller hon skall även leda partiet framför att 
följa detsamma. Bunden däremot innebär att ledaren skall lyssna till, följa 
och representera partiet och dess medlemmar liksom att han eller hon måste 
stå i nära kontakt med dessa innan några steg tas. 

Vad som framkommer är att å ena sidan skall den ideala ledaren vara full-
ständigt frikopplad från sitt parti, han eller hon kan i princip göra vad som 
helst utan några repressalier. Dessutom skall han eller hon vara den som går 
i täten och leder partiet. Å andra sidan är ledaren fullständigt bunden av par-
tiet, han eller hon skall gå i dess ledband och får dessutom lära sig att leva 
med partiets synpunkter och kritik av sitt eget varande och görande. Å ena 
sidan är partiledaren helt fri och skall vara helt fri, å andra sidan är han eller 
hon påtagligt bunden. Dessutom, uppdagas dels en slags dragkamp mellan 
partiledaren och partiet, där ledaren kräver stor frihet och partiet kräver 
medbestämmande, dels identifieras en samsyn i att graden av frihet oundvik-
ligen till stora delar betingas av ledarens grad av framgång (i val).  

 

Partieliternas föreställningar 
En fråga som relaterar till hur fri eller bunden en partiledare skall vara är 
vilken ledarstil han eller hon skall utöva. Om personen i fråga skall leda 
partiet, följa efter, eller om ledaren skall ha en mer lyssnande stil. I den här 
frågan är Ullsten långt ifrån klar över vad som är att föredra. Samtidigt tol-
kar han den mer följsamma ledarstilen, där ledaren är mer bunden, och följ-
sam, som populistisk. En sådan tolkning innebär att den partiledare som mer 
följer, inte behöver följa och vara bunden till partiet utan likaväl kan vara det 
till väljarna och vad de vill. Idealet är dock, menar Ullsten, när en partiledare 
hittar en balans: 

Varken för hård eller mjuk stil är bra utan ett mellanting. En mer ”militärisk” 
stil tror jag inte man tolererar i dag inom något parti. Och en mer ”velourak-
tig” stil är inte heller bra. Förr var det mer av den hårdare stilen dock. Då var 
den centrala nivån starkare och då även partiledaren. Idag har du lokalnivå 
och distriktsnivå och en enskild medlem kan väcka en motion som tas upp på 
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partiets kongress eller landsmöte. I den här processen kan inte partiledaren 
styra och ställa utan då måste en ledare tolka processer i partiet istället. Men 
samtidigt, du vet, motsatsen till militären, den här velourtypen det är ju en 
populist. 

 
För Ullsten skall ledaren således både vara bunden och fri. En ledare som 

frikopplar sig själv och som pekar med hela handen till sitt parti, som inte 
lyssnar i sitt ledarskap fungerar inte. Men inte heller en person som bara 
följer och är helt bunden. Idealt är således en stil som präglas av att både 
leda (vara friare) och följa (vara mer bunden). Förr, menar Ullsten, var det 
däremot möjligt för en ledare att vara mer styrande eftersom partiorganisa-
tionen var svagare, medan den i dag är starkare vilket gör att ledaren måste 
agera mer ödmjukt. Men inte heller för ödmjukt eller följsamt, för då blir han 
eller hon en ”populist” som vänder kappan efter vinden. Här finns en svår 
balansakt att utöva för ledaren i fråga.  

Men samtidigt med betoningen på den här balansakten menar Ullsten att 
graden av frihet för en partiledare egentligen inte är något ledaren själv av-
gör utan det avgörs av hans eller hennes framgångar hos väljarna. En partile-
dare som det går bra för i termer av opinionssiffror och val får frihet, och 
omvänt så begränsas den ledare som misslyckas i val. Men detta menar Ull-
sten är ett problem, eftersom det är i mer kritiska lägen som ledaren verkli-
gen skulle behöva frihet för att kunna agera: 

När det går bra då kan du göra mycket, då är friheten stor. Men det paradoxa-
la är att när det går sämre då kanske du skulle behöva handlingsutrymme för 
att sätta lite fart på partiet men då har du det inte. 

 
Jag frågar Ullsten om han själv upplevde att han hade större eller mindre 

frihet och han svarar då att han tycker den var ”hyggligt stor” inte minst 
under det år han var statsminister: ”då gick allt bra och då fick jag utrym-
me”. Han fortsätter och beskriver den egna situationen som statsminister: 

Det var ju inte så att jag missbrukade utrymmet eller skulle leda partiet in i 
något de inte ville. Jag tror egentligen inte att vi hade några dispyter i någon 
fråga då. Jo visst i detaljer men inga viktiga saker. Men det är när man känner 
att man saknar utrymme som det är dags att lämna in. 

(I) Jaså?  

Jo men du kan ju inte köra bil om det samtidigt sitter någon i baksätet och 
försöker styra och hålla i ratten. Ni måste vara överens om vart ni ska. 

  
En partiledare skall alltså ha stor frihet, annars fungerar det inte, och om 

inte ledaren får den här friheten, är det dags att avgå. Men samtidigt med den 
här proklameringen för ledarens frihet att ensamt ”köra bilen”, resonerar 
Ullsten kring att folkpartiets karaktär gör att en folkpartiledare är mer bun-
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den. Enskilda medlemmar vill och förväntar sig nämligen inflytande i parti-
ets processer vilket innebär, menar Ullsten, att man då ”inte överlämnar allt 
till en politisk ledning, utan man håller ögonen på dem”. Och, fortsätter han 
”om ledaren gör något som inte stämmer med den gängse uppfattningen i 
partiet så talar man om det”. Ullsten säger att han tycker det är acceptabelt 
med en betydande frihet om ledaren agerar enligt vad partiet anser men, 
säger han, ”om ledaren säger, ’så här tycker vi’ och vi inte tycker så, ja då 
blir det reaktion”. Medlemmarna skall sålunda kontrollera och ha synpunkter 
på ledaren.  

Men samtidigt som Ullsten menar att folkpartisterna vaktar på sin partile-
dare och inte avhåller sig från att skrika till när han eller hon inte gör som de 
vill, finns också en föreställning att en ledare som gör som partiet vill skall 
ges betydande frihet.  

Beträffande diskussionen kring och kritiken mot Leijonborg menar Ull-
sten att det aldrig är bra när det uteslutande kommer att handla om en enskild 
person och enligt honom har man då kommit förbi det stadium när man bor-
de bytt partiledare. Det är bra med intern debatt, det är till och med bra att 
offentligt kritisera partiledaren, men om diskussionen kommer att handla om 
”personens sätt att sköta jobbet” då borde ledaren redan ha bytts ut. Men 
också att den enskilda ledaren då borde valt att avgå eftersom friheten då 
begränsas allt för mycket och då är det dags att gå. 

 Ullsten är den enda folkpartiledare som också varit statsminister och han 
resonerar kring hur detta påverkar banden till partiet och friheten i förhållan-
de till detsamma: 

Som statsminister representerar du en nation och inte bara ett parti och det 
blir liksom en annan dimension. I en regering, om det är en koalitionsreger-
ing, så representerar du inte bara ditt parti utan flera olika partier. Medlem-
marna reagerar med en större förståelse om du måste kompromissa i reger-
ingsställning än om du kompromissar inom ditt parti. Då skall det vara raka 
rör. 

 
I rollen som statsminister är det accepterat, menar Ullsten, att vara mindre 

bunden till partiet och istället primärt följa väljarna. Så länge det handlar om 
att partiet får del av regeringsmakten har det sålunda mindre betydelse om 
partiledaren följer partiet och medlemmarna i första hand enligt Ullsten.   

Könberg menar att det i dag är ”ofrånkomligt” att partiledare i moderna 
demokratier är ”relativt demokratiska, jämfört med förr i tiden”, vilket me-
nar han, handlar om att vara ”känslig inför vad partiet tycker”. Men samti-
digt menar han att det kan vara svårt fungera på ett sådant följsamt sätt i dag 
och väsentligt blir då att partiledaren har ett: 

hyggligt hum om var partiet står någonstans, veta vad man kan göra, vad man 
kan tillåta sig och vad man inte kan tillåta sig, och den partiledare som inte 
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har det blir ju inte långlivad. Och blir man inte långlivad så blir man inte ef-
fektiv. 

 
En partiledare i dag måste delvis vara bunden till sitt parti menar Kön-

berg, annars kommer inte han eller hon att accepteras. Både Ullsten och 
Könberg ger uttryck för att detta är något som förändrats över tid, att dåti-
dens ledare kunde vara mer fria, att dåtidens medlemmar inte ställde samma 
krav på medbestämmande och inflytande som dagens medlemmar gör.  

Könberg resonerar även han kring devisen att ledarens frihet betingas av 
framgång: ”när det går bra så har man större frihet än när det går dåligt”. 
Könberg intervjuades efter valet 2002 och om diskussionen kring Leijon-
borgs ledarskap säger han att: 

Ta Leijonborg nu, när han har lett partiet till siffror som vi inte haft på väldigt 
länge, så är det klart att svängrummet blir större. Om han inte tänker avskaffa 
liberalismen eller något sådant så har han stort svängrum. 

 
Nu har motgången vänts till framgång för Leijonborg och folkpartiet, och 

därmed antas han ges ökad frihet. Det enda Leijonborg egentligen inte får 
göra är att ”avskaffa liberalismen” säger Könberg, men annars är han i stort 
sett fri att göra vad han vill. Jag frågar Könberg om detta förhållningssätt till 
partiledaren är rimligt eftersom det lägger oerhört stort ansvar på den enskil-
da personen (han eller hon måste lyckas, annars avgå): 

Jag tror det är ofrånkomligt, det här livet är sådant. När det går bra för ett par-
ti så är det klart att man får större utrymme än om det går dåligt. Det kommer 
man inte ifrån. Men det är klart att det kan vara tufft. Leijonborg har fått upp-
leva bägge delar. 

 
Tydligen är det partiledaren ensam som skall se till att det blir framgång i 

val eller förhandlingar och det är hans eller hennes ansvar om så inte blir 
fallet. Och om så inte blir fallet är det dags att avgå eftersom friheten kom-
mer att begränsas.  

I Leijonborgs föreställningar om vilken frihet en partiledare bör ha relate-
rar även han till grad av framgång i opinionen, en tanke som han menar att 
Westerberg myntade. Som framgår talar han i termer av auktoritet, och lik-
ställer auktoritet med frihet i förhållande till partiet. Även för Leijonborg 
finns ett tydligt samband mellan frihet och väljarframgångar. Men Leijon-
borg menar samtidigt att en ledare måste ta sig frihet, vilken han samtidigt 
menar krävs för att kunna fungera: 

Bengt Westerberg utvecklade det här, att det är ett väldigt samband mellan 
hur det går och ens auktoritet. Ens auktoritet påverkas av resultaten. Han 
(Westerberg) uppfattade det så. Men samtidigt måste man ta sig rätt stor fri-
het för till sist så är det ju ändå man själv som sitter med huvudansvaret och 
skulle man aldrig kunna göra något utan att först fråga alla berörda om lov, 
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då skulle man aldrig kunna göra någonting. Inte minst idag när det ställs så-
dana krav på snabbhet, då måste man få bestämma själv. 

 
Jag frågar Leijonborg om inte detta förhållningssätt måste bygga på att 

ledaren har en god känsla för vad partiet tycker och vill på det vis Könberg 
uttryckte. Han svarar då att det räcker med att ”veta att 60 procent gillar det 
man gör och 40 procent ogillar det”. Det handlar, menar han, om att veta var 
majoriteten ligger, ”ungefär”. Vet ledaren det kan han eller hon ta sig frihe-
ter. Leijonborg själv blev kritiserad och det gick även sämre i opinionen 
under en period, jag frågar honom om detta gjorde att han kände sig påpas-
sad och begränsad enligt ”lagen om utrymme”: 

Jo det är klart, den här debatten som var om mig förra året var ju ett tydligt 
exempel på det…men samtidigt så...Under Daléus tid så kände jag väldigt 
tydligt hur det här sambandet fungerar, för han var starkt ifrågasatt och det 
gjorde att han blev vingklippt. Men det var så att säga aldrig ett alternativ för 
min del, för då kan man liksom lägga av direkt.  

(I) Hur blev Daléus vingklippt? 

Jag vet att han blev det, för han berättade det för mig. Han kände inte att han 
kunde göra det han ville, för det var en sådan stark intern kritik och då måste 
man ibland i avgörande ögonblick ställa sin plats till förfogande. Säga att 
”passar inte galoscherna så får det vara”. 

(I) Men det här har inte du upplevt? 

Nja, jo, nej men jag accepterar alltså inte att bli så vingklippt så att jag inte 
kan göra det jag är övertygad om är nödvändigt för partiet. 

 
Enligt Leijonborg är således förra centerledaren Lennart Daléus exempel 

på en partiledare som begränsades i sitt utrymme på grund av intern kritik, 
till följd av att det gick sämre för partiet i termer av opinionsstöd. Exakt 
samma sak hände för Leijonborg. Men som framkommer menar Leijonborg 
inte att det var på samma vis för honom, eller han menar att Daléus blev mer 
begränsad än vad han själv blev i motsvarande kritiska läge. Leijonborg sä-
ger att han är en person som inte tolererar att bli begränsad i sitt ledarskap 
och därför var det aldrig aktuellt att han själv skulle bli ”vingklippt”. Han 
säger sig helt enkelt inte ställa upp på att vara ledare om han inte får ta det 
utrymme han anser att en partiledare är berättigad till. Tolkningen av det 
som sägs är helt enkelt att Daléus var mer begränsad i sitt handlingsutrymme 
än vad Leijonborg någonsin kom att bli, eller satte stopp för att bli. Leijon-
borg menar att en partiledare skall ha stor frihet, annars är det lika bra att 
avgå.  

Leijonborg framhäver också att en partiledare måste utgå från sin egen 
person när han eller hon väljer ledarstil eftersom ”man är den man är” och 
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”jag skall utöva det ledarskap jag klarar av”. Men vad detta innebär mer 
konkret tycks inte helt glasklart men för Leijonborgs del förefaller det handla 
om en svår balansgång mellan att leda och lyssna, mellan att vara mer fri och 
mer bunden. Han refererar till socialdemokratin där det, menar han, handlar 
om att ”lyssna till rörelsen” men att det idag ”finns ett behov av någon som 
pekar med hela handen”, som är mer frikopplade ledare:   

Erlander sa till Palme att man måste ”lyssna till rörelsen”. Samtidigt så säger 
människor att det i dag efterfrågas och finns behov av någon som pekar med 
hela handen. Vad som krävs nu är ledarskap med stort L, någon om pekar 
vart vi skall gå och då kommer alla att följa med. Och det där står man inför: 
hur mycket skall man lyssna och hur mycket skall man peka? Det är inte helt 
enkelt.  

 
Det är uppenbart att Leijonborg ser en svårighet i att hitta den rätta ledar-

stilen, att hålla ”balansen” mellan att leda och följa eller lyssna. Men samti-
digt som han säger detta, framhåller han också att han ser en fördel med den 
hårdare ledarstilen, och att det faktiskt ”finns ett underskott på sådant ledar-
skap i vårt samhälle”:  

Det visar sig i dag också att människor faktiskt längtar efter att få direktiv. 
Det är inte alls säkert att alla människor längtar efter att komma till tals, utan 
de längtar efter att någon talar om för dem vad de skall göra. 

 
Leijonborgs föreställningar visar på en ledare som är tämligen fri i förhål-

lande till partiet, som leder, styr partiet och bestämmer själv. Han menar 
också att det huvudsakligen är väljarna som ledaren hämtar sitt mandat ifrån 
vilket gör honom eller henne ännu mindre partibunden: 

Ja det finns ju många alternativa mandatgivare. Ett är ju att man representerar 
sig själv, att jag står för det jag tycker, och att jag har engagerat mig politiskt 
för att få förverkliga mina idéer och vinna stöd för dem. Det andra är förstås 
partimedlemmarna, de som har valt en. Men det är klart att jag känner en väl-
dig förpliktelse mot de 250 000 som ändå till sist röstade på folkpartiet i va-
let. Det är framförallt de jag känner att jag representerar. 

 
Trots att det är medlemmarna som har utsett Leijonborg till partiledare så 

anser han sig inte primärt ansvarig inför dem, utan att det är väljarna som tar 
och ger honom mandatet som partiledare. Jag frågar honom hur han anser att 
en konflikt mellan vad väljarna vill och vad medlemmarna vill skall hante-
ras. Han relaterar då till både brittiska Labour, före Blair, och demokraterna i 
USA, före Clinton, vilket han menar visar än mer hur ledaren inte skall vara 
bunden av eller till partiet. Leijonborg menar att dessa båda partier ”aldrig 
vann några val” eftersom det fanns ”interna strukturer, trade unions, vänster-
grupper och så, som hade för stort internt inflytande”: 
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Så visst kan det finnas sådana spänningar, det skall man vara medveten om. 
Att det finns en intern efterfrågan som inte speglar väljarnas opinioner. 

 
Det blir medlemmarna som blir avvikelsen, att väljarna utgör normalen 

eller det som bör följas, medlemmarna däremot har udda åsikter som inte 
kan representeras om partiet vill vinna val. Om ledaren skall vara bunden till 
något så är det således vad väljarna vill. Men Leijonborg medger här att det 
kan uppstå konflikter, eftersom medlemmarna kan tycka annorlunda jämfört 
med väljarna.   

Det här synsättet delar Leijonborg med Jakobsson, som även han menar 
att en partiledare måste kunna gå emot partiet till förmån för väljarna, och på 
så vis vara fri i förhållande till partiet. En person som symboliserar ett bra 
politiskt ledarskap är Labourledaren Tony Blair, anser Jakobsson, och orsa-
ken till det handlar om att: 

Han verkligen personifierar det här med att ta strid mot den interna opinionen 
och att göra sitt parti valbart. Att ha en vision om vilken roll man har, där 
man tar ett antal fighter internt med partiaktivisterna. Om det inte utövas ett 
sådant kraftfullt internt ledarskap drar partiaktivisterna i väg i en annan rikt-
ning. 

(I) Men blir inte en sådan ledarstil ett problem med avseende på interndemo-
krati? 

Jo men skall man representera sina väljare så kan man inte bara lyssna på 
sina medlemmar.  

 
Här framkommer hur det kan förekomma en dragkamp mellan å ena sidan 

partiet (aktivisterna) och å andra sidan partiledaren, i frågan om vilken rikt-
ning partiet skall ta. Men den dragkampen måste vinnas av ledaren menar 
Jakobsson.  

Det Jakobsson beskriver är en förhållandevis tuff ledare som mer pekar 
med hela handen och bestämmer och där partiet får följa efter. För Jakobsson 
handlar partiledarskapet uteslutande om att göra partiet ”valbart” och det 
genom att ”välja dagordning” för partiet: 

Partiledaren skall vara den som bestämmer dagordning. Partiledaren är helt 
avgörande för det. Eller ledaren ska se till att bli avgörande. Visst, man kan ju 
tänka sig en annan typ av organisering, att partiet processar fram åsikter lite 
hipp som happ och där inte partiledaren avgör. Men ser man på framgångsri-
ka partier så finns det en ledning som vill något och har en prioritering och 
ser till att den drivs igenom. 

 
En ordning där partiet arbetar fram åsikter gemensamt vilka ledaren lyss-

nar till och följer, är ingenting Jakobsson förordar utan istället är det viktigt 
att ledaren bestämmer och dessutom tar strid med partiet om så behövs. Ja-
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kobsson anser således att partiledaren måste ha eller ta sig stor frihet och 
detta, säger han vidare, inte minst i dagens mediasamhälle som kräver att 
ledaren kan agera snabbt. På motsvarande vis som övriga intervjupersoner, 
anser Jakobsson att ledaren därför hela tiden måste se till att ha god känne-
dom om vad partiet tänker och tycker, för att kunna agera på eget bevåg. Det 
gäller, säger han, att ”man kan” partiet för att kunna vara ”snabb i den här 
ytliga mediala kommunikationen”. Är inte partiledaren snabb nog kommer 
han eller hon nämligen överhuvudtaget inte med men: 

Har man koll på sitt parti så kan man agera utan att ha haft demokratiska in-
terna processer. Men om man gjort en missbedömning av läget i partiet och 
alltså inte haft en demokratisk process, och ledaren framför en ståndpunkt 
som partiet ogillar, då blir det pinsamt och man underminerar sitt ledarskap. 
Men kan man partiet så kan man bli snabbare i den dagliga debatten. 

 
Ledaren skall vara den som bestämmer, men samtidigt så krävs att han el-

ler hon har koll på vad partiet tycker, ungefär, annars blir det ”pinsamt”. 
Kanske räcker det med att då veta, som Leijonborg sa, var majoriteten ligger, 
men mer behöver inte vetas för att köra på.  

Westerberg hävdar att han just fungerade på det vis som Jakobsson ideali-
serar, att han ville ”ta initiativ” och därefter ”få med sig partiet”. Han säger 
att ”det var jag som gick ut och sa att nu driver vi den här linjen, och så för-
sökte jag övertyga partiet om det”. Westerberg säger sig alltid ha varit en 
person som ”vill vara först”, gå i bräschen och driva idéer: 

Jag ville driva frågor, först av alla, och sedan få med mig partiet, övertyga 
partiet om att vi var rätt ute. 

 
Westerberg är den som är mest entydig i vilken ledarstil som han föredrar, 

nämligen den där ledaren är friare och leder partiet. Han menar också att han 
utövande en sådan stil själv, och ibland uppfattades han till och med, säger 
han, som en diktator av sitt eget parti. Denna stil, säger han, uppskattade 
partiet och det inte minst eftersom partiet upptäckte fördelarna med detta 
ledarskap när Leissner tog över. Leissner uppfattades nämligen ha en motsatt 
ledarstil till Westerberg: 

Många sa att jag var för hård och bestämd, att jag sa ”nu skall jag bestämma 
så får ni följa mig”. Jag vet att när Maria sedan valdes så var det någon som 
pläderade för henne som sa att ”nu får det minsann bli demokrati i partiet”. 
Det var förstås lite hårddraget men jag förstod ändå piken. Men efter ett halv-
år kom det personer som sa att de längtade tillbaka till tiden med mig som le-
dare. För hon var alldeles för mjuk. Hon satte inte ner foten på ett bestämt 
sätt och ledde partiet så att de kände att de hade någon att följa. […] Maria 
Leissner var duktig på att framträda men hon hade stora interna problem. Det 
var många som tyckte det när jag väl hade slutat, att det då till slut skulle bli 
slut på ”diktatorfasonerna”, men sedan ångrade de sig. 
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Westerberg ger här uttryck för hur svårt det uppenbart är att hitta rätt le-

darstil. En ledare som leder och går i täten kan lätt tolkas som odemokratisk 
eller till och med som en diktator. Men en ledare som har den mjukare mer 
lyssnande stilen uppfattas som allt för mjuk. Hur ledaren i fråga skall hantera 
den här balansgången förefaller inte helt uppenbart. Klart är dock att Wes-
terberg själv uppskattar den stil han själv utövade. Det väsentliga är att parti-
ledaren ”sätter ner foten”, och är den som bestämmer. Det finns, säger Wes-
terberg de ledare som ”gärna mest vill lyssna”, men en partiledare måste 
”förr eller senare vara den som bestämmer”. Att ”leda” partiet, vara den som 
går i täten och den som också ”bestämmer” ingår således i Westerbergs idea-
la ledarstil. Han själv som ledare, ville alltid som han uttrycker sig ”ligga lite 
före alla andra, innan någon annan kom på en sak”. På så vis menar han t.ex. 
att han var allra först ut i EU-frågan, att han var den första partiledaren som 
föreslog att Sverige skulle bli medlem i EU. Detta uttalade han första gången 
i ett tal 1989 i Karlstad och det utan att ha kollat med partiet. Han berättar att 
en av hans medarbetare, Ingemar Eliasson, då ansåg att Westerberg gick för 
långt, vilket sedermera gjorde att Eliasson slutade.364 Men Westerberg säger 
att han såg som sin uppgift att ”gå omkring och titta och fundera över vad 
det är för frågor under uppsegling”, och konsekvensen blev att han ”då var 
ute ett år eller ett halvår före alla andra” i vissa frågor, och då även före sitt 
parti.  

Leijonborg refererade till Westerberg som upphovsman till ”lagen” om 
utrymme som beroende av väljarframgångar. Westerberg själv pratar dock 
inte om detta samband på exakt det sätt som Leijonborg beskriver men me-
nar däremot att det inte är acceptabelt att bli begränsad som partiledare, utan 
att ledaren måste få frihet av partiet. Han jämför, precis som Leijonborg, 
med centerpartiet men då med hur han upplevde att dåvarande centerledaren 
Olof Johansson och han själv, hade helt olika förhållningssätt i frågan om 
ledarens frihet i förhållande till sitt parti: 

Jag vet att Olof Johansson t.ex., har som filosofi att betona att ”man måste 
lyssna på rörelsen” och så där. Ledande socialdemokrater har också ofta talat 
om att ”lyssna på rörelsen”. Det här att det finns och växer fram en opinion 
nere i rörelsen och att det är min uppgift som partiledare att ha vidöppna öron 
och höra vad ”rörelsen” tycker och sedan vara deras talesman utåt. Men jag 
har haft en annan filosofi. Jag har mera styrts av värderingar och ståndpunk-
ter och sagt att ”nu driver jag den här linjen och tycker inte partiet att jag 
skall göra det så får partiet byta ut mig”. Men det där kan man ha lite olika 
uppfattning om, alltså hur man skall verka. 

 

                                                      
 
364 Jfr. Nilsson (1995), s. 237. 
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Jag frågar Westerberg hur det uppfattades att han agerade på det vis han 
beskriver och han svarar att ”om det gick bra så uppfattades det positivt, om 
det gick dåligt så tyckte de att jag skulle gjort på något annat vis”. Wester-
bergs attityd var också att om det han vill göra inte passar partiet, så får de ta 
en annan ledare. Precis som Jakobsson vidhåller även Westerberg hur det är 
upp till ledaren vilka frågor som drivs och på vilket sätt, att detta avgörs av 
en person, vilket inte alls är speciellt konstigt, tvärtom; så skall det vara. 

 

Livsvärlden och dess ambivalens 
Partiet kräver inte, menar partieliterna, att partiledaren agerar speciellt de-
mokratiskt utan tvärtom kan han eller hon agera tämligen fritt och på eget 
bevåg. Det finns även en tydlig samsyn i att en partiledare måste ha en bety-
dande frihet, att det annars inte fungerar att verka som ledare. Dessutom 
måste en ledare visa sig förhållandevis ”tuff” i sin ledarstil, ta sig frihet och 
plats och peka ut partiets riktning. Likaså är det huvudsakligen väljarna och 
inte medlemmarna som ledarens agerande skall styras av.   

Men samtidigt med detta finns en föreställning som talar för motsatsen, 
att en ledare i ett liberalt parti är påpassad och att det inte accepteras om han 
eller hon agerar odemokratiskt. Att partiet då kommer att klaga på ”diktator-
fasoner” eller liknande. Människor i dag, till skillnad från förr, kräver delak-
tighet och inflytande, vilket ett ledarskap måste ta hänsyn till. Dessutom är 
utrymmet helt betingat av ledarens framgångar i val.  

Å ena sidan framkommer här en dubbelhet där ledaren måste ha en balans 
i grad av frihet och grad av bundenhet, en balans mellan att leda och följa. Å 
andra sidan menar jag att det samtidigt framkommer en föreställning att det i 
dag finns en längtan efter ett hårdare ledarskap och en ledare som tar sig 
frihet att agera. Likaså går det att iaktta en föreställning att en ledare måste 
få betydande frihet. Vidare framskymtar delvis tanken om en dragkamp mel-
lan partiledaren och partiet där partiledaren vill ha frihet och partiet vill ha 
inflytande, vilket ger ledaren mindre frihet.  

Å ena sidan vill partieliterna således att en partiledare skall ha fullständig 
frihet, och att det inte är någon idé att vara kvar på uppdraget om så inte blir 
fallet. Dessutom framställs situationen då som att det inte är några som helst 
problem med detta förhållningssätt. Å andra sidan framkommer att utrymmet 
inte alls är helt självklart, och att det framförallt är högst betingat av ledarens 
grad av framgång. Således är inte partiet alltid med på noterna om total frihet 
utan kan tvärtom bakbinda ledaren på olika sätt om han eller hon inte lyckas 
väl, detta bland annat genom att offentligt kritisera sin ledare eller genom att 
avsätta densamma. Är ledaren inte framgångsrik kan friheten således helt 
kringskäras genom att personen i fråga får gå eller går självmant.  

Det är uppenbart att frågan om fri- och bundenhet inte är helt okomplice-
rad för partieliterna, liksom att föreställningen om idealet och realiteten inte 
riktigt går ihop. Tvärtom – här uppdagas tvetydigheter och motsättningar. 
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Symptomatiskt för den här ambivalenta föreställningen är hur nuvarande 
partiledaren Björklund uttrycker sig om ledarstil i sitt första anförande som 
nyvald partiledare: 

Ledarskap är att både kunna lyssna och leda. Alla ledare måste kunna göra 
bådadera. Den svåra konsten är att veta när man ska göra vad. Den som bara 
lyssnar och inte själv leder blir en vindflöjel för den opinion som ropar högst 
för tillfället, men den som bara leder utan att lyssna kommer snart att tappa 
markkontakt och förankring. 

Det svåra med att lyssna är att alla man vill lyssna till ibland ger helt olika 
råd, och ibland oförenliga råd. Därför måste man till sist också känna sig 
trygg med sin inre liberala kompass.365 

 
Björklund uttrycker här en föreställning om en ledarideal som lyckas ba-

lansera mellan att leda och följa, mellan att vara fri och bunden i förhållande 
till partiet. En ledare som bara lyssnar blir populist, en uppfattning som även 
Ullsten uttryckte, medan en ledare som bara leder fjärmar sig från partiet 
(blir för frikopplad). Men samtidigt som detta sägs, är de två meningarna i 
sista stycket intressanta eftersom han där säger att det är svårt att lyssna ef-
tersom råden kan vara i konflikt och att han därför själv måste kunna avgöra. 
Ytterst måste det vara ledaren som bestämmer och sålunda vara den som 
pekar ut riktningen, ytterst måste han ta sig friheten och leda partiet, efter sin 
egen kompass. Och den egna kompassen menade partieliterna ovan, är styrd 
av egna övertygelser men också av vad väljarna vill. Vad medlemmarna vill 
är mindre relevant och skall inte primärt vara det som styr en partiledare.   

Men trots det här förespråkandet av frihet för ledaren är det samtidigt tyd-
ligt att partiet inte alltid samtycker i detta. Det här framkommer i föreställ-
ningen om att utrymmet betingas av framgångar i val, partiledaren kan få lov 
att lämna uppdraget om partiet är missnöjt med densamma och då ges verk-
ligen ingen mer frihet alls. Likaså menar partieliterna att medlemmarna kan 
kräva inflytande. I folkpartiet förs också inte sällan offentliga diskussioner 
om partiledarens lämplighet, det är mer regel än undantag att ledaren disku-
teras och kritiseras, eller helt enkelt ges råd. Också detta visar på att folkpar-
timedlemmarna inte i första taget underordnar sig sin partiledare utan vill 
vara med och bestämma. Även om det är partiledaren som är den högsta 
formella auktoriteten så kan också partimedlemmarna, de har också åsikter 
och det vill de få tala om. Detta är också något som partieliterna bekräftar, 
att en partiledare måste stå ut med att bli ifrågasatt och kritiserad av sitt parti. 
På liknande vis har liberalernas ledare Karl Staaff sagt att partiledaren skall 

                                                      
 
365 Björklund, J., ”Tacktal efter valet till partiledare”, 070907, www.folkpartiet.se.  
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”tjänstgöra som spottlåda”366, vilket förmodligen innebär att ledaren ska kun-
na ta kritik och vara något av en dörrmatta. 

Men samtidigt med detta, i nästa mening vidhåller partieliterna återigen 
att folkpartiet förväntar sig att deras partiledare skall ta initiativ och gå i 
täten, vara fri från sitt parti och långt ifrån en ”spottlåda”. De vill uppenbar-
ligen att ledaren skall ta initiativ och vara den som driver, vara tydlig med 
vad han eller hon vill och gå i täten med detta. Men ledaren själv skall också 
vilja ha och förutsätta frihet från sitt parti, annars fungerar det inte.   

På sätt och vis förefaller här finnas en slags dragkamp mellan partiledaren 
och partiet. Partiledaren vill ha och förutsätter stor frihet samtidigt som par-
tiet vill kunna vara med och bestämma och kontrollera ledaren. Men det 
finns också en konflikt eller kamp mellan hur partieliterna förställer sig fri-
het i fantasin och realiteten. Här finns en spänning mellan vad de vill och 
vad de menar är realistiskt. Det finns en önskan om fullständig frihet men 
detta förefaller delvis vara en utopi. 

 

Fri och bunden, tolkning av livsvärlden  
För partieliterna är två saker helt självklara. Det ena är föreställningen att en 
partiledare måste få betydande frihet, att det annars inte går att fungera. Att 
en partiledare således måste kräva frihet av sitt parti, även om partiet kan 
kräva något annat. Det andra är realiteten där det finns ett samband mellan 
graden av frihet och graden av framgång; en partiledare som är framgångsrik 
i termer av opinionssiffror och valresultat belönas med betydande utrymme, 
medan en ledare som är mindre framgångsrik får mindre frihet.  

Att partieliterna förespråkar en betydande frihet är förmodligen inte så 
märkligt. Inte minst för de som själva varit partiledare, är det uppenbart att 
föreställningen handlar om den egna erfarenheten och att det är svårt eller 
oacceptabelt att inte få utrymme att agera självständigt. Situationen fram-
ställs som ett nollsummespel mellan ledaren och partiet och där ledarens 
frihet är det eftersträvansvärda målet. Ledaren vill ha och kräver utrymme, 
medan partiet kräver detsamma för sitt vidkommande vilket innebär mer 
bundenhet för ledaren. Ledarens förhållningssätt är följaktligen inte så märk-
ligt, kanske ligger det något i vad Ullsten säger, att det är svårt att köra bil 
om någon i baksätet vill hålla i ratten.  

Dessutom kan föreställningen om frihet ha ett samband med partiets eller 
ledarens erfarenhet av att leda ett litet mittenparti. I ett mindre parti krävs 
förmodligen då och då att ledaren agerar mindre demokratiskt för att nå 
framgång. Larsson menar att en väsentlig faktor för att ett parti som folkpar-
tiet skall lyckas nå inflytande är att partiledaren är intresserad av makt men 

                                                      
 
366 Karl Staaff 1915, i Johnson (2002).  
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även ”tuff” i sin ledarstil.367 Att ledaren helt enkelt tar för sig. En ledare i ett 
litet mittenparti som folkpartiet måste vara tuff och målmedveten och det för 
att klara av förhandlingar och samarbeten med andra partier, vilket är vägen 
till framgång (i termer av inflytande). Förmodligen kan det då komma att 
krävas att ledaren inte alltid agerar helt öppet och utan att först ha frågat 
partiet om lov. Denna ledare måste kunna ta egna initiativ och agera på eget 
bevåg och efter eget huvud, och ibland kanske till och med bakom lyckta 
dörrar. 

Den här föreställningen framskymtar också i partieliternas föreställningar, 
men då huvudsakligen i förhållande till dagens massmediaklimat vilket antas 
kräva att en partiledare kan agera snabbt och instinktivt framför att först 
lyssna till och samtala med partiet. Min poäng är att detta sannolikt även 
gäller i också andra avseenden för en ledare för ett litet mittenparti som är i 
konstant behov av sin omgivning för att kunna agera och nå inflytande.  

Föreställningen om den svaga bindningen till partiet visar sig även i tan-
ken om vem som ger ledaren sitt mandat. Här är det tydligt att väljarna är 
främsta mandatgivare vilket möjligen kan relateras till partiets tillkomst i 
riksdagen. Som initialt varandes ett riksdagsparti utan en riksorganisation 
var mandatgivarna helt givna, det var väljarna som utsåg sina liberaler och 
detta inkluderade även partiordföranden. På den tiden var det tydligt och 
klart vilka partiledarens uppdragsgivare var. Det har emellertid gått många år 
sedan dess men detta till trots framstår folkpartieliterna som på sätt och vis 
kvar i den här situationen, de utgår delvis än i dag från att partiledaren häm-
tar sitt mandat från väljarna och tycks glömma eller bortse från partiets cirka 
18 000 medlemmar. Det är väljarna som ledaren ska vara bunden till, inte 
medlemmarna. I dag utses dock partiledaren av partiets Landsmöte och na-
turligen borde detta vara mandatets ursprung. Så är det alltså på pappret men 
i känslan och tanken tycks det således fortfarande vara riksdagsvalet som 
ligger till grund för folkpartiledarens ställning. En följd av detta är att en 
partiledare som saknar riksdagsmandat borde bli något av en anomali, det 
fungerar helt enkelt inte i folkpartiet. Så var fallet för Leissner, vilket somli-
ga menar gjorde det svårare för henne att skapa sig en stark ställning i parti-
et.368 Könberg hävdar att ”hennes ställning i partiet inte var så väldigt stark” 
och att det var en orsak till att hon avgick så snart. Att vara partiledare men 
inte riksdagsledamot blir svårt eftersom ledaren ytterst och idealt skall vända 
sig till väljarna och primärt vara deras representant. Medlemmarna är mindre 
viktiga för ledaren.  

Men samtidigt med detta finns det en medvetenhet om partiet och med-
lemmarna och om att medlemmarna inte alltid instämmer i ett totalt frihets-
förespråkande, vilket kanske inte är så egendomligt. Partiledaren är utsedd 
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av partiet och det mest naturliga är väl sålunda att personen i fråga lyssnar 
till och följer sitt parti, alltså sina mandatgivare.  

En sådan ståndpunkt framkommer med eftertryck i den av folkpartiet till-
satta Etikkommissionens slutrapport, (i samband med den så kallade spion-
skandalen). I denna rapport visas hur partimedlemmar upplever att partiet 
utvecklat ett toppstyre liksom en ”tystnadskultur”, som gör att medlemmar 
inte vågar opponera sig mot partiledningen.369 Detta var en rungande kritik 
mot primärt Leijonborgs ledarskap men visar också hur partiet inte accepte-
rar ett ledarskap där partiet exkluderas. Folkpartimedlemmar vill alltså, pre-
cis som partieliterna signalerar, få inflytande. Att vara helt fri som partileda-
ren blir således i realiteten svårt eller besvärligt. 

Det finns elva olika faktorer som samtliga påverkar en politisk ledares 
grad av utrymme, menar Möller. En av dessa är den ”politiska kulturen” i det 
omgivande politiska samhället men även i det enskilda partiet. Möller menar 
att moderaterna men också folkpartiet är partier som ger sina ledare ett bety-
dande utrymme att företräda dem utåt.370 Detta antagande blir bekräftat i min 
analys av folkpartieliternas föreställningar. Men de säger följaktligen samti-
digt att det inte är lika självklart att medlemmarna, eller ”partiet”, instämmer 
i denna föreställning om utrymme.  

Till att börja med menar de att partiet villkorar ledarens frihet på basis av 
grad av framgång. Men partieliterna menar också att folkpartister som grupp 
inte tolererar att dikteras utan vill kunna vara med och tycka och tänka, vil-
ket visar sig dels i att ledaren vaktas på av partiet men också i att partiet både 
vill få säga vad de tycker liksom kunna kritisera sin partiledare. Folkpartister 
tycker sig ”kunna själva”, vilket förmodligen inte är så märkligt givet den 
individualism som Barrling Hermansson visar på. Här är det enskilda indivi-
der som agerar och kan själva, och som inte underordnar sig gruppen.371 
Dessutom är folkpartister generellt mer högutbildade vilket också är en fak-
tor som ger dem mer egna resurser att tänka och tycka, och vilket förmodli-
gen bidrar till att de än mindre underordnar sig eller tolererar att ledaren 
ensamt bestämmer.  

I en ledare i Dagens Nyheter jämförs folkpartiets medlemmar med vad 
fransmännen är för EU; egensinniga och ostyrbara. Utgångspunkten är hur 
folkpartiets medlemmar gjort utspel av olika slag som strider mot den bor-
gerliga regeringen som helhet eller den egna partiledningen.372 Folkpartister 
tycks alltså inte rädda för att vara emot eller gå sin egen väg, en folkpartist 
kan kanske på sätt och vis betraktas som lätt obstinat och det möjligen även i 
förhållande till partiledaren.  

                                                      
 
369 Etikkommissionen  (2006), s. 6.  
370 Möller (2008), s. 117ff. 
371 Barrling Hermansson (2004).  
372 ”Förening i motvind”, ledare, Dagens Nyheter, 080804. 
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Kanske är det här det blir en krock, att både partiledare och medlemmar 
präglas av en stark individualism som kräver en frihet. Ledaren vill ha sin 
frihet att agera självständigt, men medlemmarna vill också ha frihet att be-
stämma själva. Uppenbart är att partieliterna upplever situationen på det här 
viset, som en dragkamp mellan olika individer. Och där den som är starkast 
för stunden, och det mätt i ledarens förmåga att attrahera väljare, bestämmer 
vem som vinner. En framgångsrik ledare får sin frihet, en mindre framgångs-
rik ledare får vika sig för partiet. Men samtidigt är ledaren övertygad om att 
han eller hon skall ha sin frihet och ges inte denna så får det också vara, då 
kan personen i fråga själv välja att lämna sin post. 

Möllers tes om folkpartiet som ett parti som ger sina ledare betydande fri-
het, får således sägas stämma med avseende på hur folkpartieliterna ser på 
situationen, och deras egen önskan. Men frågan är således inte lika enkel, 
menar partieliterna, för partiet. Det ger frihet om ledaren lyckas med sitt 
uppdrag att vinna val, annars inte.  

Konklusionen är att föreställningen om ledarens frihet eller bundenhet är 
långt ifrån entydig för partieliterna. I tanken och som en önskan skall en 
partiledare vara fullständigt fri, i alla lägen och det oavsett framgångar. Det 
har en partiledare rätt till. Å andra sidan finns en medvetenhet om att detta är 
orealistiskt, dels för att folkpartimedlemmar inte accepterar ett sådant (ide-
alt) förhållningssätt, dels eftersom det finns en lag om utrymme, som beting-
at av framgång. Således inser ledarna själva att trots att de önskar total frihet 
så är det dessvärre omöjligt i realiteten. Men blir utrymmet för litet så är det 
lika bra att lämna, då fungerar det inte att utöva ledarskap. Och sannolikt är 
medlemmarna lika glada för det, eftersom ledaren då inte fullgjort sitt upp-
drag – att vinna val. För parteliterna är ekvationen lika tydlig som svårlöslig: 
ledaren ställer krav på konstant frihet för att lyckas, partiet ger bara frihet om 
ledaren lyckas.  

 

En form av konfliktlösare?  
Här framkommer återigen hur införandet av resonemang om “balans” förs in 
(i dikotomin fri – bunden), och vilka kan tolkas som ett sätt att få ihop kon-
flikten mellan fri och bunden. Ledaren skall leda, men inte för mycket eller 
för hårt, samtidigt skall ledaren följa, men inte för mycket eller för snällt. 
Ledaren skall vara fri i förhållande till partiet, men inte helt frikopplad, det 
accepteras inte. Lagom, tycks vara bäst, vad nu det innebär. Att resonera på 
det här viset blir ånyo ett sätt att i tanken få ihop det som faktiskt står i kon-
flikt, eller konflikten i livsvärlden framstår i alla fall som lindrigare, genom 
att resonera på det här viset.  

Men vad som också kan tolkas som en brygga i konflikten mellan fri och 
bunden är tanken på ledarens utbytbarhet, eller möjligheten till ansvarsut-
krävande. Det är svårt att få ihop föreställningarna om det ideala ledarskapet, 
men genom att föra in tanken om ansvarsutkrävande (att ledaren byts ut), 
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kan eliterna få konflikten att gå ihop. En ledare som är för mycket eller för 
lite av det ena eller andra, som inte lyckas med att få ihop konflikterna, får 
helt enkelt bytas ut. Eller den ledare som inte anser sig kunna få ihop detta 
komplexa ideals alla komponenter, kan själv välja att avgå. Svårare än så är 
det inte. En ledare som tar sig för stora friheter får gå, men samma sak gäller 
för den ledare som gör motsatt misstag och inte tar sig frihet, den personen 
får också lämna posten. Med hjälp av dessa båda resonemang så blir det 
alltså på sätt och vis enklare att få ihop livsvärldens konflikter, det skapas en 
brygga.  
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Kapitel åtta:                       
en kompispappa och                

en ytlig djuping   

Två olika blommor 
I de föregående empiriska kapitlen har jag visat hur föreställningarna om det 
ideala partiledarskapet är högst ambivalenta i både socialdemokraterna och 
folkpartiet. Jag har även tolkat ambivalenserna och försökt göra dem begrip-
liga utifrån respektive partis horisont. I detta avslutande kapitel vill jag nu gå 
tillbaka till den ”blomma” av olika aspekter av ledarskap som presenterades i 
kapitel två, men även till tabellen som sammanfattar klassiska respektive 
mer moderna/postmoderna antaganden om partiledarskap.  

Syftet med detta kapitel är jämföra partieliternas föreställningar om par-
tiledarskap med tidigare forskning och antaganden om ledarskap. Men jag 
vill också jämföra de två partierna och deras två olika ledarideal. Det jag gör 
är således dels att se vad de båda partierna fyller bladen i blomman nedan 
(figur 2) med för innehåll, och hur detta förhåller sig till elitteoretiska men 
även modernare tankar om ledarskap. De empiriska kapitlen kan betraktas 
som blommans mitt men här tittar jag nu åter på blommans blad (och spjäl-
kar på så vis upp föreställningarna i de sex aspekterna av ledarskap). Det jag 
gör är att jämföra de två partiernas bladverk med varandra och med tidigare 
forskning och antaganden om ledarskap. Denna komparation baseras på det 
som framkommit i de föregående kapitlen. I dessa har jag inte explicit foku-
serat på föreställningar om olika aspekter av ledarskap utan lyft fram ambi-
valenser under olika dikotomier samtidigt som föreställningar om olika 
aspekter framkommit. Inom en dikotomi finns olika aspekter av ledarskap. I 
detta kapitel är det nu åter aspekterna som lyfts fram och jämförs. 

I samband med denna komparation, kommer jag emellertid att även lyfta 
in ambivalenserna, genom att nu visa hur de olika aspekterna i sin tur präglas 
av de olika dikotomier som identifierats. Det är inte bara ambivalenserna 
som rymmer aspekter av ledarskap, utan det går även att resonera kring hur 
en aspekt av ledarskap präglas av en tvetydighet (någon eller några av de 
funna dikotomierna). I och med detta resonemang visar jag så på hur delar 
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av den tidigare forskningen och tidigare antaganden om idealt ledarskap har 
brister. Det som framgår är hur denna till somliga delar har svårt att fullt ut 
förstå det politiska ledarskapet i de två partier som här studeras. En slutsats 
av detta resonemang är att utgångspunkten vid studiet av partiledarskap bör 
tas i ambivalenser, och det i princip oavsett vilken aspekt av ledarskapet vi 
talar om.   

Efter denna komparation som alltså innebär att studiens resultat förhålls 
till tidigare forskning och teori, sammanfattas avhandlingens huvudresultat 
genom några avslutande reflektioner. Det jag och på så vis gör är att resone-
ra kring hela blomman, och då följaktligen kring två förhållandevis mycket 
olika blommor. En som kan kallas för kompispappan och en som kan liknas 
vid en ytlig djuping. Ur denna sammanfattning följer även ett resonerande 
kring varför de två partierna präglas av så olika ambivalenser, varför ledar-
idealen skiljer sig åt i socialdemokraterna och folkpartiet.  

Slutligen, i detta kapitels sista del, diskuteras kort hur ambivalenserna kan 
förstås i ljuset av dagens politiska villkor och föreställningar om demokrati. 
Denna korta utblick syftar till att säga några ord om vad ledaridealen, de två 
blommorna, betyder för eller säger om svensk politik och demokrati, i dag.  

 
Figur2: Aspekter av partiledarskap, en blomma med bladverk 
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Elitteoretiker och modernare tänkare om ledarskap 
I kapitel två diskuterades vilka tänkbara svar som kan finnas om det ideala 
innehållet på sex olika aspekter av ledarskap (bladen i blomman). Aspekter-
na är delvis deduktivt delvis induktivt härledda och utgörs av ledarens egen-
skaper, ledarstil, roll/arbetsuppgifter, handlingsutrymme, representation och 
ledarens status. I analysen har dessa olika aspekter av ledarskap framkom-
mit, även om jag inte direkt satt dem i strålkastarljuset i mina tolkningar utan 
då koncentrerat mig på ambivalenser. Men likväl har föreställningarna alltså 
kretsat kring dessa aspekter, vilket delvis är styrt av mig och mina frågor 
men också något som kommit att bli ett empiriskt resultat. När partieliterna 
tänker och pratar om partiledarskap, så tänker och pratar de om dessa aspek-
ter.  

Resonemangen i kapitel två mynnade ut i sammanställandet av en tabell 
vilken sammanfattar de elitteoretiska respektive moderna/postmoderna idé-
erna om ledarskap.373 Nedan visas åter denna tabell. Syftet i detta kapitel är 
således att komparera partieliternas föreställningar om de olika aspekterna 
med tankarna i tabellen. Men syftet är också att visa hur de tidigare antagan-
dena har luckor i förhållande till förståelsen av partiledarskap.  
 

                                                      
 
373 Ännu en gång vill jag påpeka att tabellens kategoriska uppdelning baseras huvudsakligen 
på kronologi.  
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Tabell 2: Sammanfattning av tänkbara föreställningar om ledarideal 
 Elitteoretiker Moderna/postmoderna  

idéer 
Egenskaper 
 
 
 

Kunnig och ärlig, grym, 
modig, stark, listig, oärlig, 
viljestark, retorisk förmå-
ga, kunnig, övertygad, 
självsäker, karisma, styrka 
och handlingskraft.  

Ambitiös, målinriktad, samar-
betsvillig, pålitlig, organise-
rad, vältalig, bestämd, anpass-
ningsbar, uthållig, stresstålig, 
självinsikt, självmedvetenhet, 
emotionell mognad, integritet, 
socialt maktorienterad, upp-
giftsorienterad, socialt kompe-
tent, empati. 

Ledarstil 
 
 
 

Hårdare, styra, leda, be-
stämma enväldigt och 
auktoritärt. 

Mjukare, eller demokratiskt – 
leda och följa, peka och lyss-
na, hård och mjuk. 

Arbetsuppgifter/ 
roll 
 
 
 

Insupa kunskaper, ingjuta 
respekt, göra avtryck, 
leda organisationen. 

Vägleda, peka ut problem och 
visioner, finna lösningar, vin-
na stöd, ansikte utåt, hålla 
samman partiet, röstmaximera, 
nå inflytande. Kontakt med 
massmedia  

Representation 
 
 
 

Sig själv? 
I tanken: medlemmarna 
men slutar i oligarki.  

Förtroendeman, väljardelegat, 
partiombud, ”statsombud”. 

Handlings- 
utrymme 
 
 
 

Stort, eller blir stort. Litet i förhållande till partiet, 
stort i förhållande till omgiv-
ningen, samtidigt presidentia-
lism. 

Status 
 
 

Självklart hög. Svårt att bli statusfigur i post-
modernt samhälle. 

 
De två partierna och olika aspekter av ledarskap 
I tabellen nedan har jag nu sammanfattat de två partiernas förställningar med 
avseende på de sex aspekterna, och detta följaktligen utifrån analysen i före-
gående kapitel. Som framgår finns det både sådant som förenar och sådant 
som skiljer partieliterna åt i föreställningarna om aspekterna och dessas idea-
la innehåll. I följande avsnitt diskuteras dels tabellens resultat och hur detta 
förhåller sig till elitteoretikernas och de modernare tänkarnas idéer om ledar-
skap.374 Dels resonerar jag kring hur de funna dikotomierna förhåller sig till 

                                                      
 
374 I kopplingen till de teoretiska antaganden om ledarskap, vilka diskuterades utförligt i 
kapitel två, talar jag här i mer summariska ordalag. Jag går alltså inte åter igenom och resone-
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respektive aspekt och vad detta i sin tur innebär för tidigare forskning om 
politiskt ledarskap. 

 
 

Tabell 3: Sammanfattning av tänkbara föreställningar om ledarideal 
 Socialdemokraterna Folkpartiet 

 
Egenskaper 
 
 
 

Visionär, agitator, besluts-
för och handlingskraftig, 
känslig.  

Intellektuell, kunnig, ambitiös, 
tydlig, förhandlare som är bra 
i TV.  

Ledarstil 
 
 
 

Leda på eget bevåg och 
lyssna till rörelsen.  

Leda på eget bevåg. Men 
partiet accepterar inte full-
ständig frihet. 

Arbetsuppgifter/ 
roll 
 
 
 

Samla partiet genom att 
förankra, förkroppsliga 
rörelsen. Vara partiledare 
och statsminister.  

Vinna val. Synas i media. 
Förhandla för att nå inflytande 
och göra avtryck.  

Representation Medlemmarna. Men väl-
jarna som statsminister. 
 

Väljarna.  

Handlings- 
utrymme 
 

Stort, om förankrar.  
 
 

Stort om lyckas annars obe-
fintligt.  

Status 
 
 

Någon att vara stolt över, 
men samtidigt inte vara för 
mer än någon annan och är 
inte avgörande.  

Idéer är det viktiga. Men leda-
ren är avgörande för fram-
gång.  

  

                                                                                                                             
 
rar kring de elitteoretiska respektive moderna/postmoderna antagandena utan behandlar dem 
mer summariskt.  
 



 243

Ideala egenskaper 
 

 
Elitteoretiker 

 
Moderna 
/postmoderna 

 
S-eliterna 

 
Fp-eliterna 

Kunnig och ärlig, 
grym, modig, 
stark, listig, oär-
lig, viljestark, 
retorisk förmåga, 
kunnig, överty-
gad, självsäker, 
karisma, styrka 
och handlings-
kraft. 

Ambitiös, målin-
riktad, samarbets-
villig, pålitlig, 
organiserad, välta-
lig, bestämd, an-
passningsbar, ut-
hållig, stresstålig, 
självinsikt, själv-
medvetenhet, emo-
tionell mognad, 
integritet, socialt 
maktorienterad, 
uppgiftsorienterad, 
socialt kompetent, 
empati. 

Visionär, agitator, 
beslutsför och 
handlingskraftig, 
känslig. 

Intellektuell, 
kunnig, ambitiös, 
tydlig, förhandla-
re som är bra i 
TV. 

 
För de socialdemokratiska partieliterna framkom att det är viktigt att en par-
tiledare har en visionär förmåga, att personen i fråga kan tänka ut idéer och 
riktning för partiet. Men ledaren måste också kunna förmedla sina idéer på 
ett slagkraftigt vis och på så vis vara en bra agitator. Dessutom skall den 
ideala ledaren vara beslutsför och handlingskraftig, en ”doer”, men samtidigt 
utrustad med en känslighet utöver det vanliga. Att kunna ”känna av” vad 
som är rätt att göra vid rätt tidpunkt. Tittar vi på sammanfattningen av olika 
antaganden om idealt ledarskap i tabellen, framgår att de socialdemokratiska 
föreställningarna om ideala egenskaper liknar både de klassiska idéerna och 
de mer moderna/postmoderna tankarna om ledarskap. Machivelli ser lejonet 
och räven som ledarförebilder där lejonet är den starka ledaren och räven 
den listiga och strategiska ledaren.375 De socialdemokratiska partieliternas 
idealiserade egenskaper liknar på sätt och vis detta ideal – en stark ledare 
som samtidigt kan känna av, för att på så vis kunna göra rätt sak vid rätt 
tidpunkt – ha en slags listighet. Här återfinns även drag av Michels framhä-
vande av att en ledare måste vara viljestark, övertygad och inneha en retorisk 
förmåga.376 Likaså Weber argumenterar för att ledaren måste ha styrka och 
handlingskraft.377 Men även i de mer moderna/postmoderna idéerna finns 
tankar som liknar de socialdemokratiska partieliternas ideal. Också här fram-

                                                      
 
375 Machiavelli (1998).  
376 Michels (1915/1983). 
377 Boglind, Eliæson & Månson (1995), samt Weber (1969). 
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förs nämligen, bland mycket annat, att en ledare måste vara såväl bestämd 
som vältalig som person, men även frågan om empati, vilket handlar om just 
en slags känslighet.  

Folkpartieliterna framhäver att en partiledare måste vara kunnig och am-
bitiös men även intellektuell. Personen i fråga skall ha kunskaper och även 
en resonerande, intellektuell, läggning. Viktigt är också att vilja ta till sig 
kunskaper och läsa på, vara ambitiös. Samtidigt med detta skall personen i 
fråga vara tydlig med sina ställningstaganden och sin egen person. Han eller 
hon skall dessutom vara bra på att samarbeta och förhandla, liksom vara ”bra 
i TV” vilket förmodligen innebär mer ytliga kvaliteter som att se bra ut eller 
sättet att prata. Folkpartieliternas framhävda egenskaper liknar å ena sidan 
Platons ledarideal där det är filosoferna, de kunniga, som är ledare, alltså de 
som kan och vet och som älskar kunskap.378 Samtidigt, står föreställningarna 
om ideala egenskaper helt i konflikt med detta, eftersom den ideala ledaren 
huvudsakligen ska se bra ut och dessutom inte vara för intellektuell. Således 
skulle sannolikt Platon uppfatta folkpartieliternas ideala ledare som något av 
en ”falsk” filosof. Delvis liknar den ideala person som här tecknas Josef 
Schumpeters kunniga elit, som just kan se till att attrahera väljarna.379  

Vidare förespråkas att ledaren skall vara ambitiös vilket den modernare 
litteraturen understryker. Likaså detta att vara en god förhandlare, faller san-
nolikt under den modernare ledarskapsteorins idéer om att vara socialt makt-
orienterad och ha social kompetens. En partiledare som skall lyckas med 
förhandling och samarbete behöver sannolikt vara just socialt kompetent och 
delvis socialt maktorienterad, i alla fall utåt sett.  

Partieliterna tillhörande olika partier efterfrågar således tämligen olika 
egenskaper av en partiledare. Uppenbart är hur de egenskaper de söker ham-
nar i konflikt med varandra, och hur delar av litteraturen således får svårt att 
fånga ett idealt partiledarskap i termer av egenskaper. Ledarskapslitteraturen 
har haft en tendens att rada upp ett antal olika kvaliteter som ledare bör be-
sitta men sällan egentligen diskuterat om eller hur dessa är förenliga eller 
oförenliga med varandra. En ledare skall vara det ena och det andra, men 
frågan som blir relevant är om detta verkligen går ihop? I min analys i den 
här avhandlingen har jag börjat i den här frågan, jag har startat i motsätt-
ningarna i föreställningar om ledarskap. Och det är utifrån detta som jag 
således identifierat ett antal dikotomier som präglar ledaridealet.  

I förhållande till aspekten egenskaper är det för de socialdemokratiska 
partieliterna huvudsakligen dikotomin ledaren kontra laget som här kan 
skönjas. Föreställningen att värdefulla egenskaper är att vara visionär, en 
agitator, liksom beslutsför och handlingskraftig, kan alla sägas kopplade till 
tanken om den starka ledaren. Egenskapen att vara känslig, däremot, skulle 

                                                      
 
378 Dalsjö (1872), Platon i Kellerman (1984). 
379 Schumpeter  (1942/1992). 
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mer kunna associeras med föreställningen om laget, där ledaren blir en i 
mängden och behöver känna av sin omgivning för att inte trampa den på 
tårna. Machiavelli fångar, som nämndes, på sätt och vis denna dikotomi, 
denna ambivalens, även om han själv inte talade om den i dessa termer. Den 
modernare litteraturen kan också sägas fånga den här dikotomin i alla fall 
om olika ledarskapsteorier läggs bredvid varandra. Likaså om vi korsar den 
modernare och den mer klassiska idén om ledarskap kan dikotomin ledaren – 
laget göras rättvisa.  

I folkpartieliternas efterfrågade egenskaper går det huvudsakligen att ur-
skilja två av dikotomierna som präglar deras ledarideal, nämligen dogmatism 
kontra pragmatism respektive idé (djup) kontra person (yta). Tanken om 
ledaren som intellektuell och en god förhandlare faller inom det som jag 
definierat som pragmatism, medan föreställningen om ledaren som kunnig, 
ambitiös och tydlig är uttryck för det jag benämner för dogmatism. Således 
framgår hur det i föreställningarna om ideala egenskaper går att urskilja di-
kotomin dogmatism kontra pragmatism. I litteraturen diskuteras inte en så-
dan eventuell spänning utan istället skall en ledare antas besitta egenskaper 
som i realiteten kan betraktas som varandras raka motsatser, en ledare skall 
vara både och. Å ena sidan skall en ledare enligt den modernare forskningen 
vara t.ex. ”samarbetsinriktad” men samtidigt ha ”integritet”, egenskaper som 
skulle kunna betraktas som varandras motsatser längs med dikotomin dog-
matism – pragmatism.  

Konflikten mellan idé (djup) kontra person (yta) kan även den urskiljas i 
folkpartieliternas idealiserade egenskaper. Föreställningen om ledaren som 
intellektuell, kunnig, ambitiös kan falla inom ramen för det som klassificeras 
som idé (eller djup). Tanken om att vara bra i TV, handlar mer om person 
(eller yta). Som nämndes ovan är det egentligen Schumpeters idé om elitde-
mokrati som bäst fångar den här tvetydigheten.  

Konklusionen är att de två partierna efterfrågar olika egenskaper av en 
partiledare, men också att det går att urskilja tydliga och skilda ambivalenser 
i tanken om egenskaper. Det senare har hittills aldrig belysts i ledarskaps-
forskningen, utan istället är det först när vi korsar olika tankar och teorier om 
ledarskap och egenskaper som motsättningarna framgår. Machiavelli ligger 
närmast den ambivalens som de socialdemokratiska partieliterna ger uttryck 
för med avseende på egenskaper, för folkpartieliterna är det egentligen 
Schumpeters tanke om den vinnande eliten som fångar en av deras tvetydig-
heter. Betydande delar av litteraturen berör hur en ledare skall vara och radar 
upp adjektiv på adjektiv men konflikten dem emellan har således lämnats 
därhän. Men en partiledare skall vara både och, en slags dubbelpersonlighet, 
eller om man så vill, en fulländad person. Detta i sig är förmodligen inte så 
märkligt givet allt som denna person skall klara av, det kräver sannolikt en 
komplex personlighet, kanske till och med en övermänsklighet.  
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Ideal ledarstil 
 

 
Elitteoretiker 

 
Moderna 
/postmoderna 

 
S-eliterna 

 
Fp-eliterna 

Hårdare, styra, 
leda, bestämma 
enväldigt och 
auktoritärt. 

Mjukare, eller 
demokratiskt – 
leda och följa; 
peka och lyssna; 
hård och mjuk. 

Leda på eget 
bevåg och lyssna 
till rörelsen. 

Leda på eget be-
våg. Men partiet 
accepterar inte 
fullständig frihet. 

 
De socialdemokratiska partieliterna idealiserar en partiledare som leder ge-
nom att peka med hela handen, som är den som bestämmer i frågor och be-
slut men även i mer övergripande frågor som handlar om partiets riktning. 
Men samtidigt framkommer att det finns en helt annan sida, den där partile-
daren hela tiden skall lyssna till rörelsen, vara följsam och agera efter vad 
partimedlemmarna tycker och tänker. Jämförs detta med vad elitteoretikerna 
respektive den modernare ledarskapslitteraturen säger om ledarstil, framgår 
att idealet ligger nära hur den senare tänker sig den optimala stilen. Den mo-
derna/postmoderna ledarskapslitteraturen förespråkar, som diskuterades i 
kapitel två, ett växelspel mellan att leda och följa. Dessutom är just denna 
stil ett sätt att definiera demokratiskt ledarskap på. En demokratisk ledare 
agerar på så vis att han eller hon både leder, går i täten, men också lyssnar 
och är följsam.380 Den hårdare och tuffare ledarstilen återfinns huvudsakligen 
hos elitteoretikerna.  

Folkpartieliterna ser egentligen inga problem med att en partiledare agerar 
tämligen enväldigt, en partiledare måste nämligen kunna och ska kräva att få 
agera på eget bevåg. Men folkpartiet som liberalt parti accepterar inte dikta-
torer, eller i alla fall inte diktatorer som inte låter andra komma till tals. På 
ett sätt är det således elitteoretikernas hårdare mer auktoritära ledarstil som 
förespråkas, på ett annat sätt antas denna stil inte alls fungera i det egna par-
tiet. Minns Leijonborgs ord om att ”människor i dag längtar efter ledarskap 
med stort L”. Men samtidigt är det alltså inte så enkelt, utan det finns en 
medvetenhet om att ett liberalt parti inte alltid accepterar en sådan stil. Såle-
des får båda partiernas idealiserade ledarstil bäst sägas stämma överens med 
definitionen på politiskt demokratiskt ledarskap. Hur oförenligt detta än må 
vara, så skall en ledare på en och samma gång leda och följa.  

I termer av ambivalenser är det uppenbart att det är dikotomin ledaren 
kontra laget som även här går att iaktta i de socialdemokratiska partieliternas 
föreställningar om ledarstil. En socialdemokratisk partiledare skall å ena 
sidan leda partiet, å andra sidan vara en person i laget som lyssnar och följer 

                                                      
 
380 Miroff (1993).  
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sitt parti. För folkpartieliterna är det primärt konflikten mellan fri och bun-
den som faller inom ramen för deras föreställningar om ledarstil. Även deras 
ideala ledare har en stil där han eller hon ”kör på” tämligen ensamt och 
självständigt i förhållande till partiet. Samtidigt kan inte friheten vara total 
eftersom folkpartimedlemmar inte accepterar att inte få vara med och be-
stämma. Att vara ledare i ett liberalt parti innebär per definition att partimed-
lemmarna både kan hunsa och avsätta sin ledare om det inte passar.  

I litteraturen återfinns en definition av demokratiskt ledarskap som kan 
sägas omfamna dessa båda dikotomier (dvs. socialdemokraternas respektive 
folkpartisternas) med avseende på ledarstil, där det handlar om att å ena si-
dan leda och peka ut riktning, å andra sidan lyssna till och följa sina upp-
dragsgivare.381 Samtidigt som detta stämmer väl överens med den tvetydighet 
som återfinns i partieliternas föreställningar om ledarstil, går det inte att ta 
miste på att den typ av hårdare, eller friare ledarstil som båda partier å ena 
sidan förespråkar egentligen mer liknar hur elitteoretikerna ser på ledarstil. 
Den moderna synen på ledarstil, och den hårdare sidan i denna, är delvis för 
mjuk för det ideal som både de socialdemokratiska och folkpartistiska eliter-
na förespråkar. I den demokratiska ledarstilen finns hela tiden en kontakt 
mellan de två ytterligheterna, balansen dem emellan hålls just i en balans. 

Den ledande stil som partieliterna föreställer sig är emellertid mer ”fristå-
ende” i förhållande till den andra delen. När partieliterna föreställer sig och 
pratar om ledarstil finns här inte en tanke om att den mer enväldiga stilen 
balanseras upp genom att i nästa stund lyssna och följa. Partieliterna gör 
således inte själva kopplingen mellan de två ytterligheterna utan föreställer 
sig den hårdare respektive mjukare stilen fristående från varandra. Detta gör 
att det i realiteten, i deras tanke, går att se likheter med hur Machiavelli med 
flera föreställde sig hur en ledare bör agera.  

Den modernare litteraturen har således inte riktigt lyckats fånga den le-
darstil som ett partiledarskap kan kräva, den stil där ledaren är en ledare med 
stort L eller där ledaren kan agera fullständigt fritt och självständigt. Detta 
fångar den klassiska ledarskapslitteraturen. Vad elitteoretikerna däremot 
missar är den motsatta föreställningen om ledarstil som här också framkom-
mer, och vilken belyser hur ledaren befinner sig i en kontext som ställer krav 
på inflytande och medbestämmande. Å ena sidan skall således en partiledare 
vara en Furste å andra sidan är han eller hon förtroendevald. Elitteorier mås-
te således kombineras med modernare (postmoderna) tankar om ledarstil om 
vi skall förstå partiledarskapets ledarstil.  

Den tidigare forskningen om ledarstil har dessutom inte koncentrerat sig 
på det speciella i att vara ledare i ett parti, likt de svenska. Svenska partier är 
jämförelsevis starka och stabila organisationer som ställer krav på sin ledare 
(om än på olika vis). Organisationen och dess medlemmar förväntar sig ett 
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mer eller mindre lyssnande ledarskap. Samtidigt innebär politikens villkor 
att ledare också måste kunna agera både självständigt och tufft. Olika partier 
ställer här dessutom olika krav på vilken stil som är att föredra. Vad ledar-
stilslitteraturen huvudsakligen koncentrerat sig på är hur t.ex. amerikanska 
presidenter eller brittiska premiärministrar agerar, vilken stil de har eller kan 
ha. Men detta är således inte riktigt jämförbart med vilken ledarstil som fun-
gerar eller efterfrågas i ett svenskt parti, och dess unika villkor. Ruin har 
delvis analyserat svenska statsministrars ledarstil, vilket är ett bidrag.382 Sam-
tidigt är det just intressant att koncentrera sig på partiledares ledarstil efter-
som detta är så starkt kopplat till relationen mellan ledaren och hans eller 
hennes parti.   

 

Ideala arbetsuppgifter/roll 
 

 
Elitteoretiker 

 
Moderna 
/postmoderna 

 
S-eliterna 

 
Fp-eliterna 

Insupa kunska-
per, ingjuta 
respekt, göra 
avtryck, 
leda organisatio-
nen 

Vägleda, peka ut 
problem och vi-
sioner, finna lös-
ningar, vinna stöd, 
ansikte utåt, hålla 
samman partiet, 
röstmaximera, nå 
inflytande. Kon-
takt med massme-
dia.  

Samla partiet 
genom att förank-
ra, förkroppsliga 
rörelsen. Vara 
partiledare och 
statsminister.  

 

Vinna val. Synas i 
media. Förhandla 
för att nå inflytan-
de och göra av-
tryck. Skaffa sig 
kunskaper.  

 
Beträffande frågan om vad en ideal partiledare skall ägna sig åt, framkom-
mer att de socialdemokratiska partieliterna vill att en partiledare skall priori-
tera partiet. Den huvudsakligen uppgiften är att samla partiet, hålla ihop 
rörelsen, men han eller hon skall även ”vara rörelsen”, förkroppsliga partiet 
genom sin existens. Samtidigt med detta är en socialdemokratisk partiledare 
även statsminister, med allt vad det innebär, och vilket också kan behövas 
sättas i första rummet. I termer av tidigare antaganden om uppgifter och 
vilken roll en ledare skall fylla, framgår av tabellen att de socialdemokratis-
ka partieliternas tankar huvudsakligen liknar de modernare idéerna. Närmare 
bestämt är det primärt Sjöbloms interna arena som skall sättas i främsta 
rummet och att då ägna sig åt det mål han där pekar ut - att hålla samman 
partiet.383 För partieliterna blir förankring vägen till detta mål. En ledare med 

                                                      
 
382 Runi (2007).  
383 Sjöblom (1968).  
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stort L som ”förankrar” kommer nämligen att se till partiet, och således vär-
na sammanhållningen.  

Den modernare litteraturen menar också att en ledare måste vägleda och 
skapa visioner, vilket även det ingår i de socialdemokratiska eliternas ledar-
skapsideal (visades under aspekten egenskaper). Den ideala partiledaren är 
emellertid även statsminister och detta är en så pass central del i detta partis 
föreställningsvärld att det nästintill utgör en egen aspekt. Det tas för själv-
klart, samtidigt som det innebär en uppenbar och delvis medveten konflikt i 
förhållande till rollen som partiledare och uppgiften att värna partiet. För 
partieliterna är dock en partiledare också statsminister, och det kommer per 
definition innebära uppgifter och agerande som kan strida mot partiet. Inte 
minst ledarna själva är medvetna om detta, liksom om hur prioriteringen 
måste göras vid konflikter: då skall statsministerrollen gå före partiledarrol-
len. För ”partiet” är detta dock otänkbart, och det således samtidigt som 
statsministerrollen alltid finns där. 

För folkpartieliterna skall en partiledare ägna sig huvudsakligen åt två sa-
ker. Det ena är att vinna val, det andra är att förhandla till sig inflytande och 
på så vis göra politiska avtryck. I folkpartieliternas livsvärld är det således 
huvudsakligen den elektorala men även den parlamentariska arenan som 
skall prioriteras av en ledare. Uppgifterna är de som Sjöblom pekar ut på 
dessa arenor: röstmaximering respektive att maximera inflytandet.384 Men 
folkpartieliternas ideala ledare ägnar sig också åt det som Platon värdesätter i 
tanken om filosofer som de styrande, nämligen att insupa kunskaper. En 
partiledare måste hela tiden läsa på, vara ambitiös och kunnig. Betoningen 
på att göra politiska avtryck, skulle också det kunna relateras till elitteoreti-
ker som Machiavelli, då Machiavelli betonar att en Furste hela tiden skall se 
till att göra sig ett namn (genom att t.ex. starta ett krig som han vet sig vin-
na). Viktigt för folkpartieliterna är även att partiledaren arbetar mycket med 
och i media, att synas i massmedier av olika slag är nämligen vägen till 
röstmaximering. Även den mediala arena, som Strömbäck betonar, och att 
där maximera uppmärksamheten, är viktigt.385  

Således framgår att båda partiernas föreställningar om ledarens uppgifter 
och roll går att tolka i Sjöblomska termer, om än på olika vis. För folkparti-
eliterna är det två arenor som är väsentliga, men egentligen tre mål, vinna 
val, nå inflytande och - överordnat detta - programrealisera.386 Om det går att 
tala om en fjärde arena, den massmediala, så skall folkpartiledaren även ägna 
sig åt denna. För de socialdemokratiska partieliterna är det en arena som 
framhålls som mer väsentlig än andra, den interna, och att där hålla ihop 
partiet. Samtidigt är ledaren statsminister vilket, som tidigare framgått, 
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385 Strömbäck, (2002). 
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märkbart komplicerar bilden. Som statsminister skall ledaren leda, och kan-
ske fungera mer som elitteoretikernas hårdare ideal, eftersom en statsminis-
ter också gör avtryck och ingjuter respekt.  

I aspekten arbetsuppgifter är det huvudsakligen den ambivalens som 
sammanfattas i dikotomin partiet kontra regeringen, som går att urskilja i de 
socialdemokratiska partieliternas föreställningar. Å ena sidan betonas att 
ledaren ägnar sig åt partiet, och att samla detta genom att förankra. Å andra 
sidan skall ledaren vara statsminister och således ägna sig åt andra uppgifter 
(och arenor) än de som primärt rör partiet. Folkpartieliternas föreställningar 
om ledarstil rymmer dikotomin synas (utåt) kontra verka (inåt), men delvis 
även ambivalensen mellan idé (djup) och person (yta). Å ena sidan skall 
partiledaren ägna sig uteslutande åt att vinna val och synas i media, å andra 
sidan skall personen i fråga ägna sig åt att förhandla med andra partier och se 
till att göra politiska och ideologiska avtryck, men även läsa på och skaffa 
sig kunskaper. 

I ljuset av tidigare forskning framgår hur både den mer klassiska och den 
mer moderna litteraturen kan fånga partieliternas ambivalenta föreställningar 
om arbetsuppgifter. Inte minst Sjöbloms arenadiskussion blir här relevant. I 
denna betraktas partierna som aktörer vilka måste se till att uppfylla mål på 
flera olika arenor, och där målen kan hamna i konflikt med varandra.387 Des-
sa tankegångar har Strøm vidareutvecklat och han framhäver just spänningen 
mellan olika i konflikt stående mål och strategier, och hur ett parti härmed 
kommer att agera.388 Larsson har även diskuterat den speciella problemati-
ken för folkpartiet som varandes ett mittenparti och att då nå inflytande, hur 
det handlar om att å ena sidan skapa en egen profil, ”profileringsstrategin” 
och å andra sidan om att förhandla, ”inflytandestrategin”. För att kunna rea-
lisera sitt program måste partiet behärska båda.389  

Men inte bara partiet utan även partiledaren tycks således befinna sig i ett 
korstryck av olika arenor med tillhörande och olika uppgifter. Strömbäck har 
kortfattat berört detta och menar även den mediala arenan måste läggas till 
Sjöbloms tre, vilken också den skapar ett tryck på en partiledare.390 Ruin 
liksom Larsson diskuterar också detta fenomen, när de beskriver hur en par-
tiledare har olika roller, och att en och samma person måste kunna behärska 
samtliga.391   

Men trots denna medvetenhet om att en partiledare har många uppgifter 
att fylla har forskningen egentligen aldrig riktigt problematiserat denna iakt-
tagelse, utan det har mer tagits för givet. Som framgår tycks dessutom olika 
partier kunna brottas med olika typer av korstryck, eller ha olika betoning i 
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388 Strøm (1990). Se även Müller & Strøm (1990). 
389 Larsson (1992). 
390 Strömbäck (2002).  
391 Ruin (1986), Larsson (1998).  



 251

korstrycket. För ett parti är vissa arenor de mest väsentliga för en partiledare 
att ägna sig åt, för ett annat är det andra. Även om ett parti behöver kunna 
uppnå målen på samtliga arenor för att nå framgång så ställs således uppen-
barligen inte dessa krav nödvändigtvis på dess partiledare. Den ideala leda-
ren kan ägna sig primärt åt t.ex. den interna och den parlamentariska arenan, 
eller åt den mediala och den parlamentariska (dvs. åt någon eller ett par av 
samtliga nödvändiga).  

Konflikten mellan olika roller och uppgifter som litteraturen delvis berört, 
bekräftas också här. Samtidigt har vi hittills knapphändiga kunskaper om 
hur, liksom varför, det blir konflikter, enligt partiföreträdare själva. Hur och 
varför blir det en konflikt för en socialdemokratisk partiledare att vara både 
statsminister och partiledare? Hur och varför blir det en konflikt för en folk-
partiledare att vinna val genom att synas i media, och att nå parlamentariskt 
inflytande genom förhandling?  

Det är sant att Larsson tangerar det sistnämnda i analysen av folkpartiet 
som mittenparti, liksom att Ruin berört socialdemokraternas dubbla uppdrag. 
Här har således den statsvetenskapliga partiforskningen kommit en bit på 
väg, men samtidigt har den hittills inte trängt djupare i, i vad konflikterna 
mellan olika uppgifter egentligen handlar om, för partiet och än mindre för 
ledare och eliter själva. Ännu mindre har belysts hur olika partier har olika 
typer av arenakonflikter, för vissa blir det krock mellan ett par arenor, för ett 
annat parti mellan några andra. Sjöbloms teori har rätt i sak men samtidigt är 
inte alla partier identiska.  
 

Ideal representation 
 

 
Elitteoretiker 

 
Moderna 
/postmoderna 

 
S-eliterna 

 
Fp-eliterna 

Sig själv? 
I tanken: med-
lemmarna men 
slutar i oligarki  

Förtroendeman, 
väljardelegat, 
partiombud, 
”statsombud” 

Medlemmarna. 
Men väljarna som 
statsminister.  

 

Väljarna.  

 
Det finns olika tänkbara mandatgivare till en partiledare. För de socialdemo-
kratiska partieliterna är det emellertid en självklarhet att ledaren hämtar sitt 
mandat från medlemmarna. Ledaren skall vara partiets representant och age-
ra på det vis som medlemmarna vill och inte vill. Samtidigt är alltså ledaren 
även statsminister och i denna egenskap är det väljarna som ger mandat, inte 
minst upplever ledarna själva denna ordning. Således är det å ena sidan par-
tiombudet som förespråkas, å andra sidan en väljardelegat eller förtroende-
man, beroende på vilken frihet ledaren ges eller tar sig.  
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För de socialdemokratiska partieliterna är frågan om representation kom-
plicerad, och detta till följd av konflikten mellan partiet och regeringen. Så 
är inte fallet för folkpartieliterna, utan här är frågan om representation tämli-
gen självklar, i alla fall i vad de uttrycker explicit. En partiledare represente-
rar väljarna. Det är väljarna som ger eller tar sitt mandat från en partiledare, 
vilket dock implicerar att en partiledare skall vara folkvald, vilket i princip 
omöjliggör partiledarskap utan riksdagsmandat.  

Den ideala representation som folkpartieliterna pekar ut är förtroende-
mannen, det vill säga ledaren som får ett tämligen fritt mandat från väljarna. 
För de socialdemokratiska partieliterna är det såväl förtroendemannen som 
partiombudet som idealiseras, å ena sidan representerar ledaren väljarna 
(som statsminister) och detta förhållandevis fritt, å andra sidan är det med-
lemmarna som ger ett mandat.392 Att vara ett ombud för staten på det vis 
Katz & Mair resonerar kring politiker och politiska ledare är inte aktuellt 
vare sig för de socialdemokratiska partieliterna eller folkpartieliterna.393  

Men frågan är då hur partieliterna ställer sig till självrepresentation, vilket 
är vad elitteoretikerna kan tolkas förespråka. För elitteoretikerna har inte en 
politisk ledare några skyldigheter gentemot något specifikt kollektiv, inte 
minst gäller detta så klart för de ledare som inte ens är folkvalda utan själv-
utnämnda eller utnämnda på meriter eller annat vis. Nationen kan naturligt-
vis vara vad ledaren skall leda men relationen mellan folket (”nationen”) och 
ledaren behöver här inte bygga på ömsesidighet och möjlighet till ansvarsut-
krävande. Det finns människor att leda men ledaren behöver inte ta hänsyn 
till dessas önskan.  

Även för t.ex. Michels och andra som diskuterat det ”demokratiska” le-
darskapet, förefaller representationen bli mer av en självrepresentation än 
något annat. I en oligarki är det en eller ett fåtal ledare som styr efter eget 
huvud vilket förmodligen bäst är att beskrivas som en slags självrepresenta-
tion.394 Ledaren representerar sig själv och sina egna åsikter, helt utan egent-
lig koppling till något större kollektiv.  

Frågan är emellertid om inte också de ideala partiledare som partieliterna 
pekar ut, delvis präglas av en självrepresentation, i realiteten. En partiledare 
som delvis skall styra på eget bevåg och som ges stor frihet i förhållande till 
sitt parti, måste förmodligen i praktiken, gå mer efter eget huvud än någon-
ting annat. Ovan framkom hur de enskilda före detta partiledarna talade om 
hur de själva agerat, hur ”jag fattade beslut”, ”hur jag tyckte” och så vidare. 
Dessutom framgår här att partieliterna också accepterar att ledare agerar utan 
att ”fråga partiet om lov” och att det också måste få vara på det viset.  

                                                      
 
392 Jfr. Wallin, Bäck & Tabor (1981).  
393 Katz & Mair (1995). 
394 Michels (1915/1983). 
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Det handlar alltså om hur dessa enskilda ledare ytterst kommer att agera 
efter eget huvud, efter den egna övertygelsen och kanske mindre efter vad 
partiet eller väljarna tycker och tänker. I den politiska vardagen blir det 
dessutom svårt att hela tiden veta vad kollektivet tycker i en viss fråga som 
skall tas ställning till (även om detta underlättas i dag i och med t.ex. regel-
bundna opinionsundersökningar av olika slag). Dessutom har partierna i dag 
färre medlemmar vilket gör att dessa i sämre utsträckning representerar väl-
jarnas åsikter. Ytterst blir det kanske den person som agerar eller fattar be-
slut som bestämmer. Detta var också vad Sanne fann i studien av kommu-
nalpolitiker, att det ytterst kan bli frågan att agera efter den egna viljan och 
således representera sig själv.395  

I aspekten representation är det konflikten mellan partiet och regeringen 
som framträder i de socialdemokratiska partieliternas föreställningar. En 
partiledare skall å ena sidan vara medlemmarnas representant, å andra sidan 
”svenska folkets”. Å ena sidan måste ledaren hela tiden betrakta sig själv 
som medlemmarnas förlängda arm, å andra sidan måste ledaren lyssna till 
väljarna, annars kan makten gå förlorad. Dessa båda kollektiv är inte identis-
ka och idag har gapet dem emellan ökat för socialdemokraterna vilket gör att 
glappet mellan partiombudet och förtroendemannen blir större. Vad med-
lemmarna vill är inte alltid detsamma som vad väljarna ger för uppdrag. Att 
få detta att gå ihop förefaller inte helt enkelt.  

För folkpartieliterna präglas egentligen inte aspekten representation av 
någon konflikt utan ledaren representerar väljarna. På sätt och vis är det 
idealet att synas (utåt), mot väljarna, som här betonas, och vilket här har 
kontrasterats mot att verka (inåt). Men med avseende på aspekten representa-
tion uppstår egentligen ingen konflikt utan det är bara väljarna (och att synas 
utåt mot dessa) som är viktigt. I alla fall är det så folkpartieliterna talar ex-
plicit om representation. Samtidigt handlar den andra sidan av dikotomin om 
att verka inåt och det bland annat i förhållande till partiet, mot medlemmar-
na. Och i detta är det sannolikt mer som en partiledare, alltså som företrädare 
för medlemmarna som ledaren verkar, och inte som en ledare för väljarna. I 
dikotomin mellan att synas utåt och att verka inåt (vilket delvis omfattar att 
ägna sig åt partiet) framkommer således hur det kan finnas en dubbelhet i 
den ideala representationen även för folkpartieliterna. Också här framskym-
tar hur ledaren skall representera väljarna och medlemmarna, även om parti-
eliterna explicit framhäver det förra.  

Litteraturen om politisk representation är omfattande, men vad denna hu-
vudsakligen behandlat är vad representation innebär, men även vilka olika 
typer av representation som kan existera (t.ex. social eller åsiktsrepresenta-
tion). Problematiken kring att en och samma politiker kan bära på olika och i 
konflikt stående mandat är däremot mindre utforskat, än mindre hur politiska 
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ledare, och politiska ledare i Sverige, bär på olika mandat. Den svenska kon-
texten är emellertid intressant i detta hänseende. Här har partierna en central 
men också historiskt stark roll, vilket gör att det sannolikt ställs högre krav 
på att ledare skall representera partiet. I studier av svenska kommunpolitiker 
framkommer hur representationen kan vara komplex men även att olika poli-
tiker har olika föreställningar om vad som skall representeras. Här har t.ex. 
framkommit att borgerliga politiker tenderar att primärt se sig själva som 
representanter för väljarna. Socialdemokratiska politiker framhäver med-
lemmarna som mandatgivare.396 Den här skillnaden framkommer delvis även 
här genom att folkpartieliterna säger att väljarna är partiledarens uppdragsgi-
vare, medan socialdemokraterna också betonar medlemmarna.  

Vad som emellertid inte riktigt uppmärksammats i den här forskningen är 
således konflikten som uppstår mellan olika idéer om vad en och samma 
partiledare representerar. Det som här blivit tydligt är hur en partiledare står i 
en konflikt mellan olika uppdragsgivare och hur svårt det kan vara att få 
detta att gå ihop. För socialdemokraterna är upplevelsen av denna konflikt 
större än vad den är för folkpartieliterna, men likväl finns den också där. När 
frågan om en partiledarens representation, vem eller vilka han eller hon häm-
tar sitt mandat ifrån så måste vi således utgå från att detta är komplicerat och 
från den här ambivalensen. En svensk partiledare är både partiledare och en 
representant för sina väljare, och att få ihop detta är svårt. Inte minst i dag då 
glappet mellan dessa kollektiv växer.  

 

Idealt handlingsutrymme 
 

 
Elitteoretiker 

 
Moderna 
/postmoderna 

 
S-eliterna 

 
Fp-eliterna 

Stort, eller blir 
stort. 

Litet i förhållande 
till partiet, stort i 
förhållande till 
omgivningen, 
samtidigt presi-
dentialism. 

Stort, om förank-
rar.  

Stort om lyckas 
annars obefintligt.  

 
För partieliterna tillhörande socialdemokraterna skall en partiledare ha stort 
handlingsutrymme, på ett villkor: om han eller hon förankrar. Exakt vad som 
menas med förankring i realiteten är inte helt uppenbart, men i tanken så 
betyder det en demokratisk handling där en ledare lyssnar till och tar in par-
tiets åsikter. I tanken menar jag att förankring fyller en viktig funktion för att 
lyckas förena konflikterna i de två dikotomier som präglar de socialdemo-
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kratiska partieliternas ledarideal (ledaren kontra laget samt partiet kontra 
regeringen). Således skall en partiledare – som förankrar – ha betydande 
utrymme. Detta, ledarens frihet, antas till och med vara något som känne-
tecknar en folkrörelse. En fri ledare som förankrar är nämligen aldrig fri-
kopplad från partiet. Även i förhållande till omgivningen ska friheten vara 
stor, och för detta krävs då frihet från partiet. I tanken och som ideal är det 
de modernare idéerna (där ledaren skall ha mindre utrymme) som stämmer 
bäst överens med de socialdemokratiska partieliternas föreställningar (där 
ledaren står i konstant kontakt med partiet osv.). I realiteten förefaller det 
emellertid vara mer av elitteoretikernas tankar som regerar. Det vill säga 
föreställningen att ledaren skall vara fri att agera självständigt.  

Även för folkpartieliterna är det självklart att en partiledare skall ha stort 
handlingsutrymme. Så länge det går bra. En partiledare skall emellertid ald-
rig vara fjättrad av sitt parti, det skall en partiledare helt enkelt inte accepte-
ra, då är det bättre att avgå. En partiledare måste få vara fri att köra på och 
försöka lyckas. Den som inte lyckas skall dock få känna av detta, genom att 
bli kritiserad och kanske till och med bli utbytt. Här finns således en själv-
klarhet i att ledaren inte skall vara bunden av partiet, och därför blir de mo-
dernare tankarna mindre aktuella för folkpartieliterna. Men samtidigt så kan 
utrymmet helt och hållet kringskäras om det inte går bra, genom att ledaren 
byts ut.397  

I princip samtliga partieliter, inte minst de med egen ledarerfarenhet, an-
ser att en ledare i dag måste ha ett förhållandevis stort utrymme. Motivet 
handlar bland annat om att massmedierna utövar ett ökat tryck på partileda-
ren men också om ett allmänt ökat tempo inom politiken vilket kräver ett 
utrymme. En partiledare i dag måste helt enkelt få frihet. Samtidigt är det 
alltså inte så enkelt. För socialdemokraterna är detta betingat av förankring, 
vilket antas innebär motsatsen till frihet. I folkpartiet betingas utrymme av 
framgång, vilket i sin tur just kan bero av utrymme. En friare ledare har mer 
möjlighet att agera framgångsrikt, medan en bunden ledare får svårare att 
verka i ett högt tempo med krävande massmedier. I båda partier finns således 
ett ideal som förefaller svårt att realisera rent praktiskt. Samtidigt är det inte 
helt otänkbart att partiledare i dag, i realiteten, har ett förhållandevis stort 
utrymme, eller tar sig utrymme. Att det helt enkelt har blivit en följd av en 
snabbare och tuffare politisk vardag. Oavsett hur det fungerar i realiteten är 
det uppenbart att de som själva är eller varit ledare vill ha utrymme, medan 
de som inte är ledare lättare delvis kan tona ned detta eller är mer benägna 
att villkora detsamma. 

                                                      
 
397 Dessa resultat kan speglas i vad Teorell fann i sin studie av beslutsfattandet i socialdemo-
kraterna respektive moderaterna. I det förra återfanns att ledningen måste ha en förankring i 
partiet, och att partiets identitet som folkrörelse är central. I moderaterna betraktas ledningen 
eller ledaren mer som en vd som får frihet att uppnå goda valresultat, men om detta inte sker 
skall ledaren avgå. Teorell (1998), s. 332ff. 
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I aspekten handlingsutrymme går att urskilja dikotomin ledaren kontra la-
get, men delvis även konflikten mellan partiet och regeringen för socialde-
mokraterna. En ledare skall ha stort utrymme, men laget å andra sidan kräver 
det motsatta, nämligen att ledaren tvärtom hela tiden stor i kontakt med och 
lyder sitt parti. Lösningen på detta är som nämnts den förankrande partileda-
ren. Även dikotomin partiet kontra regeringen kan här iakttas eftersom parti-
et och vad som associeras med detta, talar mer för en begränsad ledare. Par-
tiet däremot vilket omfattar statsministerrollen kommer per automatik att 
innebära en friare ledare, eftersom en statsminister inte kan begränsas.  

Folkpartieliternas föreställningar om handlingsutrymme är naturligen 
kopplat till dikotomin fri kontra bunden. Å ena sidan är ledaren fullständigt 
fri, och skall vara fri. Å andra sidan gäller detta enbart om han eller hon 
lyckas väl i val, annars avsätts personen i fråga och ledaren får ingen frihet 
alls – i alla fall inte som partiledare för folkpartiet. Men samtidigt med detta 
resonemang rymmer denna dikotomi även en tanke om att folkpartister gene-
rellt förutsätter att de skall få göra sin röst hörd och vara med och bestämma. 
Dessutom får en ledare vänja sig vid att bli kritiserad och ifrågasatt av parti-
medlemmarna, vilket kan betraktas som en form av frihetsbegränsning. Ex-
plicit föreställer sig emellertid folkpartieliterna att en partiledare skall ha 
frihet – så länge det går bra.  

Den tidigare forskningen om ledarskap och politiskt ledarskap har bland 
annat behandlat en politisk ledares manöverutrymme. Inte minst gäller detta 
den forskning som anlägger ett mer eller mindre strukturellt perspektiv på 
ledarskap och där fokus ligger på vilka frihetsbegränsningar en ledare möter. 
Som nämndes är det bland annat detta Möller diskuterar och det i förhållan-
de till svenska politiska ledare.398 Konklusionen av denna diskussion är att 
det finns en mängd faktorer som potentiellt sett kan kringskära (men också, 
omvänt, öka) en ledares utrymme. Partiforskningen har belyst motsatsen, det 
vill säga vilka frihetsgrader en politisk ledning har, och det primärt i förhål-
lande till sitt eget parti.399 Detta är indirekt vad Michels studerar och konklu-
sionen blir att den politiska ledningen oundvikligen kommer att få utrymme i 
förhållande till sitt parti.400 

Vad litteraturen således belyst är hur en politisk ledare kan vara friare el-
ler mer begränsad och hur olika faktorer kan komma att påverka detta. Vad 
som däremot inte belysts lika grundligt är hur utrymmet i förhållande till det 
egna partiet kan vara påtagligt villkorat, liksom att detta är långt ifrån en 
enkel historia. Den enskilda partiledaren vill och anser att han eller hon skall 
ha en fullständig frihet, och en sådan kan erhållas – men bara under vissa 
villkor. Vad frågan om ledarens utrymme till stora delar handlar om och 

                                                      
 
398 Möller (2008).  
399 Teorell (1998).  
400 Michels (1915/1983). 
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vilket litteraturen inte riktigt fångat, är relationen mellan ledaren och partiet. 
Skall vi förstå varför en ledare kan eller inte kan agera på ett visst vis – i 
termer av manöverutrymme – måste vi således börja med att titta på relatio-
nen mellan ledaren och partiet, och då inte minst, på hur partiet uppfattar sin 
ledare. I socialdemokraterna skall en ledare vara förankrande för att få ut-
rymme, i folkpartiet framgångsrik.   
  

Ideal status 
 

 
Elitteoretiker 

 
Moderna 
/postmoderna 

 
S-eliterna 

 
Fp-eliterna 

Självklart hög Svårt bli statusfi-
gur i postmodernt 
samhälle 

Någon att vara 
stolt över, men 
samtidigt inte vara 
för mer än någon 
annan och är inte 
avgörande.  

Idéer är det viktiga. 
Men ledaren är 
avgörande för 
framgång.  

 
För de socialdemokratiska partieliterna är frågan om ledarens status högst 
tvetydig. Å ena sidan skall partiledaren vara en person som partiet kan se 
upp till och vara stolt över, en person som betraktas vördnadsfullt i egenskap 
av rörelsen representant. Å andra sidan är det nästintill skällsord att överhu-
vudtaget tala om ledarskap eller fullständigt otänkbart att tillåta någon stå 
längre fram i ledet än någon annan. Ingen är för mer än någon annan och 
partiledaren är inte någon speciell person, eller speciellt viktig för partiet. Å 
ena sidan liknar partieliternas tankar om ledarskap elitteoretikerna där en 
ledare är en självklar statusfigur. Å andra sidan är det ytterst svårt att bli 
profet i socialdemokratin, och än svårare i dag, i ett postmodernt antiautori-
tärt samhälle.  

Folkpartieliterna har även de ett tämligen komplext förhållningssätt till 
partiledarens status. Å ena sidan är det helt uteslutet att fokusera på enskilda 
personer eftersom detta tyder på en ytlighet som är oförenlig med liberalism 
där det är idéerna som räknas. Å andra sidan fokuseras här något enormt på 
enskilda personer. Enskilda ledare kan och ska kunna bli till ”kungar”, om 
de lyckas med sin uppgift. Folkpartieliternas föreställningar liknar på sätt 
och vis de modernare idéerna genom en förhållandevis osentimental inställ-
ning till ledarskap. Ledare är som vem som helst, och klarar de inte av sitt 
jobb får någon annan ta över. Men samtidigt visar partieliterna en tendens att 
tillskriva status till ledare, i alla fall om de är rätt och gör rätt, och inte minst 
om ledaren skapar en ”effekt”. Elitteoretikernas självklara statustillskrivning 
av ledare är det således ingen som skriver under på, samtidigt finns likväl 
drag av detta än i dag och det i båda partier.  
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De socialdemokratiska partieliternas föreställningar om status rymmer fö-
reträdesvis ambivalensen som sammanfattas i dikotomin ledaren kontra la-
get. En stark ledare är en person att se upp till och som partiet är stolta över, 
och skall vara stolta över. Men samtidigt är det laget som är det viktiga, och 
ingen i laget får vara eller tro sig vara för mer än någon annan. Å ena sidan 
således en stark ledare med status, å andra sidan framhävs kollektivet, laget, 
där det inte kan finnas statusfigurer.  

Den dikotomi som präglar folkpartieliternas föresällningar om status är 
huvudsakligen idé (djup) kontra person (yta). Å ena sidan är personer full-
ständigt irrelevanta och skall vara irrelevanta, det är de liberala idéerna, kun-
skap och intellekt som räknas. Å andra sidan är partiledaren ohyggligt viktig 
för partiets väl och ve, det är i princip på denna person som allt hänger. Per-
sonen och hur han eller hon är eller ser ut är det som avgör partiets fram-
gångar.  

Den forskning som hittills belyst frågan om status inom svenska partier är 
Barrling Hermanssons avhandling om partikulturer. Här visas hur olika par-
tier framhäver olika kvaliteter hos en politiker, som statusbringande. I folk-
partiet är det bland annat förnuft och rationalitet som ger status, i socialde-
mokraterna är det istället t.ex. att värna om gruppen.401 Det som jag belyser 
är emellertid inte vad som ger status utan om partiledaren i sig, i egenskap av 
uppdraget, betraktas som en statusfigur eller ej.  

Det här har även Linderborg liksom Åsard belyst med avseende på soci-
aldemokraterna, där båda konstaterar att detta parti tillskriver sina ledare hög 
status.402 Men detta är bara en sida av myntet, det är inte så enkelt, utan sam-
tidigt finns också den helt motsatta föreställningen om ledarens status. Det är 
således inte så enkelt att säga att socialdemokratiska ledare är ”hövdingar” 
utan även i denna aspekt finns en tvetydighet, och detta gäller som fram-
kommit även i folkpartiet. 

 Frågan om ledarens status belyser även den, precis som handlingsutrym-
met, till stora delar relationen mellan ledaren och partiet, eller hur partiet 
uppfattar ledaren. Å ena sidan är ledaren helt ovärderlig och ses upp till, å 
andra sidan är han eller hon helt betydelselös eller en i mängden. Och möjli-
gen är detta inte så märkligt eftersom vi här har att göra med å ena sidan ett 
parti (baserat på ideologi och ett politiskt program) å andra sidan en ledare 
(en enskild person, skild från mängden av medlemmar). Å ena sidan idén å 
andra sidan personen, å ena sidan alla medlemmar å andra sidan ledaren. 
Och det är detta en analys av relationen mellan partier och ledare (eller andra 
partiföreträdare) sannolikt bör ta som utgångspunkt, tvetydigheten i denna 
relation.  

 

                                                      
 
401 Barrling Hermansson (2004).  
402 Linderborg (2001), Åsard (1996).  
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Två olika men ändå delvis lika, blandade ledarideal 
Konklusionen av komparationen i detta kapitel är dels att de två partiledar-
idealen både skiljer sig åt och liknar varandra med avseende på de olika 
aspekterna av ledarskap. På vissa sätt liknar föreställningarna varandra, på 
andra är de väldigt olika. Den främsta skillnaden, vill jag hävda, rör före-
ställningar om ledarens uppgifter och frågan om representation. För de soci-
aldemokratiska partieliterna är det självklart att en partiledare ägnar sig åt 
partiet, och då åt att samla partiet. En partiledare är dessutom huvudsakligen 
partimedlemmarnas representant, och skall således värna om dessa. För 
folkpartieliterna är det tvärtom väljarna som partiledaren representerar och 
den huvudsakliga uppgiften är att vinna val men även nå parlamentariskt 
inflytande. En socialdemokratisk partiledare är dessutom statsminister, med 
allt vad det innebär, medan en folkpartiledare vanligtvis varit i opposition 
och måste göra allt för att bryta detta.  

Partieliterna skiljer sig även i synen på värdefulla egenskaper. En social-
demokratisk ledare skall vara en visionär agitator som pekar ut partiets rikt-
ning, fattar beslut och har en nästan övernaturlig känslighet. En ideal ledare 
enligt folkpartieliterna är istället en kunnig och intellektuell person, som 
samtidigt är tydlig, bra på att förhandla och bra i TV. De socialdemokratiska 
partieliterna vill alltså se något av en beslutsför och sensibel August Palm-
typ, medan folkpartieliterna vill ha en snygg och tydlig, och liberal, Gunnar 
Heckscher-typ.  

Men det finns alltså även vissa likheter i föreställningarna om den ideala 
partiledaren. Den huvudsakliga likheten rör aspekterna ledarstil och utrym-
me men delvis även status, om än på olika vis. I båda partier framhålls att en 
partiledare måste kunna agera på eget bevåg och alltså vara mer ledande än 
följande. I båda partier så villkoras detta dock delvis. I socialdemokraterna 
sker det här mest tydligt genom betoningen på förankring. I folkpartiet fram-
hålls mer att partiet, i egenskap av att vara ett liberalt parti, kan ha svårt att 
acceptera en allt för diktatorisk stil. Men idealt bör en ledare kunna leda. Det 
som också förenar är tankarna om utrymme, att en ledare skall vara fri i för-
hållande till sitt parti. Även här villkorar socialdemokraterna med förank-
ring. Folkpartieliterna villkorar utrymme med valvinst. Men likväl skall en 
ledare idealt, kunna vara tämligen fri. Också i föreställningarna om status 
liknar partieliterna varandra. I båda partier finns en tvetydighet, där ledaren å 
ena sidan kan göras till kung eller ovärderlig å andra sidan inte ha någon 
betydelse alls.  

Det som också förenar över partigränser är att personerna med egen parti-
ledarerfarenhet har liknande föreställningar i vissa avseenden. De har på sätt 
och vis en mer krass eller verklighetsanknuten föreställning om ledarskap 
som gör att de kan å ena sidan tala om ett ideal men sedan relatera detta till 
vad som ”egentligen” blir fallet eller är möjligt i realiteten. De har också en 
mer självklar uppfattning om ledarens utrymme, vilket inte heller det är spe-
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ciellt märkligt, liksom medvetenheten om att detta inte alltid blir eller heller 
ska bli fallet. Den enskilde ledaren vill ha utrymme för att kunna agera men 
partiet kan vilja annorlunda.    

Utöver dessa likheter och skillnader mellan de två partiernas ledarideal, 
framgår också hur båda partier ger uttryck för somliga tankar om ledarskap 
från klassikerna och somliga från mer moderna och postmoderna teorierna. 
Att de modernare idéerna gör sig gällande är möjligen mindre överraskande, 
eftersom de ligger mer i tiden för hur ett ledarskap bör se ut. Det som är 
intressant är möjligen just hur vissa klassiska elitteoretiska idéer om ledar-
skap också tycks vara gällande än i dag. Även om mycket har hänt och 
många år förflutit sedan Platon, Machiavelli, Pareto med flera verkade, före-
faller vissa av deras tankar leva kvar en bit in på 2000-talet. I förhållande till 
ledarskap tycks således somliga föreställningar vara universella över tid. Det 
elitteoretiska idealet är jämförelsevis entydigt och enkelt. Det är dock inte 
partieliternas. Kanske kan det som här framträder beskrivas som att elitteore-
tikerna blivit ambivalenta, eller att det postmoderna idealet präglas av en 
viss elitism. Partieliternas ledarideal är långt ifrån enkelt, det är både och, å 
ena sidan och å andra sidan, det är tvetydigt, i termer av aspekter och dess 
innehåll liksom i termer av ledarskapsskolor.   

 
Enkla teorier ger få svar  
Två saker har nu framkommit i den här studien. Det ena är att partiledaridea-
len är högst ambivalenta, och att ambivalenserna skiljer sig åt i de två partier 
som här studeras. Det andra som jag hävdar också blir tydligt utifrån analy-
sen i detta kapitel, är hur den hittillsvarande ledarskapsforskningen egentli-
gen inte räcker till för att förstå det politiska ledarskapet. Uppenbart är att 
det partipolitiska ledarskapet, i alla fall de två partier som här studeras, är allt 
för komplext för att låta sig inrymmas i teorier om t.ex. värdefulla egenska-
per, ledarstil eller annat. Att bara titta på en viss del av detta ledarskap blir 
således alldeles för enkelt och kommer aldrig att kunna göra ledarskapet 
rättvisa. Samma sak gäller för den partiforskning som tangerat vid politiskt 
ledarskap. Inte heller här har forskarna lyckats fånga det politiska ledarska-
pets tvetydigheter.  

I ljuset av min analys förefaller således somliga teorier och somlig forsk-
ning om ledarskap ha en tendens att behandla detta fenomen allt för endi-
mensionellt och har inte lyft upp den inneboende tvetydigheten i det politis-
ka ledarskapet. Min slutsats blir således att vi för att få en fullgod förståelse 
av politiskt ledarskap istället behöver tänka i och utgå ifrån dikotomier, ifrån 
motsättningar. Ett partipolitiskt ledarskap befinner sig hela tiden i olika typer 
av kostryck med krav, från alltifrån partiet och medlemmarna till väljare, 
massmedia och regeringspositionen. Skall vi överhuvudtaget kunna förstå 
detta ledarskap så måste vi alltså börja i tvetydigheterna, annars missar vi 
ledarskapets hela fundament. I olika partier (och sannolikt även i olika typer 
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av politiskt ledarskap) finns det olika dikotomier och det är dessa forskning-
en måste ta fasta på. Att se helheten, ledarskapets alla olika delar, men också 
just se på ambivalensen i detta. Blommans enskilda blad säger egentligen 
inte så mycket, varken om partiledarskap eller om skillnader mellan partier i 
förhållande till ledarskap. Det är blommans mitt som är det intressanta, eller 
rättare sagt bladen och mitten tillsammans.  

I återstoden av kapitlet resonerar jag till att börja med kring avhandling-
ens huvudresultat och hur dessa kan förstås och förklaras, alltså hela blom-
man. Därefter gör jag en kort utblick, och utvecklar en tankegång kring vad 
resultaten betyder för eller säger om svensk politik och demokrati, i dag.  

 

Två partier, två olika blommor 
Den här avhandlingen inleddes med påståendet att mänskliga ideal präglas 
av tvetydigheter och motsättningar, att de är ambivalenta. Utifrån detta antog 
jag således att det här även borde gälla för partieliter och hur de föreställer 
sig en ideal partiledare. Jag antar att deras livsvärldar är påfallande tvetydiga 
med avseende på ledarskap. Således ville jag också undersöka om så verkli-
gen var fallet, och svaret på det blev jakande. Partieliterna i den här avhand-
lingen är högst mänskliga på så vis att deras livsvärldar präglas av påtagligt 
ambivalenta ideal. I folkpartiet är det huvudsakligen fyra konfliktlinjer som 
upptar partieliterna när de föreställer sig ledarskap. I socialdemokraterna är 
det två stora spänningar som partieliterna brottas med. Mot bakgrund av de 
empiriska kapitlen, och komparationen ovan, där resultaten speglades i tidi-
gare antaganden om ledarskap, framträder således två ledarideal, eller om 
man så vill, två olika blommor. I blomfigurerna nedan visas vilka ambiva-
lenser som präglar ledaridealen i mitten. I blommans blad framgår partieli-
ternas föreställningar mer i detalj, alltså hur de idealt föreställer sig olika 
aspekter av ledarskap. 
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Figur 3: Det socialdemokratiska ledaridealet – kompispappan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 4: Det folkpartistiska ledaridealet – en ytlig djuping 
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Några reflektioner kring olika ambivalenser och ideal  
Som framgår är det alltså två tämligen olika ideal som visar sig, två olika 
blommor. Mitt motiv till att välja socialdemokraterna och folkpartiet till att 
ingå i den här undersökningen var just att detta är två partier som märkbart 
skiljer sig åt. Tanken var att se huruvida medlemmar av partieliten i dessa 
två partier har liknande eller olika ledarideal. Socialdemokraterna är ett stort 
parti (medlems- och väljarmässigt och organisatoriskt), till vänster, och har 
dessutom en unik erfarenhet av att vara i regeringsställning. Historiskt har 
partiet varit ”statsbärande” i svensk politik. Folkpartiet däremot har erfarit 
motsatsen genom sina många år i opposition. Dessutom är folkpartiet ett 
parti som befunnit sig i det politiska mittfältet, liksom varit betydligt mindre 
rent medlems- och väljarmässigt samt organisatoriskt jämfört med socialde-
mokraterna. Dessutom är detta två olika typer av partier med Duvergers ter-
minologi, socialdemokraterna är ett externt bildat parti och folkpartiet ett 
internt bildat. Dessutom har partierna i princip motsatt historia med avseende 
på partiledarbyten, hur många dessa varit och hur de gått till.  

Dessa olikheter visar sig också i partieliternas livsvärldar. De socialde-
mokratiska partieliterna uppfattar att det speciella med socialdemokratin är 
att partiet är ett stort folkrörelseparti som sällan byter ledare och alltid är i 
regeringsställning. Folkpartieliterna däremot menar att folkpartiet präglas av 
att vara ett öppet (liberalt) mittenparti med svag organisation där riksdagen 
väger tungt samt att partiet attraherar akademiker.  

Som framgått i avhandlingens empiriska kapitel tycks de här olika erfa-
renheterna och karaktärsdragen ha satt sina spår i partieliternas föreställning-
ar om ledarskap. De två partierna är olika och de två ledaridealen präglas 
båda av ambivalens, men av påtagligt olika art. Det är alltså olika slags kon-
flikter som de två partiernas eliter brottas med.  

I socialdemokraterna framkom att det huvudsakligen är två dikotomier 
som präglar föreställningen om ledarskap, nämligen ledaren och laget re-
spektive partiet och regeringen. I folkpartiet däremot visar min analys att det 
är fyra olika dikotomier som partieliternas föreställningar centrerar kring, 
dogmatism och pragmatism, idé och person (eller djup och yta), synas (utåt) 
och verka (inåt) samt fri och bunden.  

Detta är intressant i sig: att antalet konfliktlinjer eller dikotomier skiljer 
sig mellan partierna. I socialdemokraterna är bilden på sätt och vis betydligt 
enklare än i folkpartiet. Detta gäller inte minst självuppfattningen, vilken är 
mer entydig, men även mer skönmålande, jämfört med i folkpartiet: social-
demokraterna är ett stort starkt regeringsparti. Samtidigt framgår att social-
demokraterna möjligen haft större anledning (givet det långa innehavet av 
regeringsmakten) att fundera kring ledarskap och de frågor detta ställer. Par-
tiledarskap har verkligen två sidor i detta parti.  

Folkpartiet däremot beskrivs inte riktigt lika självklart av folkpartieliterna 
utan partiet betraktas som litet eller svagt, som alltid beroende av sin om-
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värld och av att förhandla med denna. Dock är partiet liberalt, vilket partieli-
terna definierar som att vara öppet, och vilket betraktas som en styrka. Folk-
partieliterna kan således på sätt och vis betraktas som mer ambivalenta inför 
även sitt eget parti och dess styrkor och svagheter.  

Och den här skillnaden visar sig alltså delvis även i föreställningarna om 
det ideala ledarskapet. För folkpartieliterna finns det fler konflikter jämfört 
med för de socialdemokratiska eliterna. Bilden är inte lika enkel. Bilden är 
inte enkel för de socialdemokratiska partieliterna heller, men här är det i 
huvudsak två stora spänningar som präglar föreställningarna. I folkpartiet är 
det flera olika, och delvis kanske inte lika stora konflikter. Styrkan i konflik-
terna kan jag egentligen inte uttala mig om, men det som är synligt är att 
ledarskap i sig är mindre problematiskt för folkpartieliterna än vad det är för 
de socialdemokratiska eliterna. För de socialdemokratiska partieliterna är 
den ena sidan i de två dikotomierna mer eller mindre oförenlig med ledar-
skap. Så är inte fallet för folkpartieliterna och deras föreställningar. Här är 
det på sätt och vis inte ett problem att någon är ledare, utan problemet hand-
lar mer om frågor kring hur han eller hon verkar eller är som ledare. Här 
kontrasteras inte ledarskap mot kollektivism, utan pragmatism kontrasteras 
mot dogmatism, yta mot djup, att synas utåt mot att verka inåt och ledarens 
frihet kontrasteras mot ledarens bundenhet. 

Folkpartieliterna är alltså inte problematiserande av partiledarskapet i sig i 
sina föreställningar om ledarskap, vilket däremot de socialdemokratiska 
partieliterna kan sägas vara, om än inte helt medvetet eller explicit. De soci-
aldemokratiska partieliternas livsvärld är följaktligen mer paradoxal i termer 
av ledarskap. Det som dock utmärker folkpartieliternas livsvärld är en all-
mänt mer uttalad och explicit kritisk och ifrågasättande hållning. Folkparti-
eliterna framstår på sätt och vis som karikatyrer på det egna idealet: en klu-
venhet och att inte ha enkla svar. Livet förefaller betydligt mer ha karaktären 
av ”å ena sidan, å andra sidan”, men också präglas av en mer kritisk hållning 
till det egna partiet. De socialdemokratiska partieliterna är inte alls kritiska 
till det egna partiet och dess förhållningssätt till ledarskap (möjligtvis med 
undantag för Stjernkvist). Här är ”jaget” detsamma som ”partiet” eller ”vi”.    

Det jag visat på i den här avhandlingen är således hur partiledaridealen 
präglas av ambivalens, liksom att två olika partier brottas med olika typer av 
ambivalenser. Och ett sätt att förstå deras olika ideal och olika brottnings-
matcher är sålunda att ta fasta på deras olika erfarenheter och förutsättningar. 
Jag menar att det huvudsakligen tycks vara partiernas olika tillkomstsätt, 
regeringserfarenhet, storlek, ideologi och placering i partisystemet som på-
verkar föreställningen om ledarideal. Uppenbarligen är dessa erfarenheter 
eller villkor så pass påtagliga eller starka för ett parti (i alla fall för social-
demokraterna och folkpartiet) att de färgar av sig på föreställningar om le-
darskap. Hur ett parti bildades förefaller skapat rötter som sitter i än i dag. 
Huruvida partiet regerat eller ej, varit stort eller litet tycks också inverka på 
tankarna om den ideala ledaren. Om partiet är ett mittenparti eller ett kant-
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parti synes även det spilla över på tanken om ledarskap. Partiets ideologi 
verkar också det göra avtryck på idealet.  Och kanske är det här inte så kons-
tigt. Det handlar om saker som partiets identitet men även dess existens eller 
till och med överlevnad. Att sådana saker inte påverkar föreställningsvärlden 
vore således förmodligen märkligt. I det följande resonerar jag kring dessa 
olika erfarenheter och villkor och deras relation till ambivalenserna.  

 

Olika tillkomstsätt 
Socialdemokraterna är ett externt bildat parti, vilket skulle innebära en beto-
ning på organisationen och medlemmarna, att detta är viktigt, att ”rörelsen” 
lyssnas på och får vara med. De socialdemokratiska partieliterna betonar 
också just partiet, medlemmarna, laget. Rörelsen är det absolut viktigaste. 
Men samtidigt behöver rörelsen och dess tidigare så resurssvaga medlemmar 
en stark representant som kan föra deras talan. Således kan samma erfaren-
het komma att innebära rakt motsatta föreställningar, nämligen de som före-
språkar en stark ledare.  

Folkpartiet är ett internt bildat parti, vilket skulle betyda en betoning på 
riksdagen och i förlängningen, väljarna. Det väsentliga är att värva röster, 
väljarna är det centrala kollektivet att bry sig om som partiledare, och det för 
att kunna verka i riksdagen, verka ”inåt”. I riksdagen är det således väsent-
ligt att dels kunna vara pragmatisk för att förhandla med andra partier och på 
så vis kunna påverka. Men samtidigt är det viktigt att vara dogmatisk för att 
överhuvudtaget värva röster, vilket antas kräva en tydlighet och principfast-
het.   

 

Olika regeringserfarenheter och skillnader i storlek 
Socialdemokraterna är ett parti som varit ett stort regeringsparti, ett ”statsbä-
rande” parti. En socialdemokratisk partiledare är således även statsminister, 
och är och måste få vara en ledare med stort L, som agerar tämligen fritt, 
som styr och leder, som vet och bestämmer. En socialdemokratisk partileda-
re måste få vara en pappa, annars finns risken att regeringsmakten förloras. 
Samtidigt är partiet stort med många medlemmar, en folkrörelse, och en 
sådan kräver att ledaren är en i laget.  

Folkpartiet däremot har befunnit sig i mer eller mindre konstant opposi-
tion, och dessutom varit ett mindre parti under övervägande delen av sin 
livstid. En partiledare måste alltid synas utåt mot väljarna för att vinna röster 
och på så vis val. Personen är det väsentliga, att personen är attraktiv för 
väljarna. Och som sådan ska ledaren ha fullständig frihet, att fullgöra sitt 
uppdrag. Viktigt är att vara dogmatisk, det uppskattar väljarna, men det kan 
även krävas pragmatism det uppskattar övriga partier som ledaren är ytterst 
beroende av för eventuella framgångar. En ideal partiledare ägnar sig åt en 
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jakt, på valvinst och inflytande, så att opposition kan bytas till att regera, och 
litenhet kan bytas till storhet.  

 

Olika placeringar 
Socialdemokraterna är ett parti som alltid tillhört vänsterblocket i svensk 
politik. Folkpartiet däremot har historiskt sett varit ett parti i den politiska 
mitten. För de socialdemokratiska partieliterna tycks inte placeringen till 
vänster skapat några speciella krav på partiledarskap. För folkpartieliterna 
förefaller dock mittenpositionen satt sina spår i ledaridealet, den ses både 
som en tillgång och som ett bekymmer på en och samma gång. Oavsett den 
positiva eller negativa tolkningen står det klart att en partiledare måste vara 
pragmatisk. Han eller hon måste hela tiden vara öppen för förhandling och 
samarbete med andra partier, såväl vänster- som högerut. Det viktiga är att 
förhandla, förhandla och förhandla, för att få påverka. Och viktigt blir också 
att ledaren är fri i förhållande till partiet, han eller hon måste ha fullständig 
frihet i att hitta en partner som kan hjälpa partiet nå vinst.  

 

Olika ideologier 
Socialdemokratin är ett socialistiskt parti med betoning på kollektivet, jäm-
likhet och solidaritet. En ideal partiledare är alltså egentligen ingen ledare 
utan en i laget, en som alla andra, en jämlike, en som inte tror att han eller 
hon är för mer. En ideal partiledare är en schysst polare. Laget är det viktiga, 
partiledaren är inte på något vis avgörande för partiet. Det som är viktigt är 
att ägna partilaget fullständig uppmärksamhet, det går aldrig att gå förbi sitt 
lag. Aldrig. Men kollektivismen eller de idéer som präglar en folkrörelse gör 
på samma gång att laget alltid sluter upp bakom en i mängden, nämligen 
bakom ledaren med stort L.  

Folkpartiet är ett liberalt parti, med betoning på individens frihet men 
även individualism istället för kollektivism. Individen är det centrala, den 
enskilda personen, det är han eller hon som gör skillnad och betyder något. 
Det är således avgörande vem den enskilda personen är, det styr till och med 
ledarskiften. Viktigt blir också att han eller hon får sin berättigade frihet. 
Men liberalism likställs också med intellektualism vilket innebär ett djup, en 
seriositet som frånsäger sig all form av ytlig personfixering. Idéerna är det 
viktiga. Dessutom kräver liberaler att få säga sin röst, även till partiledare, 
således är ledarens frihet aldrig helt total.   
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Två komplicerade och ouppnåeliga partiledarideal 
Oavsett om någon av de olika erfarenheter som jag nu diskuterat, verkligen 
förklarar de skilda ledaridealen står klart att båda partier har tämligen tvety-
diga kontaktannonser för en partiledare. De socialdemokratiska partieliternas 
annons är alltså på ett sätt mer komplicerad eftersom det är så uppenbart att 
partieliterna å ena sidan söker efter en stark ledare å andra sidan överhuvud-
taget inte vill skriva annonsen. Men samtidigt med den här tvetydigheten så 
framkom också att de själva hittat en lösning på det här problemet, nämligen 
begreppet förankring. Med hjälp av detta smått magiska ord går ledarskap 
och laganda ihop, då kan även partiet och regeringen förenas på ett tillfreds-
ställande sätt. Och med hjälp av den här lösningen så kommer istället social-
demokraternas förhållningssätt till ledarskap att plötsligt framstå som det 
mest naturliga och självklara. En ideal partiledare är en stark statsminister, 
som förankrar. Här finns en trygghet och ett självförtroende. Självförtroendet 
visar sig också i föreställningen att partiet betraktas som statsbärande och 
partiets ledare är nära idealet för hur en ledare skall vara. Socialdemokrater-
na behöver inte jaga någonting utan är trygga med sin roll och position och 
sina ledare, eftersom de alltid är förankrade och förankrande. Så ser livsvärl-
den delvis ut. Men vid närmare granskning har vi alltså sett att det finns en 
uppenbar tvetydighet eftersom partiet på samma gång också präglas av en 
annan sida. Av en kollektivism, jämlikhetstanke, jantelag och dessutom är en 
folkrörelse, vilket sammantaget gör att ledarskap alltså blir något av en ano-
mali. Å ena sidan alltså föreställningen om ledaren som en auktoritär pappa, 
å andra sidan den om en schysst kompis. Detta syns klart och tydligt, även 
om partieliterna försöker lösa sin konflikt genom att föra in begreppet för-
ankring. En autoritär pappa som sägs förankra antas bli en schysst kompis. 
Vad förankring sedan i praktiken innebär, är mindre viktigt. Det viktiga är 
förställningen om förankring, det legitimerar och antas förena det som i 
grunden förmodligen är oförenligt. Att å ena sidan vilja ha en annons med 
superlativer samtidigt som man inte vill ha någon annons överhuvudtaget. 
Den ideala ledaren är således en utopisk kompispappa.  

Folkpartieliterna har vid första anblicken inte någon uppenbar brygga i 
sin livsvärld. Och på så vis blir deras konflikter än djupare eftersom de just 
definierar liberalism med det som finns i den ena delen av konflikten, det 
djupa, det bundna, det intellektuella. På så sätt blir egentligen själva partiet 
och vad det står för, oförenligt med somligt av det som också antas krävas av 
en partiledare för att göra partiet framgångsrikt (yta, synas utåt, dogmatism, 
frihet). Att vara en liberal partiledare borde således egentligen vara helt 
oförenligt med de mer ytliga krav som ställs för att lyckas. Följaktligen har 
följaktligen folkpartieliterna delvis det kämpigare med sina föreställningar, 
eftersom de inte har någon uppenbar och explicit tankemässig lösning på 
sina konflikter.  
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Samtidigt som detta är sant har jag identifierat vad som skulle kunna tol-
kas som en form av lösning på somliga av folkpartieliternas konflikter. Dels 
handlar detta om deras resonemang om vikten av ”balans” i ledarens varande 
och görande, här finns hela tiden ett inslag av ”lagomhet”. Partiledaren skall 
vara intellektuell, men inte för intellektuell, han eller hon skall profilera par-
tiet men för mycket för då går det inte att förhandla, ledaren skall leda med 
fast och fri hand men inte för mycket för då blir det diktatur i ett liberalt 
parti, och så vidare. Att resonera på det här viset det lättare att få ihop det 
som faktiskt står i motsättning till varandra, i tanken.  

Likaså folkpartieliternas tanke om ansvarsutkrävande kan betraktas som 
en slags konfliktlösare i livsvärlden. En partiledare som inte fullgör sitt upp-
drag att vinna val och framgång för partiet, kommer att bytas ut. En partile-
dare som tar sig för stora friheter kommer att avsättas. En partiledare som 
inte sköter sig, eller är ”rätt”, utkrävs således på ansvar, på ett slags mark-
nadsmässigt vis. Men omvänt kan även den ledare som inte själv upplever 
sig att klara av uppdraget på ett fullgott vis, själv välja att avgå.  

Med hjälp av båda dessa resonemang, vilket det handlar om – resone-
mang – så framstår konflikterna mellan motstridiga element i ett ledarideal 
som mindre och lindrigare. Folkpartieliterna har inget övergripande ord (på 
motsvarande vis som ”förankring”) som gör att de får ihop sina ambivalenser 
vilket de socialdemokratiska eliterna har, men däremot i förhållningssättet 
till och sättet att prata om ledarskap på, framkommer alltså vad som kan 
tolkas som bryggor.  

Det som också präglar folkpartieliternas föreställningar är en otillfreds-
ställelse med partiets ledarskap. Den ideala partiledaren har aldrig funnits. 
Och det som utmärker en sådan är primärt att lyckas i partiets ständiga jakt, 
på att få slippa rollen i opposition. Men för att lyckas krävs det som går helt i 
klinch med ett idealiserat djup och en intellektualism, alltså det som definie-
ras som liberalism. Det här är svårt att få ihop och konflikten är uppenbar, 
även för folkpartieliterna själva. Men samtidigt som folkpartieliternas livs-
värld är kämpigare och delvis präglad av mindre självförtroende, har folk-
partieliterna ett betydligt mer krasst och osentimentalt förhållningssätt till 
partiledarskap i sig. Partiledare kommer och går, de är inga hjältar eller per-
soner att se upp till. Samtidigt som det är dem allting hänger på. De finns där 
för att verka och synas utåt, och lyckas, men där stannar det. En partiledare 
är ingen pappa och inte heller någon kompis, utan någon som skall vinna val 
men samtidigt vara intellektuell. Han eller hon skall vara ytan och djupet, 
och framgångsrik. En ytlig djuping helt enkelt.  

Båda partiernas ledarideal är sålunda högst ambivalenta och konfliktfyll-
da, men samtidigt förmodligen tämligen förståeliga givet partiernas olika 
erfarenheter och arv. Båda partier brottas med oförenligheter i förhållande 
till ledarskap, om än med olika saker och på olika vis. Den ideala partileda-
ren är således något av en karikatyr på en klassisk kontaktannons. Han eller 
hon skall vara både snygg och snäll, hård och mjuk, följsam och ledande, 
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dominant och lyhörd, trygg och spännande, energisk och lugn, och så vidare, 
och så vidare. Idealet är ett ideal och kommer förmodligen att vara ett ideal. 
Och kanske är det på sätt och vis bra, för vad skulle medlemmar, partiaktiva 
och väljare annars prata om, klaga på och, inte minst, längta efter?   

 

Ledarideal, politikens villkor och demokrati 
Avslutningsvis i den här avhandlingen vill jag kort resonera kring hur mina 
resultat förhåller sig till svensk politik och demokrati, idag? Jag har nu visat 
att partiledaridealen är ambivalenta, liksom försökt fånga tänkbara källor till 
detta och partiernas olika ambivalenser. Det är ett faktum att politik och 
politikens villkor är tvetydiga och rymmer paradoxala inslag. Partipolitiken i 
dag är full av krav och förväntningar på såväl partier som enskilda politiker 
och politiska ledare. Partier och dess ledare befinner sig i ett konstant kors-
tryck av krav från alla möjliga håll. Det talas om en medialisering av svensk 
politik och en ökad personifiering, men även om en tempohöjning och en 
allmänt mer komplex och svåröverblickbar tillvaro. Förändringarna omfattar 
även väljarna som blivit mindre partilojala och allmänt mer avigt inställda 
till partipolitik och politiker. De partipolitiska villkoren i sig är alltså långt 
ifrån enkla eller entydiga, tvärtom. Och detta alltså fristående från partiernas 
egna erfarenheter och villkor, vilka ovan har visat sig göra tvetydiga avtryck 
i ledaridealen.  

Att partiledarideal således skulle vara helt självklara och enkla blir mer 
eller mindre en omöjlighet, och det oavsett partiernas egna unika förutsätt-
ningar och erfarenheter. Politikens villkor, alltså den kontext ledarskapet 
verkar i, är komplex. En annan aspekt av studiens resultat i förhållande till 
svensk politik och demokrati är att vi har att göra med ett demokratiskt le-
darskap. Detta innebär dels att partiledarskapet är ett förtroendeuppdrag, dels 
att ledarskapet verkar i en demokrati. Demokratiskt ledarskap (alltså ett för-
troendeuppdrag) innebär i sig en paradoxal uppgift där det handlar om att 
förena det som i grunden kanske är oförenligt: att å ena sidan vara ledare och 
å andra sidan vara en uppdragstagare. Å ena sidan leda, å ena sidan följa. Att 
utöva ett demokratiskt ledarskap kommer således också oundvikligen att 
innebära komplexitet.  

Men inte heller så enkelt är det, att säga att demokratiskt ledarskap inne-
bär ambivalens eftersom det handlar om att på en och samma gång t.ex. leda 
och följa. Demokrati kan nämligen definieras på många olika sätt, och det 
finns således flera svara på hur en ledare i en demokrati skall fungera eller 
agera. Och det jag vill hävda är att det i den här studien har framkommit två 
olika svar på detta – alltså två olika demokratiideal. I de ambivalenser som 
visar sig i socialdemokraterna respektive folkpartiet går det att urskilja två 
skilda förställningar om demokrati. I socialdemokraterna är det den delibera-
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tiva, eller mer deltagande (och samtalsinriktade), demokratimodellen som 
idealiseras, i folkpartiet den konkurrensdemokratiska, eller ”ledardemokra-
tin” som värdesätts.  

I det deliberativa demokratiidealet betonas deltagande och samtal. Att få 
delta har ett egenvärde i sig för människan, och politiken skapas genom ett 
lyssnande samtal. Det väsentliga i en deliberativ demokrati är att nå konsen-
sus, alltså att alla skall komma överens, vilket antas kunna ske genom just 
samtalet. Tanken är här att alla får vara med direkt, och framföra sina åsik-
ter. En konsekvens av detta direktdeltagande inslag blir således att ledarskap 
blir något av en anomali i en demokrati. Människor skall delta direkt själva, 
och alla skall lyssnas till lika mycket. I analysen ovan har framkommit att de 
socialdemokratiska partieliterna på ett sätt idealiserar den här demokratisy-
nen à la Habermas, och att det då i sig blir svårt att överhuvudtaget prata om 
partiledarskap. En folkrörelse bygger på allas lika deltagande, och att alla har 
lika rätt att delta, ingen skall vara för mer än någon annan. Betoningen på 
och användningen av ordet förankring kan också i sig betraktas som en del 
av ett deliberativt ideal. Att förankra beskrivs som att ledaren lyssnar och för 
en dialog med partiet, att det blir en deliberation. Och som vi ser är det såle-
des tanken om kompisen som bäst passar in i en deliberativ demokrati. 

På motsvarande vis går det att iaktta hur delar av den ideala folkpartileda-
ren kan relateras till en helt annan demokratisyn, nämligen till ett konkur-
rensdemokratiskt ideal. I en konkurrensdemokrati har egentligen alla utom 
ledarna/eliten en begränsad roll. Folket eller medlemmarna har en enda upp-
gift, nämligen att välja ut vem eller vilka som är bäst lämpade att styra. De-
mokrati definieras som en metod att få fram de bästa politiska ledarna och att 
tillsäkra dem legitimitet. Men där stannar det. Genom att låta eliter konkurre-
ra kommer de mest skickliga ledarna att vaskas fram, och vilka sedan får 
styra utan inblandning från uppdragsgivarna. Ansvar utkrävs i efterhand. 
Även om bilden är tvetydig så är det mer av detta ideal som folkpartieliterna 
uttrycker i föreställningen om ledarskap. Som ovan nämndes så finns här en 
krass och osentimental inställning till partiledarskap, som även innefattar 
tanken om ansvarsutkrävande på vis som elitdemokratin idealiserar; den som 
är bäst lämpad att inneha uppdraget skall ha detta. Han eller hon skall sedan 
ges frihet att försöka fullgöra uppgiften, men om det misslyckas ska perso-
nen i fråga bytas ut. En folkpartiledare ska vara en (kunnig) elit, och en elit 
som utses genom öppen konkurrens. Medlemmarna, och väljarna, har att 
välja på olika eliter. Centralt i detta Schumpeterska demokratiideal är dels att 
kandidaterna är av högsta kaliber, men också tanken att det politiska ledar-
skapet är ytterst väsentligt för lycka och väl.  

De två partiernas ambivalenta ledarideal uttrycker således olika demokra-
tiideal. När partier talar och tänker om partiledarskap talar och tänker de 
även kring olika idéer om demokrati. Att få kunskaper om ledaridealen säger 
alltså någonting om föreställningar om demokrati. En slutsats är således att 
olika partier förväntar sig olika saker inte bara av sina ledare utan även av 
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ledarens omgivning. I socialdemokraternas ledarideal är medlemmarna (och 
väljarna) högst närvarande och delaktiga. I folkpartiet är det eliterna som är 
de centrala och till vilka allt hopp sätts. 

Men, så här enkelt är det alltså inte heller, vilket är hela poängen med den 
här avhandlingen. För trots att partierna kanske hyser dessa demokratiideal i 
grunden, så befinner de sig alltså i en kontext, och har en omvärld att ta hän-
syn till. De står i ett korstryck där även andra krav på partiet riktas. För soci-
aldemokraternas del så går det inte att ha ett parti utan en ledare, tanken är 
fin men i realiteten krävs det en ledare, inte minst om partiet skall fungera 
som statsbärande. Ett parti i dag, men även igår, måste ha en partiledare. En 
person som går i täten, som är statsminister/statsministerkandidat, som visar 
partiet och väljarna vägen, som är ansiktet i medierna, som är partiets repre-
sentant i världen. Hela partiet, alltså alla medlemmar, kan omöjligen styra 
landet eller företräda partiet utåt. Det deliberativa partiet blir således i reali-
teten en utopi. Politikens villkor kräver mer.  

Detta gäller även för folkpartieliternas demokratiideal. Tanken om den 
fria och mest lämpade eliten fungerar förmodligen inte heller den i dagens 
politiska samhälle. Människor i dag kräver mer än att tyst rösta på konkurre-
rande eliter, vilket folkpartieliterna är medvetna om. Detta framkom dessut-
om i den så kallade Etikutredning som tillsattes efter spionskandalen, folk-
partimedlemmar accepterar varken toppstyre eller elitism. Det omgivande 
massmediaklimatet i kombination med att människor blivit allt mer skeptiska 
till partier och politiker generellt, undergräver förmodligen också möjlighe-
ten att realisera en konkurrensdemokrati fullt ut. En uppdelning i politiska 
eliter och ”vanliga människor”, där de senare har litet inflytande på de förra, 
riskerar sannolikt att spä på politikerförakt. Politikens villkor kräver inte 
bara att det skall finnas politiska ledare, utan även att dessa ledare skall vara 
”vanliga” människor och stå i kontakt med och lyssna på andra vanliga män-
niskor. Är det något svenska väljare och partimedlemmar traditionellt haft 
svårt för så är det just elitism. Det är således inte bara inom arbetarrörelsen 
det finns en stark jantelag.  

Likväl kan de trender som präglar den svenska politiken idag (likt media-
lisering, individualisering, ”amerikanisering”, presidentialisering), samman-
taget bidra till att det blir mer av en ledardemokrati och mindre av t.ex. deli-
berativ demokrati. Och det även om kanske varken väljare eller partimed-
lemmar eftersträvar en sådan. Den svenska politiken och dess aktörer är inte 
isolerade från en omvärld. Teknikutveckling, tempohöjning, internationalise-
ring och attitydförändringar och annat, trycker på och gör att spelreglerna 
förändras. Precis lika ambivalent som de två ledaridealen som här studeras 
visat sig vara, precis lika ambivalent är sannolikt föreställningen om ledar-
skap i ett större sammanhang. Att vara politisk ledare i en demokrati i dag 
innebär ett korstryck av krav och förväntningar och det vare sig du heter 
Mona Sahlin, Jan Björklund, eller Silvio Berlusconi.  
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Avslutningsord 
Att partiledare och partiledarskap är centralt även i det svenska politiska 
systemet råder inga tvivel om. Tvivel råder inte heller om att detta ledarskap 
hittills varit understuderat i svensk statsvetenskap. Den här avhandlingen har 
givet ett bidrag till kunskapen om partiledarskap och mer specifikt om att 
föreställningar om detta är högst ambivalenta, liksom att vi måste utgå från 
det ambivalenta om ledarskapet skall kunna förstås. Studien är ett utforskan-
de av ett ledarskap som vi således hittills vetat tämligen lite om i svensk 
forskning, och forskning om ledarskap.  

Under arbetets gång har några forskningsidéer väckts till liv, vilka skulle 
vara intressanta att vidareutveckla i framtida studier. Till att börja med skulle 
det vara intressant att göra en liknande undersökning men på övriga svenska 
partier. I den här studien av partieliter i socialdemokraterna och folkpartiet 
närstuderats och dessa båda partier uppvisar påtagliga skillnader i ledarideal. 
Men hur förhåller sig till exempel centerpartiet och socialdemokraterna till 
varandra i detta avseende. De socialdemokratiska partieliterna menar att det 
egna partiet och centern har påtagliga likheter i förhållningssätet till ledar-
skap. Stämmer det? Och stämmer det idag, då centerpartiet förändrats påtag-
ligt under senare år. Och finns det några likheter mellan ett parti som folk-
partiet och till exempel kristdemokraterna, båda med samma erfarenhet av 
att vara jämförelsevis små partier med lång erfarenhet av opposition? Eller 
vad säger moderata partieliter om partiledarskap, ett större parti som har viss 
regeringserfarenhet, där partiledaren även varit statsminister vid upprepade 
tillfällen. Finns det kanske likheter mellan socialdemokraterna och modera-
terna? Vänsterpartiet, ett socialistiskt, ursprungligen kommunistiskt parti, 
hur tänker de om ledarskap? Och miljöpartiet som inte ens har någon parti-
ledare utan språkrör, hur ser deras ledarideal ut, om de ens har något?  

En annan tanke som väckts till liv är att lyfta den här typen av studie till 
en europeisk nivå, att göra motsvarande undersökning men med partier på 
europanivå, eller med ett par partier i några utvalda länder. Till exempel 
skulle det vara mycket intressant att studera hur partieliter i t.ex. Italien, 
Frankrike eller Tyskland tänker om ledarskap, för att nämna några. Att un-
dersöka vilka konflikter som ledaridealen här präglas av, vilka dikotomier 
som är aktuella. En sådan typ av studie skulle ha många tänkbara upplägg.  

Ytterligare en tanke är att titta närmare på de spänningar som här identifi-
erats. Kanske inte minst att borra djupare i konflikten som de enskilda parti-
ledarna kan uppleva mellan till exempel det egna partiet och dess medlem-
mar, respektive väljarna. Det är uppenbart att partiledare här kan få svårighe-
ter, eftersom kraven som ställs från de olika kollektiven kan hamna i kon-
flikt. Överhuvudtaget förefaller de enskilda partiledarnas situation vara 
tämligen komplicerad, och detta inte minst med avseende på relationen till 
partiet. Det är många olika förväntningar att leva upp till och mycket som 
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skall klaras av. Att studera hur enskilda ledare hanterar den till synes omöjli-
ga situationen med konflikter och korstryck, skulle vara intressant fortsatt 
forskning, och inte minst relevant utifrån ett demokratiskt perspektiv. 

Ett är säkert, partiledarskap kommer knappast att bli mindre centralt i det 
framtida politiska systemet, och således behöver vi veta mer om detta ledar-
skap. Hur omöjligt uppdraget än må vara.  
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Summary 
 
Most people have ideals which range from the perfect partner to what 
makes the ideal holiday. Our ideals are usually full of contradictions, of 
needs, and desires which are in direct conflict with one another. For 
example, an ideal partner must be nice and kind, but at the same time 
exciting and challenging. An ideal holiday may involve a period of peace 
and relaxation, but also travel and activity. Our ideals are often like this: 
complex and characterized by tensions and conflicts, dualism and 
ambivalence. While people are full of contradictions, we like to appear 
consistent and clear in what we think, like, and do, in particular with regard 
to our ideals. What applies to individuals should also shape groups of 
people: in families, companies, organizations, and parties. More 
specifically, politicians or the political elite within political parties are also 
likely to have ambivalent ideals. 

This thesis examines political elites’ beliefs about the ideal party leader. 
The study explores the ambivalence expressed in party elites’ leadership 
ideal and how it can be understood. By carefully accounting for how the 
party leadership ideals are shaped and how the ambivalences are made 
comprehensible, the thesis develops an understanding of the party elites’ 
“life world”. While leadership has been thoroughly studied, less is known 
about political leadership in general and party leadership in particular. The 
lack of systematic evidence is even more acute in the field of Swedish 
politics where political parties, not their leaders have received most of the 
attention. By furthering the understanding of political elites’ leadership 
ideals, this study makes an attempt to partly fill the gap in the literature. 

The thesis builds on a unique material extracted from qualitative 
interviews with members of the party elites in the Social Democratic Party 
and the Liberal Party in Sweden. In particular, it analyzes the “life world” 
of the party leaders, party secretaries, group leaders in the Swedish 
Parliament (Riksdag), and election committee chairmen. The study shows 
that the elites’ party leadership ideal is ambivalent and different across the 
two parties. The ambiguities can be summarized as dichotomies, where the 
ideal leader should encompass both sides of the dichotomy. In simple terms, 
while the Social Democrats’ ideal resembles the “friendly father figure”, the 
Liberals’ ideal is portrayed by the “superficial intellectual”. The elites have 
thus created leadership ideals which enable them to cope with the apparent 
ambiguities, despite the fact that these ideals are full of tensions and 
conflicts. 

The study derives an analytical tool to guide the interviews which covers 
six aspects of party leadership: Characteristics, Leadership style, Tasks, 
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Freedom of action, Representation, and Status. The tool relates to three 
strands of the theoretical literature: classic elite theory, modern/postmodern 
work, and in particular, general leadership research and work on political 
parties. The theoretical discussion of how a hypothetical leadership ideal 
can be constructed on the basis of existing knowledge about leadership and 
parties shapes a leadership ideal grounded in elite theory and 
modern/postmodern leadership ideals. A central concept in the thesis is the 
notion of “life world”, which encompasses the concrete reality that people 
live in, experience, and take for granted. This concept leads the researcher 
to focus on how people perceive the world. From a philosophy of science 
perspective, the thesis also draws on a modified form of critical theory 
which involves an interpretive approach, combined with the process of 
questioning social reality. The aspect of critical theory which the thesis 
takes as its starting point concerns how people and society are characterized 
by contradictions and how one can highlight ambiguities and negations. 

The decision to study party elites within the Social Democratic Party and 
the Liberal Party stems from the desire to examine two relatively different 
parties. As a start, the way in which the two parties were founded differs 
markedly. The Social Democratic Party was formed externally, meaning that 
it was established outside the Riksdag and before it achieved representation 
in the Riksdag. In contrast, the Liberal Party was created internally, as the 
Liberals were represented in the Riksdag before the party set up a national 
organization. In addition, while the Social Democrats have been in 
government for long periods, the Liberal Party (with few exceptions) has 
been in opposition since the 1930s. Similarly, whereas the leader of the 
Social Democrats has held the position of prime minister, the leader of the 
Liberals has been part of the opposition. The parties also differ in size. 
Historically, the Social Democrats had a large and powerful organization 
with many members and influential affiliated organizations. Meanwhile, the 
Liberal Party had a comparatively small and less powerful organization. In 
addition, although the Liberals lacked connections with the powerful 
affiliated organizations, they have had stronger links with the press. The 
parties also diverge ideologically on the left-right scale. Moreover, the 
Social Democrats are defined as a class-based party, while the Liberals can 
be regarded as a party of ideas. Finally, the succession of leadership within 
the two parties differs significantly. While the Social Democrats have had a 
handful of leaders since their inception, the Liberal Party’s leadership history 
is marked by numerous changes. 

The party elite from the Social Democratic Party includes: Ingvar 
Carlsson, Göran Persson, Lars Stjernkvist, Britt Bohlin, and Lena Hjelm 
Wallén. In the Liberal Party, Ola Ullsten, Bengt Westerberg, Lars Leijon-
borg, Johan Jakobsson, and Bo Könberg were interviewed. Carlsson, Pers-
son, Ullsten, Westerberg and Leijonborg have all been party leaders. 
Stjernkvist and Jakobsson are the party secretaries of their respective parties. 
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Bohlin and Könberg are group leaders and Hjelm Wallén was chairman of 
the election committee responsible for the appointment of a new party leader 
after Persson. The elite interviews form the hub of the thesis. The study also 
draws on memoirs and biographies, previous research, newspaper articles, 
and speeches by party leaders. 

In addition to the fact that certain aspects of leadership emerged from the 
empirical material, it also highlights a number of obvious ambiguities or 
ambivalences which can be summarized in a series of dichotomies. A 
dichotomy is a duality, or a division into two exclusive categories regarded 
as opposites, in conflict with one another. The dichotomies are derived from 
the material and help to structure the thesis’ empirical chapters. 

A conceptual construct which the party elites create that in turn affects 
their leadership ideal is the idea of their own party. For the Social 
Democratic Party elite, three things stand out as unique: the party is a large 
and popular movement; the party is the one governing the country; and the 
party seldom changes its leader. The Liberal Party elite highlight four things 
as unique about their party: the party’s origins in the Riksdag; the small size 
of the party and its social base; its central position on the left-right scale; and 
its liberal ideology. A thorough understanding of how the party elites think 
about their own party and its conditions helps understand how they form 
their beliefs about party leadership as the former in part defines the latter. 

There are two primary dichotomies which characterize the leadership 
ideal of the Social Democratic Party elite: the leader versus the team and the 
party versus the government. The leadership ideal of the Liberal Party’s elite 
is characterized by four dichotomies: dogmatism versus pragmatism; idea 
(deep) versus person (superficial); appearance (outward-looking) versus 
action (inward-looking); and free versus constrained. 

One of the dichotomies (and conflicts) identified among the Social 
Democrats is that between the leader on one side and the team on the other. 
In this context, the leader means the concept of the ideal leader as a strong 
guiding force that sets the party’s direction, makes decisions, determines the 
course of events, and is a highly exceptional person. This is the leader with a 
capital L: a person who gives the party freedom to act and makes use of this 
freedom, who represents the party, and someone who the party follows. In 
contrast, in the team the leader is one of many and definitely no more 
important than anyone else. In this case, the focus is on the collective, the 
group, the movement, in other words, those people whom the leader (if it is 
possible to talk about leadership at all in this context) must remain in 
constant contact with. The leader should always listen to and follow the 
party and never separate from the movement. The team jointly determines 
the course of events and the leader acts as an extended arm for the members. 
From the party elites’ beliefs it is clear that the ideal leader, on the one hand, 
should act as the strong leader of the party and, on the other hand, should be 
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the exactly the opposite of a strong leader. At one and the same time a party 
leader should combine two apparently contradictory characteristics. 

The other dichotomy emerging from the material is that between the party 
and the government. The party elite consider the party to be a party of 
government, with the result that the party’s leader is equated with being the 
prime minister. However, despite the fact that this is taken for granted, there 
is a conflict here and an obvious ambivalence in the concept of the ideal 
leadership. The party leader must be an integrated part of the party and 
always make the party and its members his top priority. That is, to always 
act to unite and hold together the party. Meanwhile, the party leader is also 
the prime minister, which may imply that conflicts arise between the two 
roles. It is not always apparent which will be given priority or which is in 
control: the party or the government. In this case, there is ambivalence and 
obvious tension. 

To bridge the ambiguities, the Social Democratic Party elite resort to the 
idea of “anchoring”. This notion resolves conflicts between the leader and 
the surrounding team and the party and the government. A leader with a 
capital L who is anchored in the party becomes one of the team and a prime 
minister who is anchored always safeguards and unites his party. A person 
of this kind will be regarded as legitimate in a popular party, regardless of 
how autocratic he or she is. 

In the “life world” of the Liberal Party elite four dichotomies summarize 
the leadership ideal. The first of these is dogmatic versus pragmatic. This 
dichotomy concerns the tension between, on the one hand, being clear, 
principled, and creating a distinctive image and, on the other hand, being 
intellectual, flexible, and open. The ideal leader should at the same time be 
both dogmatic and pragmatic. It also emerges that liberalism is equated with 
intellectualism, meaning that the idealized dogmatic aspect is in conflict with 
the idea of having a Liberal Party leader to begin with. 

The dichotomy of idea versus person (or deep versus superficial) relates 
to the fact that the party leader’s personality is not particularly important or, 
more accurately, that the essential factors are the leader’s political ideas and 
intellectual depth. The important thing is to be knowledgeable, well-read, 
and liberal (intellectual). Meanwhile, the identity of the party leader is of 
utmost importance, in other words, what he or she is like. The leader should 
look pleasant and agreeable and must perform well on television. The person 
in question has to be attractive to the voters. The crucial factor in this case is 
who the leader is, in other words, his or her personality. If one particular 
person is not effective, the party will replace him or her with someone who 
is a better speaker or looks more attractive. 

A further dichotomy is appearance (outward-looking) versus action 
(inward-looking). Appearance (outward-looking) concerns the fact that the 
party leader devotes himself exclusively to outward-going activities, aimed 
at the electorate, and that the primary objective is to win elections. In 
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contrast, action (inward-looking) relates to the fact that the party leader must 
achieve parliamentary influence and make an impression in political circles. 
However, action is also about devoting oneself to the party and the internal 
arena, focusing on things which are not as visible to the voters. It is clear 
from the material and the analysis that an ideal leader should ensure that he 
has influence and devote himself to the party and to negotiations with other 
parties. Conversely, the leader should also be dedicated to visibility in media 
in order to attract voters, which is regarded as a vital activity. 

The final dichotomy is that between free and constrained. In this case, 
free means that the leader can separate himself or herself from the party and 
act relatively independently. He or she will also lead the party rather than 
follow it. In contrast, constrained means that the leader should listen to, 
follow, and represent the party and its members and that he or she must be in 
close contact with them before taking any action. What becomes clear is that 
the ideal leader must be completely separated from his or her party. He or 
she can in principle do anything without repercussions. Furthermore, he or 
she must be the one who stands at the head and leads the party. At the same 
time, the leader is completely constrained by the party. He or she is tied to 
the party and must learn to live with the party’s opinions and criticism of his 
or her personality and actions. 

Unlike the case of the Social Democratic Party, it is less evident how the 
Liberal Party’s elites accommodate the ambiguities. One reason for this is 
the way in which liberalism and being an intellectual are taken to mean the 
same thing for the Liberal Party elites. If the soul of the party is the dogmatic 
free thinker, having the party leader impose his or her view clearly becomes 
awkward. However, an emphasis on accountability and maintaining a bal-
ance between existing conflicts, partially remedies the dilemma. The party 
leader should be an intellectual, but not too much of an intellectual, he or she 
should be given sufficient room to act, but not too much room. In sum, the 
party reasons around every ambiguity and give both sides of the coin careful 
consideration. Moreover, the idea of having a leader per se is less problemat-
ic within the Liberal Party as compared to the Social Democratic Party. 

When the results are compared with the study’s theoretical premises 
concerning the nature of an ideal party leadership, similarities and 
differences between the two parties emerge. The main difference relates to 
the concept of the leader’s tasks (role) and questions of representation. For 
the Social Democratic Party elite, it is obvious that a party leader should be 
devoted to uniting his party. A party leader is also primarily the repre-
sentative of the party members and must therefore protect them. On the 
contrary, for the Liberal Party elite the party leader represents the voters and 
his or her main task is to win elections and acquire parliamentary influence. 
A Social Democratic Party leader is also a prime minister, along with 
everything which that role involves, while the Liberal Party leader has 
generally been in opposition and must do everything possible to change that. 
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The party elites also differ in their view of what characteristics are more 
or less valuable. A Social Democratic leader should be a visionary agitator 
who chooses the party’s direction, makes decisions, and has almost 
supernatural sensitivity. An ideal leader for the Liberal Party elite is, in 
contrast, a knowledgeable and intellectual person, who at the same time 
expresses himself clearly, is a good negotiator and performs well on TV. The 
Social Democratic Party elite wants a sensitive “August Palm-type” who is 
good at making decisions, while the Liberal Party elite wants a nice and 
clear, liberal “Gunnar Heckscher-type”. 

The main similarities relate to the concepts of leadership style and 
freedom of action, but in part also to status, although in different ways. Both 
parties emphasize that a party leader must be able to act on his own authority 
and must therefore be more of a leader than a follower. However, in both 
parties these conditions are only partially laid down. For the Social 
Democrats, this happens most clearly in the form of the emphasis on 
“anchoring”. In the Liberal Party, the focus is more on the fact that the party, 
which is liberal in nature, may find it hard to accept a too dictatorial style. 
However, ideally a leader should be able to lead. Another factor which 
unites the two parties is the idea of freedom of action, in other words, that a 
leader should be free in relation to his party. In this case, the Social 
Democrats also apply the concept of “anchoring”. The Liberal Party elite 
equate freedom of action with election victories. However, a leader should 
ideally be able to be relatively free. 

The party elites’ concepts of status are also similar. In both parties there is 
ambiguity, with the leader being seen, on the one hand, as invaluable and, on 
the other hand, having no significance at all. In addition to these similarities 
and differences between the two parties’ leadership ideals, it is also clear that 
both parties take some of their ideas of leadership from elite theories and 
some from more modern and postmodern theories. 

The leadership ideal described by the Social Democratic elite resembles 
the “friendly father figure”, while the Liberals’ ideal is portrayed by the 
“superficial intellectual”. One possible explanation for these differences is 
the parties’ individual experiences and conditions. The findings indicate that 
the way in which the parties were established, their experience of being in 
government, size, ideology, and position within the party system affect their 
beliefs about leadership ideals. These experiences or conditions apparently 
color the concepts of leadership. If the party is at the centre or on the 
extremes politically also helps determine its ideas of leadership. This is 
natural because it concerns factors such as the party’s identity and also its 
existence and its survival. 

Finally, different concepts of democracy are also expressed in the 
leadership ideals that the study identifies. The Social Democrats are closer to 
a deliberative democratic ideal, while the Liberal Party’s elites promote an 
element of competitive democracy. At the same time, the overall picture is 
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not as simplistic. Politics and political conditions are characterized by 
ambiguity and paradoxes which, in turn, impose a constant cross-pressure on 
the parties and the party leaders. Adapting to these circumstances almost by 
definition involves ambivalent concepts and ideals. More notably, a 
democratic (trust-based) leadership includes the paradoxical task of 
reconciling things which are fundamentally irreconcilable: on the one hand 
being a leader and on the other hand being an employee. On the one hand 
leading, on the other hand following. Beliefs about the ideal leadership or 
the ideal democracy are by necessity paradoxical and thus represent the 
highest human ideal. Perhaps this is a good thing, because what else would 
we talk about, complain about and, most importantly, yearn for? 
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Socialdemokraterna 
Namn Roll När, var och hur lång (intervju) 

Ingvar Carlsson Partiledare (f.d. vid 
intervjutillfället ) 

010503, Carlssons arbetsrum på 
partiets riksdagskansli, 50 min. 

Göran Persson  Partiledare 021126, Perssons arbetsrum på stats-
rådsberedningen, 1 h. 

Lars Stjernkvist Partisekreterare  030825, konferensrum på s-kansliet 
Sveavägen 68 Stockholm, 1h 10 min. 

Britt Bohlin Gruppledare i riks-
dagen  

090925, Bohlins arbetsrum på parti-
ets riksdagskansli, 55 min.  

Lena Hjelm Wallén Ordförande i valbe-
redning 

090108, arbetsrum på s-kansliet 
Sveavägen 68 Stockholm, 1 h.  

 
 

Folkpartiet 
Namn Roll När, var och hur lång (intervju) 

Bengt Westerberg Partiledare (f.d. vid 
intervjutillfället) 

010528, på Svenska Petroleum Insti-
tutet, Stockholm, 1 h, 15 min.  

Ola Ullsten Partiledare (f.d. vid 
intervjutillfället)  

011001, en bar i Gamla stan, Stock-
holm , 1 h 30 min.  

Lars Leijonborg Partiledare 020409, Leijonborgs arbetsrum på 
partiets riksdagskansli, 1 h.   

Bo Könberg Gruppledare i riks-
dagen  

031201, sammanträdesrum på riks-
dagskansliet, 1 h.  

Johan Jakobsson Partisekreterare  040211, Jakobssons arbetsrum på 
partiets riksdagskansli, 50 min.  
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”Ny skarp kritik mot Nuders bok.” Dagens Nyheter, den 27 10 2008. 
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Nyheter, den 27 08 2004. 
”Georgienkrisen spräcker enigheten i alliansen” analys av Henrik Brors i Dagens 
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”Ett folkparti i gungning ledare” Dagens Nyheter, ledare, den 13 05 2001 
”Björklund tar befälet.” Dagens Nyheter, ledare, den 07 09 2007. 
”Förening i motvind”, Dagens Nyheter, ledare den 04 08 2008. 
”Folkpartiet är illa rustat för forcerat partiledarval.” Tommy Möller i Dagens 

Nyheter, DN-debatt, den 25 04 2007. 
”Slutet nära för Leijonborg.” Svenska Dagbladet, den 12 08 2001. 
”Leijonborg vägrar kasta in handduken.” Svenska Dagbladet, den 13 08 2001. 
”Stockholm uppmanar Leijonborg att avgå.” Svenska Dagbladet, den 14 08 2001. 
”Lena Hjelm Wallén angriper Persson.” Svenska Dagbladet, den 13 11 2005. 
”Motståndare vill sätta dit Mona Sahlin.” Svenska Dagbladet, den 31 10 2008. 
”Jan Björklund en otypisk folkpartist” analys av Göran Eriksson i Svenska 

Dagbladet, den 08 09 2007. 
”Slå samman borgerliga partier .” PJ Anders Linder i Svenska Dagbladet, den 23 07 

2004. 
”Därför pratar Leijonborg sex i TV”, Expressen, ledare, den 19 10 2000. 
”Varför pratar Leijonborg snopp i TV?” Helle Klein i Aftonbladet, ledare , den 18 

10 2000. 
”Fem folkpartiprofiler filosoferar om framtiden.” Hultkvist, E. i Tidningen Fokus, 

2007. 
”Alliansens svarta får.” Nilsson, T. i Tidningen Fokus, 2006. 
”Höger, vänster, om.” Nilsson T, i Tidningen Fokus, 2007. 
”Nuders bok skadar socialdemokratin.” Urban Ahlin på Newsmill 

(www.newsmill.se), den 26 10 2008. 
 
 
Partimaterial 
Folkpartiet, Slutrapport från folkpartiet liberalernas etikkommission, 

Etikkommissionen, , 2006. 
Folkpartiet, Pressmeddelande. den 15 06 2007. 
 
TV-inslag 
Göran Persson i SVT:s Rapport, den 01 11 2005. 
Rapport, Rapports inrikespolitiske kommentator K-G Bergström i SVT:s. den 01 11 

05. 
 
Radioinslag 
Göran Persson i radions Ekot, 01 11 2005. 
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Partiledartal 
Jan Björklund, ”Tacktal efter valet till partiledare.” den 07 09 2007. 
Lars Leijonborg, ”Avskedstal, Landsmöte i Västerås.” den 07 09 2007. 
Göran Persson, ”Göran Perssons invigningstal” Socialdemokraternas kongress 2005, 

den 29 10 2005. 
Mona Sahlin,”Mona Sahlins linjetal.” Socialdemokraternas extrakongress 2007, den 

17 03 2007. 



 290

Bilaga - Intervjumanual     
A: Bakgrund 
Parti, Ålder, Bostadsort, Uppväxt 
Tidigare yrke, utbildning  
När blev du medlem i partiet? Karriär i partiet? 
 
Till partiledare 
Hur blev du partiledare? Ville du bli partiledare? Varför/varför inte?  
(Varför avgick du? Ville du stanna längre? Ville du sluta tidigare?) 
 
B: Bra partiledare  
Vad är en bra partiledare, enligt Din uppfattning? Kan Du beskriva den  
Personen och det ledarskapet? Hur ser idealet ut? 
 
Till partiledare 
Levde Du upp till Ditt eget ideal för det politiska ledarskapet? 
 
Kan Du ge exempel på ett "bra" resp. "dåligt" politiskt ledarskap 
/partiledarskap. Varför, förklara. 
Vilken är den bästa partiledaren idag? Varför? På vilket sätt? 
Vilken är den sämsta partiledaren idag? Varför? På vilket sätt? 
Vilken är den bästa partiledaren ni haft i Ditt parti? 
Vilken är den sämsta partiledaren ni haft i Ditt parti? 
Bästa/sämsta ledaren genom tiderna? (förändringar över tid?) 
 
Till partiledare 
Hur ser Du på Din egen insats? Passar Du för uppdraget? Trivs/trivdes Du som  
partiledare? Varför/varför inte? 
 
C: Egenskaper 
Vilka egenskaper, färdigheter förmågor bör en partiledare ha? Hur skall den  
personen vara? Varför? 
Om du tvingas välja – bör partiledaren t.ex. vara man eller kvinna? 
Har utseende någon betydelse? Vilka yttre attribut är viktiga? Tror du de är  
viktiga för folk i allmänhet? 
Ålder? Erfarenhet? Tid i partiet (lång och trogen tjänst, kunskap om partiet  
etc.)? 
 
Till partiledare 
Dina egna kvaliteter och förutsättningar i rollen? Passar Du för uppdraget, har Du  
rätt egenskaper? 
  
D: Roller/arenor (arbetsuppgifter – funktion) 
Arenor: intern, elektoral, parlamentarisk - olika roller, olika uppgifter. 
Olika roller: regeringsbildare, regeringschef, partiledare, ideolog, nationell  
sammanjämkare, beslutsfattare, oppositionspolitiker. 
Vad bör prioriteras? Olika i olika tider och skeden? 
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Vad bör partiledaren främst ägna sig åt? Vad ingår i uppdraget? 
Var bör partiledarens huvudsakliga engagemang ligga i avseendet externt  
respektive internt arbete? 
Till partiledare 
Vad prioriterade Du? Varför? 
 
E:Representation (vem ger mandat?) 
Vem och vad anser du att en partiledare skall representera? (Förtroendeman  
(fritt); Väljardelegat (bundet); Partiombud (bunden till partiets väljare och  
medl.) eller kanske sig själv? 
 
Till partiledare 
Vad representerade du? 
 
F:Ledarstil      
Vilken ledarstil är att föredra? Hur skall ledaren agera? Extremer:  
Hård/militärisk – mjuk/velour? 
Kräver olika arenor och roller olika typer av egenskaper och förmågor och olika  
ledarstil? 
 
Till partiledare 
Hur var du som ledare? Vilken stil? Beskriv. 
 
G: Status  
Hur pass viktig är partiledaren för sitt parti? Ser partiet upp till ledaren? Är  
det viktigt?  
 
Till partiledare 
Kände du dig viktig för ditt parti? 
 
H: Handlingsutrymme/frihet 
Hur pass fri och självständig skall partiledaren vara i sin roll? Hur bunden till  
partiet? 
Är eller skall autonomin vara lika stor på alla arenor/i alla roller?  
Bör partiledaren fatta beslut självständigt? Eller skall han/hon lyssna på om- 
givningen?  
Vem skall bestämma, besluta? Varför? 
 
Till partiledare 
Hur stort manöverutrymme hade Du? För stort/litet? Varför? 
 
I: Partiledskapets förutsättningar 
Att vara i opposition resp. regeringsställning – krävs olika slags ledarskap? 
Viktigt sitta i riksdagen som partiledare? – jfr Maud Olofsson, Maria Leissner.  
Att dela på ledarskapet om är i regeringsställning, en partiledare en statsminis-

ter? 
 
Är uppdraget omöjligt? Motstridiga krav, orimlig arbetsbörda, etc. 
 
J: Partiledarskapets särart och betydelse 
Politiskt ledarskap vs. andra typer av ledarskap, t.ex. i företag. Likheter 
/skillnader? 
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Är partiledarskapet viktigt? (centralt för partiet?)  
Vad syftar partiledarskap till?  
Tror du partiledarens person och stil påverkar människors intresse för politik?  
Går det att påverka? 
 
K:Massmedia 
Massmediebilden - inverkan på partiledarskapet? 
Massmedias betydelse? 
Kontakter med journalister? 
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