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2.
Skakningar på nedre däck? 
Åsiktsskillnader mellan nyvalda 
och etablerade riksdagsledamöter 
1985 – 2014

Patrik Öhberg & Peter Esaiasson 

I det här kapitlet undersöks hur partisammanhållningen ser ut inom partierna. Mycket har 
förändrats inom politiken de senaste 30 åren. Allt fler av riksdagsledamöterna sitter allt kort- 
are perioder. Samtidigt har riksdagen kommit att föryngrats och sammansättningen har förän-
drats. Dagens ledamöter är heller inte i riksdagen för att kröna en lång politisk karriär. Likaså 
kan ledamöter, genom personvalsreformen, utmana den laguppställning som partierna helst 
vill se. Frågan vi ställer är om de stora förändringarna inneburit att partierna gått från 
åsiktsgemenskap till ett större behov av piska och hårda nypor. För att studera eventuella 
spänningar inom partierna ställer vi nyvalda och etablerade riksdagsledamöters åsikter mot 
varandra under en tidsperiod av 30 år. Resultaten visar emellertid att partierna inte har större 
interna spänningar idag än vad som förr vad fallet. Förändringarnas vindar må blåsa, men 
inom riksdagspartierna råder kav lugn. 
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”Det började som en 
skakning på nedre däck…/

/…Vi förstod inte riktigt orsaken 
till att fartyget sprungit läck”

Mikael Wiehe 

Riksdagsledamöterna sitter allt kortare perioder. Under enkammarriksdagens första de-
cennier, fram till början av 1990-talet, var en av fem ledamöter nya på sin post när riks-
dagen samlades efter valet. Motsvarande andel numera är en av tre ledamöter. Den högre 
omsättningen av ledamöter – det högsta antalet noterades efter valet 2014 med 114 nya 
ledamöter – är utmanande för partiledningarnas ambition att hålla samman sina riks-
dagsgrupper. Om de nya ledamöterna har andra och kanske radikalare uppfattningar än 
de etablerade ledamöterna kan partiledningarna behöva använda tvingande medel för 
att upprätthålla voteringsdisciplinen (Cordero et al., 2018). Än så länge finns dock inga 
tecken på att partierna blivit mer splittrade i voteringarna (Willumsen & Öhberg, 2017). 
Men stora och växande åsiktsskillnader mellan nyvalda och etablerade ledamöter skulle 
indikera att det finns rörelser under ytan som på sikt kan ändra förutsättningarna för den 
partibaserade representativa demokratin.

Föreställningen att stora grupper av nya ledamöter kan destabilisera gamla ordnin-
gar är förankrad i både teori och politisk praktik. Den socialpsykologiska forskningen 
om grupprelationer identifierar stora nytillskott av medlemmar som en faktor som ökar 
förutsättningarna för förändringar i gruppens sätt att fungera (Ziller, 1965). Amerikansk 
politik bjuder på två välkända praktiska exempel: Ett par omvälvande senatsval med 
många nyvalda ledamöter i början av 1960-talet banade vägen för en uppgörelse med 
den historiskt dominerande anciennitetsprincipen enligt vilken Senatens maktpositioner 
uteslutande fördelades efter tjänsteår (Sinclair, 1989). Och representanthusvalet 1994 
med Newt Gingrichs ”New Contract with America” innebar att en ny och radikalare 
generation republikaner tog över partiet (Theriault, 2013). En motsvarighet från Sverige 
är riksdagen efter valet 1994 där många nya ledamöter från olika partier anlade ett starka-
re jämställdhetsperspektiv på politiken och på riksdagsarbetet (Öhberg & Wängnerud, 
2014). 

Det finns också teoretisk anledning att tro att den ökande omsättningen av ledamöter 
är kopplade till åsikts- och perspektivskillnader inom partierna. En uppmärksammad 
modell över den representativa demokratins historiska utveckling menar att den parti-
baserade representationen som tog över från den individbaserade representationen vid 
förra sekelskiftet är på väg att ersättas av en publikorienterad representation (”audience 
democracy”) där enskilda representanter konkurrerar med varandra om att ta plats i den 
offentliga debatten (Manin, 1997). I en vidareutveckling av modellen argumenterar Shi-
rin Ahlbäck Öberg, Jörgen Hermansson och Lena Wängnerud (2007) för att allt fler 
riksdagsledamöter ser sig som autonoma politiska aktörer som kan verka på många olika 
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arenor för att förverkliga sina politiska ideal, snarare än som representanter för en par-
tipolitisk rörelse. Teorin om ledamöterna som ”politiska entreprenörer” utgår från avhop-
pande ledamöter, men implicerar ökande spänningar mellan nyvalda ledamöter och de 
ledamöter som väljer att stanna kvar i riksdagen. 

Parallellt med de centrifugala krafterna som drar isär partierna finns dock faktorer som 
hjälper partierna att hålla samman utan tvingande disciplinära åtgärder. Partierna må ha 
tappat mycket av sitt gamla grepp över medborgarna, med de förfogar fortfarande över 
medel som hjälper dem att hålla ihop på elitnivå. De två kanske viktigaste är socialisation 
i partiets ideologiska värderingar och kontroll över nomineringsprocessen. Personerna 
som kan komma ifråga för riksdagen har som regel sedan länge skolats in partiets idévärld 
och delar därigenom grundläggande samhällsuppfattningar (Rush & Giddings, 2011). 
Och även om det skulle förekomma fraktionsbildningar med olika samhällsuppfattningar 
har de lokala partiledningarna kvar kontrollen över vilka som nomineras på valsedlarna 
(Folke, Persson & Rickne, 2016). Givet de motverkande krafterna är det en öppen em-
pirisk fråga om de nya medlemmarna av partiets riksdagsgrupper verkligen har annorlun-
da åsikter än deras redan etablerade kollegor. 

Den enda tidigare empiriska studien på svenska förhållanden gjordes för mer än femtio 
år sedan i samband med andrakammarvalet 1968, detta anmärkningsvärda val där So-
cialdemokraterna fick egen majoritet och som i efterhand har kommit att förknippas med 
radikalitet (Holmberg, 1974). Den bekräftar att valet ledde till en radikalisering bland 
framför allt Socialdemokraternas, Folkpartiets och Vänsterpartiet kommunisternas riks-
dagsgrupper och att förändringen till en del drevs av de nyvalda representanterna. Men 
skillnaderna mellan nyvalda och omvalda ledamöter var förhållandevis små och riksdags-
valet 1968 är ett i viktiga avseenden speciellt val. Det är till exempel den enda gången i 
svensk politisk historia som ledamöterna i samtliga partier stod till vänster om sina väljare 
(Holmberg, 1989). Som diskuteras i Sören Holmbergs kapitel i denna bok är det typiska 
mönstret annars en solfjädersmodell där ledamöterna till vänster är mer radikala och 
ledamöterna till höger mer konservativa i förhållande till sina respektive väljargrupper.

I detta kapitel skall vi studera hur relationen mellan nyvalda och etablerade ledamöter 
åsikter har utvecklats över tid. Finns det tecken på ökade åsiktsskillnader som signalerar 
spänningar under ytan i den till synes stabila partirepresentationen i riksdagen? Den långa 
serien av riksdagsundersökningar från 1985 ger unika möjligheter att besvara frågan. Vi 
tar oss an frågan på tre sätt: 1) genom att jämföra ledamöterna policypreferenser kring 
fem generiska vänster-högerideologiska sakfrågor som funnits med i undersökningarna 
sedan 1980-talet; 2) genom att studera hur riksdagsledamöterna har placerat sig på vän-
ster-högerskalan i relation till sina partikollegor; och 3) genom att studera ledamöternas 
inställning till en aspekt av själva riksdagsarbetet som inte är direkt kopplad till policy-
frågor – inställningen till partidisciplinen i den egna riksdagsgruppen. 
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Nyvalda tycker lika om mycket 
Vi börjar med ledamöternas inställning till fem sakfrågor om vänster-högerideologi som 
är formulerade på en så generell nivå att de har kunnat ställas likalydande genom den lån-
ga serien av undersökningar och alla förändringar av det politiska landskapet som ägt rum 
sedan 1980-talet: ”minska inkomstskillnaderna i samhället”; ”minska försvarsutgifterna”; 
”minska den offentliga sektorn”; ”bedriva mer av sjukvården i privat regi”; och ”införa 
sex timmars arbetsdag”. För var och en av frågorna har riksdagsledamöterna angett om 
de tycker förslaget är mycket bra, ganska bra, varken bra eller dåligt, ganska dåligt eller 
mycket dåligt. I redovisningen av resultaten har vi kodat svarsalternativen så att ”mycket 
bra” och ”ganska bra” ges värde 1 och de andra svarsalternativen ges värde 0. Det gör att 
resultaten som redovisas nedan utgörs av andelen som svarat jakande på respektive sak-
frågeförslag. För att genomföra våra analyser har vi använt en sammanslagen datamängd 
för åren 1985 – 2014. Ledamöterna i 2018 – 2022 ingår därför inte i analyserna.  

Utifrån resultaten i tabell 1 kan vi konstatera att det på en övergripande nivå inte fun-
nits några signifikanta skillnader mellan nykomlingarna och de andra ledamöterna i dessa 
fem sakpolitiska frågor. Nyvalda ledamöter har sammantaget inte haft avvikande åsikter 
i de här frågorna. Siffrorna i tabellen är beräknad utifrån sannolikhet att ledamöterna 
svarar jakande på de olika sakpolitiska förslagen under kontroll för partitillhörighet och 
mandatperiod.

Nyvald Omvald

Minska försvarsutgifterna 46 45

Minska inkomstskillnaderna i samhället 64 62

Bedriva mer av sjukvården i privat regi 45 45
Införa sex timmars arbetsdag 34 30
Minska den offentliga sektorn 40 39

Källa: Riksdagsundersökningarna 1985-2014 

Kommentar: Frågan lyder: ”Nedanstående lista omfattar ett antal förslag som förekommit i den 
politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem?”. Den exakta ordalydelsen för de 
fem sakpolitiska förslagen återfinns i tabellen. Svarsalternativen är: Mycket bra förslag, ”Ganska 
bra förslag”, ”Varken bra eller dåligt förslag”, ”Ganska dåligt förslag” samt ”Mycket dåligt förslag”. 
I tabellen redovisas de som anser att det är ett mycket eller ganska bra förslag. Skattningarna har 
tagits fram med en regressionsmodell med kontroller för parti och mandatperiod. 

Tabell 1. Beräknad sannolikhet att vara positiv till politiska förslag bland ny- 
och omvalda riksdagsledamöter, 1985-2014
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Även om det vi inte kan utläsa några skillnader på ett övergripande plan kan det inte 
uteslutas att det finns skillnader mellan nykomlingar och de mer erfarna vid specifika 
tillfällen. Som tidigare nämndes var nykomlingarna som kom in 1994 mer feministiskt 
orienterade än de som suttit mer än en mandatperiod (Öhberg & Wängnerud, 2014). 
Vissa val kan således leda till att det kommer in nya ledamöter som skiljer sig från sina 
kollegor i inställning i en eller flera sakfrågor (Childs, 2004). För att närmare studera om 
så är fallet bryter vi ned de fem sakfrågorna per mandatperiod för att se om det funnits 
skiljaktigheter i olika sakfrågor (Figur 1). 

När vi studera sakfrågorna över tid framstår samma mönster som i tabell 1. Det finns 
inte några tydliga skillnader mellan nykomlingar och de mer erfarna i enskilda sakfrågor. 
Vi kan visserligen se att inställningen i olika sakfrågor har svängt över tid, som exempelvis 
frågan om att minska försvarskostnaderna, men svängningarna har funnits inom bägge 
grupperna. De allmänna trenderna slår an på samma sätt oavsett om riksdagsledamoten 
är nykomling eller etablerad. Resultaten ger alltså inget stöd för att åsiktsskillnaderna 
mellan nyvalda och omvalda riksdagsledamöter har ökat över tid. Det betyder i sin tur att 
spänningarna inom riksdagsgrupperna inte har ökat.     

Vi kan bryta ner resultaten ytterligare genom att studera skillnaderna inom respektive 
parti. I och med att vi har att göra med små n-tal för de mindre partierna är det inte 
meningsfullt att redovisa skillnaderna per mandatperiod. Istället nöjer vi oss med att 
presentera den mer generella bilden i de fall där det finns skillnader. 

Tabell 2 presenterar de sakfrågor där nykomlingarna inom sina partier skiljer sig från 
de omvalda. Inom Moderaterna och Vänsterpartiet har det inte funnits några skillnader 
och därför är de inte med i tabellen. Sverigedemokraterna har genom sin förhållandevis 
korta historia i Riksdagen för få svarande i båda kategorierna för att det skall vara men-
ingsfullt att analysera. 

I tabell 2 kan vi faktiskt se att det finns frågor där nykomlingarna har haft åsikter som 
skiljt sig något från de omvalda. Hos Socialdemokraterna har frågan om sex timmars 
arbetsdag varit en fråga där det funnits olika tyngdpunkter. Precis som var fallet i det 
radikala andrakammarvalet 1968 har nyvalda generellt varit mer positiva till förslaget än 
de omvalda. Nära hälften av de nya ledamöterna har förordat  införandet av sex timmars 
arbetsdag medan etablerade ledamöter har varit mer skeptiska (som lägst tycker en tred-
jedel att förslaget är bra). 

Inom Centerpartiet har det funnits skilda uppfattningar när det gäller att minska den 
offentliga sektorn. Nyvalda ledamöter har i större utsträckning ansett att det varit en 
bra idé att minska på omfattningen. Partiet som helhet var som mest entusiastisk till att 
minska den offentliga sektorn in samband med Alliansens valseger 2006. Hela 81 pro-
cent av ledamöterna i Centerpartiet ställde sig bakom förslaget att minska den offentliga 
sektorn, vilket kan jämföras med 1988, då mer beskedliga 33 procent ville dra ner på den 
offentliga sektorn. 
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Figur 1. De ny- och omvalda riksdagsledamöternas inställning till fem politiska 
sakpolitiska förslag 1985-2014 (procent).

Källa: Riksdagsundersökningarna 1985-2014. 

Kommentar: Frågan som figurerna bygger på lyder: ”Nedanstående lista omfattar ett antal förs-
lag som förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? ”Den 
exakta ordalydelsen för de fem sakpolitiska förslagen återfinns i tabellen. Svarsalternativen är: 
Mycket bra förslag, ”Ganska bra förslag”, ”Varken bra eller dåligt förslag”, ”Ganska dåligt förslag” 
samt ”Mycket dåligt förslag”. I figurerna redovisas de som anser att det är ett mycket eller ganska 
bra förslag.  
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Den sakfråga som delat Liberalerna (Folkpartiet under den undersökta perioden) mellan 
ny- och omvalda är inställningen till att bedriva mer sjukvård i privat regi. De nyvalda har 
varit mer positiva till förslaget än vad de omvalda har varit (93 procent mot 81 procent), 
men båda grupperna är överens om den grundläggande inriktningen. Hos Kristdemokra-
terna har inställning till att minska inkomstskillnaderna varit något som skilt nyvalda och 
omvalda. Nyvalda har varit i större utsträckning gillat förslaget än vad de omvalda har 
gjort. Vi kan samtidigt notera att förslaget om att minska inkomstskillnaderna i Sverige är 
det sakpolitiska förslag som har haft det bredaste stödet av de fem undersökta områdena 
med ett genomsnitt på 60 procent.  

Miljöpartiet är det enda parti som har haft två sakfrågor som splittrat ny- och omvalda. 
Det är också så att nykomlingarna är mindre tilltalade av de politiska förslagen än vad de 
omvalda är. I de andra partierna har de nyvalda istället varit mer positivt inställda.  Det 
handlar dels om förslaget om minskade försvarskostnader, dels om att bedriva mer av 
sjukvården i privat regi. Men de delade uppfattningarna är precis som för de flesta andra 
partier en fråga om betoning. De nyvalda i MP är helt med på att minska försvarskost-
naderna (73 procent), dock inte lika övertygade som de omvalda (95 procent). På mots-
varande sätt är de nyvalda mindre övertygade om att mer av sjukvården ska drivas privat 
(13 procent) i jämförelse med de omvalda (31 procent). 

Tabell 2. Frågor där nykomlingar har haft avvikande åsikter inom sina partier

Nyvald Omvald Differens

Socialdemokraterna 
– Införa sex timmars arbetsdag 47 36 +11
Centerpartiet
Minska den offentliga sektorn 64 46 +18
Liberalerna
Bedriva mer av sjukvården i privat regi 93 81 +13
Kristdemokraterna
Minska inkomstskillnaderna i samhället 44 29 +15
Miljöpartiet 
Minska försvarskostnaderna 
Bedriva av sjukvården i privat regi

73
13

95
31

-22
-18

Källa: Riksdagsundersökningarna 1985-2014 

Kommentar: Frågan som resultaten i tabellen bygger på lyder: Nedansta ̊ende lista omfattar ett 
antal fo ̈rslag som fo ̈rekommit i den politiska debatten. Vilken a ̈r Din a ̊sikt om vart och ett av dem? 
Den exakta ordalydelsen för de fem sakpolitiska förslagen återfinns i tabellen. Svarsalternativen 
är: Mycket bra förslag, ”Ganska bra förslag”, ”Varken bra eller dåligt förslag”, ”Ganska dåligt förs-
lag” samt ”Mycket dåligt förslag”. I tabellen redovisas de frågor där det funnit en signifikant skill-
nad mellan ny- och omvalda inom respektive parti. Siffrorna är under kontroll för mandatperiod.
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Även om de fem sakfrågorna är generella och till sin natur politiskt relevanta riskerar vi 
givetvis att missa viktiga förändringar som kan ha skett genom åren. Av den anledningen 
kompletterar vi analysen och tar in hur ny- respektive omvalda ser på sin ideologiska 
hemvist i partiet. Vänster-högerskalan är den dimension i svensk politik som allra ty-
dligast kan förklara konfliktmönstren i svensk politik (Oscarsson & Holmberg 2016). 
Hur väljarna placerar sig ideologiskt förutsäger ganska bra vilka åsikter de har i en rad 
olika politiska sakfrågor. På senare har även andra konfliktstrukturer visserligen gjort sig 
gällande (se Johannes Lindvall och Jan Teorells kapitel i denna bok), men det går inte att 
förstå svensk politik om man inte tar hänsyn till vänster-högerdimensionen. Det finns 
därför anledning att bredda vår undersökning genom att ta med hur riksdagsledamöterna 
orienterar sig gentemot den berömda konfliktlinjen. Vi gör det genom att studera hur 
ledamöterna placerar sig själva på skalan under olika tidsperioder. 

Genom åren har det ställts frågor om hur ledamöterna placerar sig längs en elvagradig 
vänster-högerskala (0-10). Det har också ställts frågor om var de placerar sitt eget parti, 
enligt samma skala. För att studera hur ledamöterna placerar sig själva i relation till sitt 
parti, så har vi skapat ett mått där ledamöternas placering av det egna partiet jämförs 
med var de placerar sig själva. En ledamot som placerar sig själv och partiet på samma 
placering får måttet 0. Om ledamoten placerar sig till vänster om sitt parti får måttet ett 
minusvärde, och om placeringen sker till höger, så får måttet ett positivt värde. Den skala 
vi då har skapat går mellan -6 och +6 (teoretiskt kan den gå från -10 till +10). 

Som framgår av figur 2 har den störst andelen representanter tilldelats värdet 0, det 
vill säga de ser ingen skillnad mellan sig själva och partiet. I genomsnitt är det 59 procent 
som anser att de har samma ideologiska position som det egna partiet. Det har dock skett 
en minskning av dem som placerar sig på samma plats som det egna partiet. År 1985 var 
andelen 56 procent, 2014 är andelen 49 procent. Men nedgången är inte linjär, utan har 
varierat genom åren. Så sent som 2010 var andelen 61 procent. Frågan är då om nykom-
lingar har en annan uppfattning om sin och paritets ideologiska placering och om det har 
förändrats över tid? 

Ett kort svar på bägge dessa frågor är, nej. Nyvalda placerar sig inte annorlunda än 
vad de omvalda gör både på 1980-talet och 2010-talet. Riksdagsledamöterna känner sig 
hemma inom sina partier sett till den ideologiska placeringen. Inte heller ur denna aspekt 
utmanar gruppen  de nyvalda sin partiledning. 



31

folkviljans förverkligare

Figur 2. Hur ny- och omvalda riksdagsledamöter placerar sig själva ideologiskt 
i relation till sitt parti, 1985-2014 (genomsnittligt vänster-högeravstånd på en 
skala mellan -6 och +6)

Källa: Riksdagsundersökningarna 1985-2014 

Kommentar: Frågan löd: ”Man brukar ibland ta ̈nka sig att partierna kan ordnas fra ̊n va ̈nster 
till ho ̈ger efter politisk insta ̈llning. Ange med hja ̈lp av nedansta ̊ende skala var Du tycker att de 
politiska partierna sta ̊r på va ̈nster-ho ̈gerskalan.” Därefter följer en lista på riksdagspartierna. Den 
andra frågan: ”Var na ̊gonstans pa ̊ va ̈nster-ho ̈gerskalan skulle Du placera Dig sja ̈lv?” Skalan 0 – 
Långt till vänster, 5 – Varken vänster eller höger, 10 – Långt till höger. Negativa värden visar att 
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Kommentar: Frågan löd: ”Man brukar ibland tänka sig att partierna kan ordnas från vänster till höger efter 
politisk inställning. Ange med hjälp av nedanstående skala var Du tycker att de politiska partierna står på 
vänster-högerskalan.” Därefter följer en lista på riksdagspartierna. Den andra frågan: ”Var någonstans på 
vänster-högerskalan skulle Du placera Dig själv?” Skalan 0 – Långt till vänster, 5 – Varken vänster eller höger, 
10 – Långt till höger. Negativa värden visar att ledamöterna i genomsnitt placerar sig till vänster om sitt parti. 
Positiva värden visar att ledamöterna i genomsnitt placerar sig till höger om sitt parti. 
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exempel där de moderata riksdagsledamöterna Hanif Bali och Niklas Wykman blev av 
med uppdrag när det 2016 röstade emot partilinjen gällande folkmordet på minoriteter 
i Mellanöstern. Samma år blev även Valter Mutt och Carl Schlyter petade från sina upp-
drag på grund av det fanns ett missnöje med deras lojalitet. Senare kom även Hanif Bali 
att bli av med två plaster han hade som suppleant efter det att han offentligt kritiserat 
Carl Bildt. Disciplineringen av ledamöter är alltså ett vapen som partiledningen kan ta 
till när de anser att ledamoten inte agerat på önskvärt sätt. Det hårdaste straffet är att bli 
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utesluten. Men innan det går så långt kan partiet alltså på olika sätt försöka få ordning 
i leden. Även om vi inte kunnat avläsa några skakningar när det kommer till sakpolitis-
ka och ideologiska spörsmål kan det likväl vara så att partiledning har ökat trycket på 
ledamöterna att anpassa sig. Ledamöterna ska inte ta sig för stora friheter i sociala medier 
eller få för sig att de är större än partiet. 

För att fånga ledamöternas inställning till partiledningen använder vi oss av en fråga 
som ställdes för första gången i riksdagsundersökningen 1988: ”Allmänt sett, vad anser 
Du om kraven pa ̊ partisammanha ̊llning och partidisciplin i Ditt parti?” Svarsalternativen 
som erbjuds är:  ”Bör vara starkare än i dag”, ”Bör vara något starkare än idag”, ”Bra som 
det är idag”, ”Bör vara något mindre än i dag”, ”Bör vara mycket mindre än idag”.

Figur 3 är en sammanställning på ledamöternas inställning till partidisciplinen inom 
det egna partiet. I figuren nedan redovisas andelen som anser att kraven ska vara ”något” 
eller ”mycket mindre än idag”. De slutsatser som vi kunnat dra om samstämmigheten 
mellan ny- och omvalda består. Det finns inte några skillnader mellan grupperna. Vi kan 
också se att andelen som vill lätta upp partidisciplinen inte har ökat över tid och att det 
är ganska få som vill lätta upp reglerna kring partisammanhållningen. Tilläggas kan att 
den största andelen återfinns bland dem som tycker att det fungerar bra som det är, 76 
procent. 

För att fånga ledamöternas inställning till partiledningen använder vi oss av en fråga som 
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Figur 3. Andelen ny- och omvalda riksdagsledamöter som vill lätta på 
partidisciplinen, 1988-2014 (procent).

Kommentar: Frågan löd ”Allmänt sett, vad anser Du om kraven på partisammanha ̊llning och 
partidisciplin i Ditt parti?” Svarsalternativen som erbjuds är:  ”Bör vara starkare än i dag”, ”Bör 
vara något starkare än idag”, ”Bra som det är idag”, ”Bör vara något mindre än i dag”, ”Bör vara 
mycket mindre än idag”. I resultaten har andelen som svarar de båda mindre-alternativen slagits 
samman. 
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folkviljans förverkligare

Läget är lugnt, även på nedre däck
I det här kapitlet har vi ställt frågor om stabiliteten i den svenska partibaserade repre-
sentativa demokratin. Även om det saknas synliga tecken på destabilisering – partiernas 
sammanhållning i voteringarna har varit i det närmaste perfekt under egentligen hela den 
allmänna rösträttens tid – menade vi att det finns både teoretiska och praktiska skäl att 
pröva om det finns tendenser under ytan som pekar på att relationen mellan ledamöterna 
och partiledningen är på väg att ändras. Vi riktade uppmärksamheten mot de stora och 
växande grupperna av nyvalda ledamöter. 

Vi vet att riksdagspartierna inte längre är stora medlemspartier med djupa och star-
ka rötter in i det civila samhället, där en bred medlemsbas erbjuder en plantskola för 
rekrytering av förtroendevalda. I stället har andelen proffspolitiker och politiska tjän-
stemän ökat i riksdagskorridorerna. Vi vet också att riksdagen heller inte är en naturlig 
slutpunkt för en politisk karriär. Riksdagsledamöterna blir allt yngre och sitter kortare 
tid (Ahlbäck Öberg, Hermansson & Wängnerud 2007). Till detta kommer personval, 
sociala medier och en växande lobbyverksamhet inriktad mot våra beslutsfattare. Det är 
med detta i åtanke inte självklart att partiledningarna ska lyckas få ledamöterna att vara 
lojalt med partiet i stora som små frågor. 

Vår undersökning visar emellertid tid att partierna lyckas med att hålla ihop sina parti-
grupper också med de stora grupperna av nyvalda som numer tar plats efter riksdagsvalen. 
Det gäller inte bara tydliga indikatorer på hur ledamöterna voterar i plenisalen. Vi har 
kunnat se att i sakpolitiska frågor råder enighet, precis som när det gäller ideologisk hem-
vist och synen på partidisciplinen. Partierna må vara ifrågasatta när det gäller relationen 
till medborgarna, men ifråga om den högsta valda församlingen råder den bästa tänkbara 
ordning. 
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