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Abstract 

This article discusses desirable political representation within the framework of 
representative democracy. In the desirable representation it is the responsibility of 
the politician to balance authoritative decision making with responsiveness 
towards the voters. The article intends to make visible the ethical complexity 
within representative democracy. Ethically the commission to represent is further 
complicated because the political parties constitute a central role in the political 
life and request loyalty of the politician. At the same time the politician is elected 
by the voters and thus the representative has to balance the dual representation. 

The politician can meet supplementary but also contradictory norms of action 
in decision taking. The normative logic of appropriateness gives a productive 
fundamental principle in the political reasoning in ethical decisions. The political 
reality is ethically complex hence the complexity should not be reduced in 
decision making. The politician always has a personal moral responsibility and 
should therefore carefully reason before deciding on the course of action. 

The study includes a case study with a member of parliament who encounters 
contradictory recommendations of action from the local constituency’s voters and 
from the party. The case study highlights an ethical representational conflict and 
illustrates how politicians balance the dual representation. 

 
Key words: representation, authoritative decisions, responsiveness to voters, 

loyalty to the party, ethical complexity  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion och syfte 

1999 var det år den socialdemokratiska regeringen lade fram propositionen Det 

nya försvaret. De planerade omstruktureringarna i försvarsmakten spred oro och 
rädsla i Norrbotten. Som direkt konsekvens av förslaget befarades ca 815 
jobbtillfällen försvinna i Kiruna och Boden1. Den oro som skapades bland de 
berörda inom försvarsverksamheten spreds som ringar på vattnet bland 
människorna i Norrbotten. Resultatet blev att hela Norrbotten stod samlat, förenat 
i en massiv kritik mot regeringens förslag. Press lades på de norrbottniska 
riksdagsledamöterna att representera och förespråka det norrbottniska intresset 
och fälla regeringens förslag. Så blev dock inte utfallet. I riksdagsomröstningen 
voterade samtliga norrbottniska socialdemokratiska ledamöter för regeringens 
förslag2. Väljarna i Norrbotten var besvikna och oförstående för hur de 
norrbottniska representanterna kunde handla stick i stäv mot deras vilja. 
Fokus för denna uppsats ligger på att försöka synliggöra etisk komplexitet i det 

politiska representationsuppdraget. Genom att analysera och problematisera 
innebörden i demokratiteoretikern Hanna Pitkins definition av begreppet 
representation, ämnas etisk komplexitet som kan uppstå för den folkvalda 
politikern i representationsuppdraget synliggöras. 
 
”Representing here means acting in the interest of the represented, in 

the manner responsive to them.”3 

                                                 
1”Regeringens förslag till strukturomvandling inom Försvarsmakten innebär stora förändringar för 

Norrbottens del. Det gäller framförallt Kiruna där regementet läggs ned helt och Boden där fyra 

förband avvecklas och helikopterverksamheten minskas till en mindre enhet. Totalt rör det sig om 

ca 215 arbetstillfällen i Kiruna och ca 600 i Boden. […] De stora förändringarna inom 

Försvarsmakten skapar naturligtvis oro hos de anställda och deras familjer. Dessutom påverkas 

näringslivet och service sektorn på olika sätt av försvarets minskade verksamhet. Det är alltså ett 

stort antal människor som på olika sätt påverkas av omstruktureringen inom försvaret.” (Motion 

1999/2000: N5 av Klockare, Lennart (s)) 

 

Anf. 55, ZAKRISSON, KRISTINA (s): ”Fru talman! När försvarspropositionen lades fram blev 

det som vi befarat i Kiruna, nämligen att I 22 föreslås läggas ned. Det är en kommun med i dag 24 

900 invånare. Vi har tappat tusen personer de senaste fyra åren. Det är många i Kiruna som 

upplever detta som ett dråpslag. Det handlar i och för sig bara om 213 arbetstillfällen. Men det 

senaste året har 500 personer flyttat ut. De allra flesta flyttar på grund av den höga arbetslösheten.”  

(Protokoll 1999/2000:36) 
2 En ledamot, Lars U Granberg, var dock frånvarande vid omröstningen 
3 Pitkin: 209 

http://riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=1999/2000:36#anf55
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Mitt syfte är följande: Jag ämnar diskutera och problematisera politisk 

representation inom ramen för idén om representativ demokrati. Syftet är även att 

synliggöra etisk komplexitet som kan aktualiseras i den politiska 

representationen. Jag ämnar därutöver illustrera det teoretiska resonemanget 

genom en fallstudie där beslutet kring Det nya försvaret behandlas. 

1.2 Teori och metod 

Uppsatsen utgör främst en normativ teoretisk studie där jag för en diskussion om 
politisk representation. Pitkins definition analyseras och problematiseras och 
utifrån denna synliggörs etiska spänningsfält och komplexitet i det politiska 
representationsuppdraget. I grund och botten utgör diskussionen en normativ givet 

att-analys, dvs. att diskussionen utgår utifrån vissa antaganden eller 
utgångspunkter, för att sedan utifrån dessa diskutera politisk representation samt 
belysa och problematisera etisk komplexitet i representationen. Uppsatsens 
antaganden är följande. Den politiska representationen diskuteras inom ramen för 
idén om representativ demokrati4, därutöver betraktas det politiska livet utifrån ett 
antagande om att denna vilar på en kollektiv natur. Den politiska representanten 
utgör en aktör bland många andra i det politiska livet5. I den normativa givet att-
analysen antas att det politiska livets kollektiva natur organiseras genom ett 
demokratiskt partistyre (uppsatsen argumenterar för varför detta antagande görs, 
se kapitel 3). Uppsatsen betraktar politisk representation utifrån ett struktur- 
aktörsperspektiv

6. Den enskilda representanten verkar inom en omgivning av 
strukturer7 och andra aktörer som i varierande grad bestämmer och påverkar 
politikerns representation och handlande. Trots att den politiska representanten 
begränsas av det politiska livets kollektiva natur kan varje enskild politiker till 
viss utsträckning påverka strukturer och andra aktörer8. I spänningsfältet mellan 

                                                 
4 Jag tar dock inte ställningstagande angående huruvida ett representativt demokratiideal bör ses 
som önskvärt, utan konstaterar att diskussionen utgår från denna idé. 
5 Sjölin: 29f 
6 Strukturen ger både individer möjligheter och begränsningar. Aktören är medveten om att den 
organisatoriska strukturen skapar vissa betingelser för dennes handlande. Dessa betingelser har 
skapats genom tidigare handlingar (som aktören inte varit delaktig i utformandet av), men genom 
den praxis aktören företar sig är denne med och omskapar och reproducerar den organisatoriska 
strukturen (Ritzer: 523). Strukturerna är även möjliggörande såtillvida att aktörer kan uträtta 
handlingar som de annars inte skulle vara kapabla till att utföra om de inte ingick i den strukturella 
kontexten (exempelvis får aktören genom sitt politiska förtroendeuppdrag maktbefogenheter som 
överstiger den gemene medborgarens). Aktörer har dock autonomi att påverka sitt handlande och 
beslutsfattande. Aktören har makt att kunna välja hur denne agerar inom ramen för de strukturella 
betingelserna. (Ritzer: 524, 525). Struktur- aktörsperspektivet bygger på Giddens Structuration 
Theory. Giddens teori är ett bidrag bland många. Kritik har riktats mot teorins sätt att betrakta det 
nära förhållandet mellan struktur och aktör och hävdar i motsats att båda begreppen är autonoma 
och möjliga att separera (Ritzer: 526). Syftet med att ha struktur- aktörsperspektivet som 
utgångspunkt är dock enbart att belysa att strukturer både är begränsande men även möjliggör 
handlande.  
7 Social struktur kan ses som större sociala konstruktioner, formationer eller mönster (Sociologiskt 
lexikon: 293). 
8 Jfr Lundquist: 103f 
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strukturers internaliserade normsystem och individers förmåga att handla 
självständigt kan etisk komplexitet skapas i den politiska representationen. Det är 
främst parlamentsledamotens representation som står i fokus för representations-
diskussionen. 
Den politiska representationen analyseras och diskuteras utifrån ett etiskt 

teoretiskt perspektiv. Etisk teori kastar ljus över vad som är gott och ont, rätt och 
orätt, önskvärt och avskyvärt handlandet och hur det kan rättfärdigas9. Inom det 
politiska livet existerar inte ett enhetligt värdesystem och den politiska 
representanten kan därför i skilda situationer mötas av olika normativa principer 
och etiska normer. Dessa kan komplettera varandra, men även ge motstridig 
vägledning om det önskvärda politiska handlandet10. Analys av den politiska 
representationens etiska komplexitet sker med hjälp av modern normativ 

representationsteori. Representationsteorin är en inriktning inom normativ 
demokratiteori som uppmärksammar och synliggör olika normativa synsätt om 
vilka handlingsprinciper som bör vägleda folkvalda politiker11. I den moderna 
representationsteorin dominerar tre perspektiv som på olika vis uppfattar 
relationen mellan de valda representanterna och de representerade väljarna och 
därigenom betraktar doktrinerna den politiska representantens funktion på skilda 
vis. Bakom representationsdoktrinerna, det obundna mandatet, det väljarbundna 
mandatet och partimandatet, finns skilda synsätt om hur politikerna får sitt 
mandat, dvs. befogenhet och legitimitet att agera på väljarnas vägnar12. 
Doktrinerna är beskrivna som idealtyper som åberopar skilda primära handlings-
principer som bör vägleda den politiska beslutsfattaren. Dessa idealtyper 
uttömmer inte alla tänkbara former av politisk representation, men avsikten är 
heller inte att ge en fullkomlig beskrivning av alla tänkbara former av 
representativ styrelse. Jag kopplar även i ett rollteoretiskt perspektiv i 
synliggörandet av etisk komplexitet i representationen. Syftet med detta är att 
belysa hur etiken för den politiska representationsrollen utformas i spänningsfältet 
mellan aktörens egenetik och den de strukturella begränsningar som skapats i 
kontexten vilken den politiska aktören verkar inom. 
Den teoretiska problematiken illustreras empiriskt genom en fallstudie av hur 

riksdagsman Lennart Klockare resonerade kring regeringens proposition Det nya 

försvaret. Fallet skall ses som en illustration som belyser den teoretiska 
problematiken i den politiska representationen.  Fallet kastar ljus över hur 
teoretisk principiella representationsproblem och etiska spänningsfält som kan 
aktualiseras i representationen. Fallstudien bygger främst på en intervju med 
Klockare, men i skildringen av fallet används även primärmaterial hämtat från 
kammarens protokoll på Sveriges riksdags hemsida. Jag redogör inte djupgående 
för mitt metodologiska förfarande gällande intervjun. Fallet delger inte något nytt 
teoretiskt principiellt för uppsatsen, utan skall ses som en illustration på etisk 
komplexitet inom politisk representation och beslutsfattande. Allmänt kan man 
säga att det är tveksamt vilka slutsatser man egentligen kan dra utifrån en 

                                                 
9 Sjölin: 5 
10 Sjölin: 66f 
11 Sjölin: 15 
12 Sjölin: 33 
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fallstudie. Rimligen kan man illustrera teoretiska modeller utifrån fallstudier13 och 
det är just detta syfte fallet i uppsatsen ämnar fylla. Läsaren skall vara 
uppmärksam på att Klockares svar kan ha påverkats av intervjuareffekt. Jag 
försökte dock ställa öppna frågor som Klockare självständigt fick resonera kring. 
Hela intervjun delges inte utan istället presenteras en återgivande sammanfattning. 

1.3 Disposition 

I kapitel 2 diskuteras innebörden av Pitkins definition av representation. 
Relationen mellan de politiska representanterna och väljarna står i fokus i detta 
kapitel. Ett problematiserande och analyserande av Pitkins definition synliggör 
hur etiska spänningsfält aktualiseras mellan representationsdoktrinerna; det 
obundna mandatet och det väljarbundna mandatet, samt mellan nationell och lokal 
representation för parlamentsledamoten. 
I kapitel 3 diskuteras politisk representation utifrån antagandet om att det 

politiska livet utgör en kollektiv natur. Representanten verkar således inom en 
organisatorisk kontext och genom rollteori illustreras det etiskt spänningsfulla 
förhållandet mellan den politiska aktören och den omgivande kollektiva och 
organisatoriska kontexten. Representationen betraktas utifrån den normativa 
representationsdoktrinen partimandatet och i kapitlet argumenteras för hur 
partidoktrinen kan rättfärdiggöras. Det politiska partiet introduceras som aktör i 
den politiska representationen, vilket resulterar i att förutom relationen mellan 
representanterna och väljarna måste även relationerna mellan representanten och 
partiet samt väljarna och partiet betraktas. Kapitlet diskuterar och synliggör hur 
ytterligare etisk komplexitet aktualiseras i den politiska representationen med 
partiets intåg. Kapitlet avrundas med synliggörandet av hur etisk komplexitet kan 
uppstå mellan representantens individualetik och partiets organisationsetik. 
I kapitel 4 förs en analyserande diskussion om potentiella etiska spänningsfält 

som uppstår i representationen. Kapitlet introducerar den normativa logiken, 
lämplighetslogiken. Denna ger en grundläggande princip för hur den enskilde 
representanten bör resonera och dra slutsatser vid etiskt beslutsfattande. Därutöver 
förs i kapitlet en kritisk reflektion kring partistyren och rättfärdigandet av 
partimandatets handlingsprinciper. 
I kapitel 5 ämnar analysen av Klockares resonemang kring förslaget om Det nya 

försvaret ge en illustration av den principiella teoretiska problematik som 
presenterats i de tidigare kapitlen. Slutligen består kapitel 6 av en sammanfattning 
och slutkommentarer. 

                                                 
13 Yin 1994: 10 
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2 Idén om representativ demokrati 

Den representativa demokratin bygger på idén om demokratisk representation, 
där folkstyret förverkligas genom ett indirekt politiskt deltagande. Demokratin ses 
som önskvärt då människor har möjlighet att utse representanter som företräder 
deras intressen i de politiska församlingarna14. Folkets eller väljarnas politiska 
representanter utses genom fria och allmänna val och representanternas uppgift är 
att fatta gemensamma och bindande beslut på väljarnas vägnar15. Genom 
valhandlingen delegerar väljarna maktbefogenheter till de politiska 
representanterna, som i gengäld ställs i ett ansvarsförhållande till de 
representerade väljarna. Det representativa demokratiidealet värnar således värdet 
av representation och ansvarsutkrävande16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1 Den önskvärda representationen 

Politisk representation utgör inom statsvetenskapen ett fenomen som uppfattas 
tämligen svårhanterligt och komplext17. I uppsatsen utgår jag från Hanna Pitkins 
definition18. 
 

”Representing here means acting in the interest of the represented, in 

the manner responsive to them.”19 (Representation innebär att 
representanter på ett lyhört sätt handlar i de representerades intresse.) 

                                                 
14 Badersten: 29, 91 
15 Jfr Birgersson, Westerståhl: 9, 11, Sjölin: 29 
16 Badersten: 27 
17 Esaiasson i Gilljam, Hermansson: 41 
18 Pitkins definition använd ofta som utgångspunkt i teoretiska sammanhang som behandlar 
politisk representation (Esaiasson i Gilljam, Hermansson: 41). 
19 Pitkin: 209 

Representanterna 

Väljarna 

Maktdelegering Ansvarighet 

Representativ demokrati 

Figur 1. 
Figuren illustrerar makt- respektive 
ansvarsförhållandet mellan väljarna och 
representanterna, inom ramen för idén om 
representativ demokrati 
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Definitionen belyser innebörden av representation och skall även ses som en 
normativ utgångspunkt i diskussionen om representation. Den politiska 
representanten bör alltså i representationsuppdraget sträva efter att leva upp till 
Pitkins definition. Således betraktas definitionen som god och önskvärd 
representation. Definitionen uppmanar politikern att dra en skiljelinje mellan de 
representerades intresse respektive deras vilja, åsikter och preferenser för 
stunden20. Politikerna bör skala bort väljarnas omedelbara och kortsiktiga 
önskningar och inta både ett långsiktigt och helhetsperspektiv i beslutsfattandet. 
Besluten bör vara väl genomtänkta och vara grundade på kunskap, information 
och goda argument21. I den representativa demokratin bör därmed politikerna fatta 
gemensamma, bindande och auktoritativa beslut på väljarnas vägnar. Politikern 
bör i sitt förtroendeuppdrag identifiera de handlingsalternativ som leder till att de 
representerades intresse kan förverkligas22. 
Beslutsprocessen bör dock ha genomförts med lyhördhet inför de representerade 

väljarna23. I beslutsprocessen dryftar den politiska representanten alla de 
överväganden som föregår valet av handlingsalternativ samt själva valet, dvs. 
beslutet24. De politiska representanterna bör lyssna till väljarna och bedöma 
rimligheten och relevansen i deras argument. Den goda representationen anpassar 
sig till rådande opinioner när medborgarna uppfattas ha identifierat sitt intresse i 
utgångsläget25. Skulle besluten endast återspegla väljarnas nuvarande preferenser, 
skulle beslutsfattandet riskera att resultera i att väljarnas verkliga intresse 
förverkligas i betydligt mindre utsträckning än vad som är önskvärt26. En god 
politisk representation ställer alltså krav på att både processvärden och 
substansvärden realiseras. 
Sammanfattningsvis kan den önskvärda representationen beskrivas som ett 

handlande som syftar till att generera auktoritativa beslut i substantiella frågor, 
med villkoret att beslutsprocessen genomsyras av lyhördhet inför de 
representerade väljarna. Kraven på auktoritativa beslut och lyhördhet inför de 
representerade utgör två element som kan aktualisera motstridiga handlings-
rekommendationer i den politiska representationen. 

2.2 Förenandet mellan autonomi och väljarbundenhet 

Krav ställs på den aktör som ämnar leva upp till god politisk representation. 
Politikern måste förena det som denne uppfattar som sakkunniga och kompetenta 
handlingsalternativ, med att ständigt lyssna och konsultera de representerade 
väljarnas åsikter och argument. Genom förpliktelserna kan ett etiskt spänningsfält 

                                                 
20 Jfr Esaiasson i Gilljam, Hermansson: 41 
21 Jfr Sjölin: 36 
22 Jfr Sjölin: 29, 35f 
23 Esaiasson i Gilljam, Hermansson: 49 
24 Jfr Lundquist: 129 
25 Esaiasson i Gilljam, Hermansson: 46 
26 Esaiasson i Gilljam, Hermansson 2003: 31 
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uppstå i balansgången mellan nivån av politikerns autonomi
27 respektive 

väljarbundenhet. Komplexiteten kan på ett illustrerande vis synliggöras med hjälp 
av teorin om de normativa representationsdoktrinerna, det obundna mandatet och 
det väljarbundna mandatet. Doktrinerna utgör idealtyper som har skilda synsätt 
om hur politikerna får sitt mandat. Av dessa får politikern olika normativ 
vägledning gällande hur denne bör fatta sina beslut28. Däremot delar doktrinerna 
den gemensamma utgångspunkten, att den politiska representantens huvuduppgift 
är att fatta beslut på väljarnas vägnar. Det obundna mandatet värnar värdet av att 
politikern bör ha autonomi för att kunna förverkliga väljarnas verkliga intresse, 
medan det väljarbundna mandatet förfäktar värdet av lyhördhet i 
representationen. Pitkins definition skapar krav på att den politiska 
representationen tillvaratar och förenar doktrinernas etiska handlingsprinciper, 
något som potentiellt kan resultera i etisk komplexitet. 
När representanten möter skilda och motstridiga handlingsprinciper uppstår 

etiska spänningsfält. Mer specifikt kan etiska spänningsfält beskrivas som etiska 
konflikter eller etiska dilemman

29. En etisk konflikt uppstår när etiska normer ger 
representanten skilda rekommendationer om hur denne bör agera. Besluts-
situationen karaktäriseras av att politikern identifierar motsättningar mellan två 
eller flera olika etiska hänsyn och att det inte är självklart vilket alternativ som är 
att föredra ur etisk synvinkel. Representanten bör i denna situation noggrant 
värdera de olika alternativen. Genom deliberation kan politikern finna en lösning 
och besluta sig för vilket handlingsalternativ som kan rättfärdigas i förhållande 
till de övriga alternativen. Situationer kan dock uppstå där det inte finns någon 
tillfredsställande lösning till konflikten och ett etiskt dilemma uppstår i 
beslutssituationen30. Om handlingsnormerna har samma legitima värde finns inte 
någon direkt och uppenbar lösning31. Men politikernas uppgift är att fatta beslut 
och måste välja handlingsalternativ. 

2.2.1 Doktrinen om det obundna mandatet 

Enligt teorin om det obundna mandatet utgör den valde politikern en 
förtroendeman

32 utsedd att verka för samhällets bästa, dvs. allmänintresset
33. Den 

                                                 
27 Begreppet autonomi delar Lundquist (s: 112) upp i två beståndsdelar, handlingsfrihet och 
handlingsförmåga. ”Handlingsfriheten (t.ex. angiven i lagen eller sociala normer) tillåter 
byråkraten (i detta fall politikern, min anmärkning) att fatta beslut efter egna prioriteter. 
Handlingsförmåga är ett uttryck för hans faktiska möjligheter att utnyttja handlingsfriheten”. 
Autonomi uppstår således då aktören har en handlingsförmåga och att denne förmår att utnyttja sin 
handlingsfrihet (Lundquist: 113). 
28 Sjölin: 33 
29 Framöver används begreppen etiska spänningsfält samt etisk komplexitet 
30 Sjölin: 66f 
31 Sjölin: 87 
32 Sjölin: 35 
33 I litteraturen görs många olika definitioner av allmänintresset, jfr Manin: 203, Gilljam, 
Hermansson: 44. Allmänintresset kan sägas utgöra det intresse som majoriteten av medborgarna 
skulle ställa sig bakom om de hade samma information och kunskap som de politiska 
representanterna (jfr Sjölin: 36). I den teoretiska diskussionen återfinns inte någon direkt 
motsättning mellan allmänintresset väljarnas verkliga intresse. Allmänintresset utgör det intresse 
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politiska representantens huvuduppgift är att fatta kompetenta och auktoritativa 
beslut. Legitimiteten bakom allt politiskt handlande grundar sig på att politikern 
har autonomi att handla enligt uppfattningen om det goda och rätta så att 
beslutsfattandet görs i enlighet allmänintresset. Ju mer automini politikern har 
desto bättre kan politikern klara representationsuppgiften och därmed förfäktar 
doktrinen normen om maximal autonomi för representanten. Representationen 
uppfattas som individualiserad och politikern behöver inte ta hänsyn i 
beslutsfattandet för en kollektiv beslutsprocess34. 
Doktrinen betonar en elitistisk demokratiuppfattning. Representanten bör inta en 

expert- och domarroll och avgöra vilka handlingsalternativ som utgör det mest 
sakkunniga och därmed det önskvärda35. Det är innehållet i de politiska beslutet 
som bör beaktas och således ställs substantiella krav på att det politiska 
handlandet tillgodoser allmänintresset36. Idén om det obundna mandatet grundar 
sig främst på en utilitaristisk beslutsetik37. De politiska besluten bör fattas efter 
rättesnöret största möjliga nytta åt största möjliga antal, över största möjliga 
tidsrymd 38. 

2.2.2 Doktrinen om det väljarbundna mandatet 

Det väljarbundna mandatet betraktar politikern som en delegat utsänd på väljarnas 
vägnar. Representanten utgör en väljarbunden folktribun och står i ett direkt 
ansvarsförhållande till väljarna. Det är bundenheten till väljarnas mandat som ger 
representationen legitimitet39. Representationsuppgiften formuleras i pliktetiska 
termer

40. Representantens främsta uppgift och skyldighet är att lyhört handla efter 
och förverkliga väljarnas åsikter och intressen, detta betraktas även som 
doktrinens primära handlingsnorm. Därmed begränsas politikerns autonomi. 
Värnandet av det demokratiska processvärdet lyhördhet, betonas framför 
realiserande av substansvärden. Den politiska representantens övervägande av 
konsekvenserna av det politiska beslutsfattandet ses därmed som en andra hands 
prioritet41. 
Doktrinen erbjuder dock ett tolkningsutrymme gällande graden av 

väljarbundenhet. I den mer extrema tolkningen skapas en populistisk syn på 
demokrati42. I modernare tolkning argumenteras för inslag av autonomi i 

                                                                                                                                                         
som väljarna bör ha efter att de välgenomtänkt betraktat sitt långsiktiga intresse och skalat bort de 
omedelbara och kortsiktiga önskningarna (Sjölin: 36). 
34 Jfr Manin: 219, Sjölin: 34ff 
35 Jfr Manin: 222, Sjölin: 35f 
36 Sjölin: 37 
37 Utilitarismen eller konsekvensetiken bedömer handlingens moraliska innehåll utifrån dess 
effekter och konsekvenser. Således bör politikern rätta sitt handlande efter principen om att 
konsekvenserna av handlingarna ska bli så goda som möjligt (Badersten: 32). 
38 Jfr Sjölin: 38 
39 Sjölin: 40f 
40 Pliktetiken eller deontologin värderar handlingen i sig utifrån moraliska principer som är 
formulerade på förhand (Badersten: 32). Enligt teorin om det väljarbundna mandatet bör politikern 
alltid följa och handla efter väljarnas instruktioner. 
41 Sjölin: 40, 42 
42 Jfr Sjölin: 44 
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representationen43. Vid en klar majoritetsuppfattning bland väljarna bör 
representanten handla efter denna44, men politikens natur uppfattas som både 
pluralistisk och konfliktfylld. Jämte varandra kan flera legitima gruppintressen 
eller väljarintressen verka. Således får politikerna inte en entydig handlingslinje 
från väljarna, utan politikerna bör istället handla lyhört för att realisera sina 
väljares intressen och önskemål. Politiker representerar därmed olika opinioner45. 

2.3 Etisk komplexitet skapas i representationen 

Pitkins definition resulterar i att respektive doktrins primära handlings-
rekommendation inte enskilt lever upp till önskvärd politisk representation. 
Politisk representation innebär att representanten lyssnar på sina väljare, men vid 
behov fattar självständiga beslut. Representanterna bör agera i samråd med 
väljarna och därigenom kombinera en relativ stor grad autonomi med en 
väljardialog i beslutfattandet. Vid de tillfällen då folkopinionen är ogenomtänkt 
bör representanten agera mot denna. På representanten ligger ansvaret att hantera 
vägandet av folkopinioner, sin egen åsikt och övriga argument innan 
representanten avgör frågan46. Politikerns uppgift blir således att förena 
doktrinernas handlingsprinciper och finna en balans mellan autonomi och 
lyhördhet i handlandet och beslutsfattandet. 
Möjligen krävs vid de tillfällen då representanten handlar mot väljarnas uttalade 

åsikter att denne förklarar hur handlingen harmoniserar med väljarnas intresse. 
Motiven bakom representantens handlande ska vara förenligt med 
argumentationen om att väljarna hade godkänt beslutet om de haft samma 
information som politikern. Det är dock på representanten informations- och 
bevisbördan ligger, i att klargöra för väljarna att handlingen är förenlig med deras 
intressen47. På valdagen utkräver väljarna ansvar för innehållet som levererats 
eller uteblivit under mandatperioden48, 49. 
 

                                                 
43I denna tolkning framhåller Pitkin att representanterna bör konsultera väljarna när politiken förändras 
markant eller inför kontroversiella beslut. Politikerna bör dock underordna sig väljarnas direkta 
instruktioner (Pitkin: 146, Sjölin: 41) I situationer när väljarnas åsikter strider mot vad representanten 
uppfattar som grundläggande etiska värderingar eller demokratiska principer bör även representanten följa 
sin uppfattning om det riktiga och önskvärda (Sjölin: 45) 
44 För att identifiera väjarintresset används majoritetsprincipen som primärt kriterium. Principen är 
svår att kringgå i ett demokratiskt beslutsfattande, så länge som demokrativärdet politisk jämlikhet 
betonas bör alla väljares röster väga lika tungt (Gilljam, Hermansson: 35, jfr Sjölin: 43) 
45 Sjölin: 42f  
46 Grönlund i Bengtsson, Grönlund: 244 
47 Jfr Sjölin: 45 
48 Gilljam, Hermansson: 17 
49 Väljarnas dom kan även felaktigt bestraffa representanter som handlat etiskt korrekt utifrån 
väljarnas verkliga intresse. Demokratins spelregler gör att väljarna disponerar över en genuin 
suverän makt. Detta kan resultera i att domen inte är korrekt (representanterna har handlat i 
väljarnas verkliga intresse), men denna kan inte överklagas (Manin: 197). 
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2.3.1 Komplexitet mellan det nationella och det lokala 

I Pitkins definition synliggörs ett etiskt potentiellt spänningsfält mellan den 
nationella och lokala representationen. Den folkvalda parlamentariska ledamoten 
är vald av en bestämd geografisk valmanskår, men utgör samtidigt en 
representant för hela nationen. I den teoretiska diskussionen debatteras huruvida 
parlamentsledamoten bör hävda det lokala respektive nationella intresset i 
representationen50. Pitkin menar att den goda representationen ställer krav på den 
parlamentariska representanten att hävda båda perspektiven51. De lokala väljarna 
röstar fram kandidaten och därmed blir ledamoten en lokal representant. Samma 
ledamot är vald för att styra landet och fungerar därmed som en nationell 
representant. De geografiska perspektiven kan i skilda sammanhang rikta 
motstridiga handlingsrekommendationer mot politikern52. Vid tillfällen när 
ledamoten inte samtidigt kan hävda både det lokala och nationella väljarintresset 
skapas etiska spänningsfält och komplexitet i beslutsfattandet. Återigen måste 
politikern handla och fatta beslut oavsett etisk komplexitet. 

                                                 
50 Pennok hävdar att parlamentarikern främst bör tillgodose det nationella intresset (Sjölin: 38).  
51 Sjölin: 38 
52 Sjölin: 38 
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3 Etiska spänningsfält skapas i det 
politiska livets kollektiva natur 

Varje politisk representants huvuduppgift är att fatta bindande gemensamma 
beslut på väljarnas vägnar. I den önskvärda representationen har beslutsprocessen 
föregåtts med lyhördhet inför väljarna och resulterar i att substansen i sakfrågorna 
är väl genomtänkta och auktoritativt försvarbara. De politiska besluten föregås 
ofta av en beslutsprocess där det politiska kollektivets medlemmar försöker 
försona sina skiljaktigheter53. Beslutsprocessen har en varierande blandning av 
konflikt och samarbete. Utan kamp om knappa resurser, prioritering av värden, 
mål och valda medel, blir den politiska verksamheten överflödig. Utan samarbete 
där vissa normer och procedurer tillämpas skulle rimligen den politiska processen 
bryta samman i våld och tvång54. Den politiska naturen är kollektiv i den mening, 
att de politiska representanterna handlar tillsammans med andra och fattar beslut 
gemensamt. Samtidigt är även politikern kollektiviserad såtillvida att de politiska 
representanterna fattar beslut på andras vägnar55. Etiska spänningsfält kan uppstå 
i representationen genom att den politiska aktören befinner sig och verkar inom 
en organisatorisk kontext56. Detta kapitel ämnar synliggöra potentiella 
spänningsfält som kan uppstå för den politiska representanten i den kollektiva 
organiseringen. Först presenteras hur etiska spänningsfält kan skildras genom 
rollteori. Därefter förs diskussionen om representation utifrån antagandet om ett 
partisystem. 

3.1 Spänningsfältet mellan rollens krav och 
individens autonomi 

Det spänningsfulla förhållandet mellan individ och organisatorisk kontext kan på 
ett illustrativt sätt synliggöras med hjälp av rollteori. Genom förtroendeuppdraget 
intar politikern en politikerroll som påverkar och begränsar individens 
handlingsmöjligheter. En roll kan beskrivas som en uppsättning förpliktelser, 
skyldigheter och rättigheter och normer som är förknippade med en uppgift57. Den 
specifika politikerrollen har en inbyggd etisk normstruktur, som utgör en 
uppsättning av idéer om det goda och rätta handlandet. Rollen är definierad innan 
individen träder in i den och rollen förbinder individen med det omgivande sociala 
systemet och den organisatoriska kontexten. Rollen befinner sig därmed i 

                                                 
53 Hague, Harrop: 3 
54 Statsvetenskapligt lexikon: 206, under begreppet politik 
55 Sjölin: 57 
56 Sjölin: 57 
57 Sociologiskt lexikon: 267, under begreppet rollteori 
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spänningsfältet mellan individ och organisatorisk kontext58. Rollens strukturella 
betingelser begränsar aktörens handlingsutrymme, men samtidigt möjliggörs 
genom rollen ett visst handlande som annars inte skulle vara möjlig för aktören. 
Individens handlande är inte determinerat av rollens krav och det finns ingen 
tvingande rollautomatik59. Därför har aktören en etisk viktig plats att fylla i 
representationsuppdraget. För att synliggöra rollteorins moraliska aspekter, som 
varje aktör ställs inför genom antagandet av den specifika rollen, analyseras rollen 
genom en uppdelning i tre moraliska nivåer; rollen i sig, rollaccepterandet och 
rollutförandet

60. 
Individen kan inte påverka rollens strukturella betingelser på kort sikt. Därför 

begränsas politikerns handlande av hur rollen i sig, är på förhand är definierad. 
Den politiska representanten måste innan antagandet av politikerrollen göra en 
etisk värdering av rollen i sig. Rollstrukturen61 ställer utifrån definierade krav 
med ett specifik etiskt innehåll och den individ som accepterar rollen blir ansvarig 
för de handlingar som utförs genom den. Politikern har ett personligt moraliskt 
ansvar för sitt handlande. Detta kräver att politikern ständigt för en etisk 
värdering över de krav som rollen ställer. En politiker som inte kan acceptera 
rollens krav, bör göra sorti eller vägra utföra de handlingar som rollen kräver62. 
Aktören har alltid utrymme att hävda autonomi och är med och skapar 
rollutförandet63. Individen kan påverka rollutövningen med olika etiska innehåll 
och rollen kan genomföras på olika sätt. Politikern ingår inom ett politiskt system 
där olika normsystem verkar. Aktören kan således exempelvis utnyttja sin 
autonomi i mer eller mindre omfång, eller välja att betona de organisatoriska 
normerna i handlandet. Hur den enskilde aktören utövar sin politikerroll, hänger 
samman med politikerns normativa uppfattning om politisk representation och 
varierar med politikerns personlighet64. 

3.1.1 Rollkonflikter 

Politikerns beslutsetik kan kompliceras av att rollkonflikter uppstår. Politikern 
kan i sitt rollutförande mötas av etisk problematik då en roll kan ställa olika krav 
på politikern, som är svåra att förena eller är ömsesidigt uteslutande. Konflikter 
mellan roller kan även uppstå då en politiker internaliserat flera olika roller. 
Rollkonflikten består alltså i att aktören inte har möjlighet att uppfylla två 
motstridiga rollförväntningar samtidigt65. Interrollkonflikten uppstår för politikern 
då denne innehar flera positioner som aktualiserar olika normer och 
förväntningar, som blir svåra att kombinera (exempelvis mellan uppdraget att 

                                                 
58 Jfr Lundquist: 103f, Sjölin: 194, Sociologiskt lexikon: 267, under begreppet rollteori 
59 Johansson, Thomas, 1999: 105, Lundquist: 105, Sjölin: 31 
60 Lundquist: 104, Sjölin: 30 
61 Med rollstruktur avses den specifika uppsättningen av plikter, skyldigheter och rättigheter som är 
institutionellt och idémässigt betingade. 
62 Lundquist: 105, Sjölin: 31, 194 
63 Genom interaktionen mellan struktur och aktör kan aktören potentiellt på längre sikt även 
förändra och forma rollens strukturella betingelser (Ritzer: 523). 
64 Lundquist: 105, 128, Sjölin: 31  
65 Sjölin: 71 
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representera väljarna och företräda ett gruppintresse)66. Intrarollkonflikter uppstår 
när en position eller roll innehåller oförenliga krav och normer om vad det etiska 
rollbeteendet är (exempelvis kan en riksdagsledamot mötas av olika förväntningar 
från väljarna och partiet)67. De ovan beskrivna rollkonflikterna går även under 
epitetet roll-roll-konflikt. En intrarollkonflikt kan även uppstå när politikerns 
uppfattning om det goda och rätta strider mot rollens externt definierade normer, 
dvs. en jag-roll-konflikt. Spänningen uppstår och komplicerar politikerns 
beslutsfattande därför att politikerns egen övertygelse om önskvärt handlande inte 
förenas med rollens krav68. 

3.2 Partidemokrati – den representativa demokratins 
kollektiva organisering 

Politikens och representationens kollektiva natur tar varken det obundna mandatet 
eller det väljarbundna mandatet hänsyn till69. Jag vill hävda att om inte denna 
aspekt beaktas reduceras diskussionen om politisk representation inom ramen för 
representativa demokratier i etisk komplexitet. Enligt Erlingsson et al. har de 
politiska partierna en särskild ställning i världens moderna demokratier och i stor 
utsträckning har dessa demokratier även utvecklats till partidemokratier70. Jag 
ämnar inte diskustera huruvida det är önskvärt att demokratin organiseras genom 
partistyre, utan jag nöjer mig med att låta följande citat tala för sig själv. Dessa 
understryker partisystemets centrala roll inom demokratier: 

 
”Oavsett vilka normativa ståndpunkter man intar […] är det ställt 
utom allt tvivel att de politiska partierna har utgjort en nödvändig 

förutsättning för en fungerande samhällsorganisation.”71 
 

Schattschneider uttrycker sig enligt följande: 
”Politiska partier skapade demokratin, och det går inte att föreställa 

sig modern demokrati utan partier.”72 

                                                 
66 Sjölin: 72 
67 Sjölin: 73 
68 Sjölin: 74 
69 Det obundna mandatet har en individualiserad syn på politisk representation. Det 
sammanhänger med att den politiska naturen uppfattas som harmoniserad. Det goda argumentet 
resulterar i att konsensus och enighet uppstår i de folkvalda församlingarna. Varken intresse- eller 
maktkamp existerar och på deliberativ väg formas konsensus bland de upplysta och kunniga 
representanterna (Jfr Manin: 200, 202, Sjölin: 35). Det väljarbundna mandatet problematiserar inte 
heller representationens kollektiva drag, utan förmedlar den primära handlingsprincipen om att 
representanten bör representera väljarnas vilja. Givet att den politiska representationens natur 
betraktas som individualiserad och att de politiska representanterna inte behöver eller bör ta 
hänsyn till ett kollektivt beslutsfattande, är det överflödigt att problematisera och värdera 
kollektiva aspekter i representationen. Ur ett normativt perspektiv kan alltså diskussionen om god 
och önskvärd representation förbise den kollektiva aspekten. 
70 Enligt Erlingsson et al.: 9 
71 Erlingsson et al.: 9 
72 Erlingsson et al.: 9 
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Enligt struktur- aktörsperspektivet påverkas de politiska aktörerna av den 
kollektiva struktur och organisering som de verkar inom. Etiska spänningsfält 
mellan representanten och den omgivande organisatoriska kontexten kan inte 
synliggöras om partisystemet ignoreras. Den politiska representationen kommer 
framöver att diskusteras utifrån antagandet om ett partistyre. Pitkins definition om 
den goda representationen kvarstår och partierna betraktas som de som får 
förtroendet och ansvaret att ”handla i de representerades intresse på ett lyhört 
sätt”73. När representation analyseras genom en individualiserad syn på 
representation, är det endast förhållandet mellan representanten och väljarna samt 
nivån av autonomi och lyhördhet som beaktas. Med partisystemets intåg 
introduceras partiet som aktör i representationen. Således måste representationen 
även analyseras utifrån två nytillkomna representationsrelationer; förhållandet 
mellan parti och väljare samt relationen mellan parti och representant74. 
Teorin om partimandatet tillvaratar antagandet om att det politiska livet samt 

representationen vilar på en kollektiv natur. Härnäst ges en kort presentation av 
hur denna normativa representationsteori beskådar god och önskvärd 
representation. Jag ämnar sedan analysera representationen i partistyret genom 
Pitkins definition. 

3.3 Doktrinen om partimandatet 

Enligt doktrinen om partimandatet betraktas det politiska livet och 
representationen som en kollektiv process som organiseras genom ett partistyre. 
Doktrinens uppfattning om god representation bör ses i ljuset av en representativ 
partidemokrati. Den folkvalda politikern utgör en kollektiv medlem i det egna 
partiet och varje enskild representant ses som en lojal partirepresentant och 
förespråkare för partipolitiken. När partirepresentantens uppfattning strider mot 
partiets intressen och mål, bör representanten underordna sig partiets linje samt 
aktivt verka för dess realisering75. Väljarnas röster ses främst vara en röst på 
partiet och inte på personerna. Partilojalitet och partidisciplin utgör doktrinens 
primära handlingsnormer76. Däremot förutsätter handlingsprinciperna att partierna 
är internt demokratiska och partimedlemmarna ska ha möjligheten att både delta 
och kunna påverka partiets målformulering. Om en alltför stor makt koncentreras 
hos en partielit kan lojaliteten och disciplinen ifrågasättas77. 

                                                 
73 Pitkin: 209, Naurin i Gilljam, Hermansson: 54 
74 Jfr Sjölin: 49, 50 
75 Sjölin: 47, 49, 91 
76 Naurin i Gilljam, Hermansson: 2003: 55, Manin: 224 
77 Sjölin: 48 
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3.3.1 Rättfärdigande av partiprincipen – kontraktualism 

Partidoktrinen kan rättfärdigas genom argumentationen om att väljarna i moderna 
representativa demokratier, enbart kan få inflytande över representanterna och 
politiken genom att välja mellan två eller fler sammansatta handlingsprogram78. 
Argument för partiorganisering kan även hämtas från kontraktualismen. Denna 
normativa logik hävdar att enskilda aktörers intressen ofta gagnas av att man 
samarbetar med andra människor som delar likartade intressen. Kontraktualismen 
förmedlar åsikten om att aktörer som sluter ett gemensamt kontrakt eller 
överenskommelse, bättre kan tillgodose sina egna och gemensamma intressen79. 
Den gemensamma överenskommelsen utgör således ett sätt att hantera och 
organisera det kollektiva politiska livet och genom samarbetet kan aktörerna 
uppnå kollektiva fördelar80. Aktörer som delar vissa gemensamma intressen eller 
värdegrunder om önskvärd samhällsorganisering, bör sluta sig samman för att 
enat handla för att främja gemensamma intressen. En partipolitisk 
sammanslutning kan ses som önskvärt, då individer som delar gemensamma 
intressen skapar överenskomna spelregler, för att på ett kraftfullt sätt verka för att 
gynna deras intressen och får politiskt inflytande. Sannolikt kan parti-
medlemmarna i diverse sakfrågor ha skilda uppfattningar och intresseskillnader. 
Men för att gynna gemensamma intressen löses mindre åsiktsskiljaktigheter 
genom förhandling om en gemensam linje. Konsekvensen blir rimligen att varje 
enskild medlem måste uppge något för att sedan kunna få stöd och uppbackning i 
andra frågor81. 

3.4 Spänningsfält mellan olika mandat 

I partisystemet är partiet en central aktör. Partierna är de som fått förtroendet och 
ansvaret att ”handla i de representerades intresse på ett lyhört sätt”82. De utgör en 
förmedlande länk mellan medborgarna och de valda folkförsamlingarnas agerande 
i den demokartiska beslutsprocessen. Partierna är medborgarnas representanter 
och bör väga samman och förmedla intressen och krav som finns i samhället83. 
Relationen mellan väljarna och partierna blir därför av stort intresse i 
diskussionen om politisk representation. Genom valhandlingen ger väljarna 
mandat med ett visst innehåll till ett parti. Innan valet har partierna ansvar att 
presentera den politik man ämnar genomdriva. Väljarna å sin sida bör rösta på det 

                                                 
78 Sjölin: 48 
79 Badersten: 126 
80 Jfr Mattson i Erlingsson et al.: 130f 
81 Jfr Sjölin: 57 
82 Pitkin: 209, Naurin i Gilljam, Hermansson: 54 
83 Jfr Erlingsson et al.: 12 
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parti vars åsikter bäst sammanfaller med de egna, dvs. åsiktsrösta84. Partiets 
handlingsprogram definierar vilket slags mandat partiet ber väljarna om. För 
partier i regeringsställning är det av stor betydelse att partirepresentanterna 
handlar för att genomdriva det politiska innehåll som utlovats innan valet. 
Väljarnas mandat till partiet ställer krav på att partirepresentanterna iakttar 
partidisciplin och lojalitet med det partiprogram och vallöften som partiet gått till 
val på85. Delvis realiserar partiet kravet om lyhördhet i representationen inför 
väljarna, genom att partirepresentanterna handlar för att förverkliga parti-
programmet. I arbetet mot att definiera partiprogrammet krävs dock att partierna, 
för att leva upp till en lyhörd representation och för att kunna identifiera väljarnas 
verkliga intresse, för en lyhörd dialog med väljarna. Partiet har även ansvaret för 
att fatta auktoritativa beslut och bör således forma de konkreta besluten genom en 
process av noggrann eftertanke. Därmed bör de fatta det slutgiltiga beslutet 
självständigt, genom att väga samman olika intressen till en sammanhållen helhet 
och ta hänsyn till diverse restriktioner (exempelvis ekonomiska) som väljarna inte 
behöver86. Folkets delegering av maktbefogenheter till politikerna ställer krav på 
att de valda handlingsalternativen, framtagits genom debatt och eftertanke och 
resulterar i ett auktoritativt beslutsfattande87. 
I partisystemet erhåller representanten ett dubbel mandat. Partiet nominerar den 

enskilde representanten men samtidigt är denne även folkvald88. Det dubbla 
mandatet ställer krav på representanten att både handla i partiets och väljarnas 
interesse. Balansen mellan att tillvara ta det dubbla mandatet i representationen, 
blir särskilt tydligt då väljarnas mandat till partiet rymmer tolkningsmöjligheter. 
Det är svårt att avgöra hur långtgående väljarnas mandat bör betraktas. Det 
framtidsinriktade valmanifestet består i huvudsakligen av allmänna policy-
deklarationer, som anger en planerad partipolitisk inriktning. Handlings-
programmet som väljarna tagit ställning till, behandlar ofta inte de konkreta 
politiska förslag som partiet utformar och beslutar om under mandatperioden. Det 
är även möjligt att det uppstår beslutssituationer som på förhand inte kunnat 
förutspås. Därigenom måste politikerna kunna fatta auktoritativa beslut i frågor, 
som inte kan legitimeras av argumentationen om att partiets förslag har mandat 
från väljarna89, 90. 
Trots att partidoktrinens primära handlingsnorm hävdar att representanten alltid 

bör vara lojal mot partiet, kan alltså situationer uppstå där principen kan 
ifrågasättas av representanten91. Etiskt svåra beslutssituationer kan uppstå för 

                                                 
84 En förutsättning är att väljarna har åtminstone två särskilda handlingsprogram att välja mellan 
(Naurin i Gilljam, Hermansson: 55). 
85 Naurin i Gilljam, Hermansson: 55 
86 Jfr Mattson i Erlingsson et al: 119  
87 Jfr Erlingsson et al: 13 
88 Mattson i Erlingsson et al: 123 
89 Jfr Sjölin: 50 
90 I proportionella valsystem bildas ofta koalitionsregeringar som skapar krav på kompromisser. 
För att kunna kompromissa eller blida koalitioner måste partierna ha ett visst manöverutrymme 
efter valet (de andra partierna har också bundit sig vid specifika program) och därmed måste 
partierna rimligtvis bibehålla friheten att inte behöva genomföra alla vallöftena (Manin: 229) 
91 Begreppet parti har använts utan precisering. Begreppet är centralt och problematik uppstår när 
innebörden av vad partiet utgör är ytterst svårt att definiera. Bör partilojaliteten riktas mot 
partiorganisationen i den egna valkretsen? Mot partiet centralt? Eller bör parlamentsledamoten 
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representanten då inte valmanifestet eller partiprogrammet ger specifika 
handlingsrekommendationer i ett konkret politiskt förslag. Kräver exempelvis 
partiet att den enskilda representanten bör stödja ett förslag, som varken 
definierats i partiprogrammet eller som representanten finner auktoritativt, är det 
inte självklart åt vem politikern bör visa lojalitet92. 

3.5 Balansen mellan att representera partiet och 
väljarna 

Partiet kan beskrivas som en aktör genom ett makroperspektiv, men 
organisationen består utifrån ett mikroperspektiv av många individuella politiska 
aktörer och representanter. I utformandet av partipolitiken och partiprogrammet 
ställs varje politisk representant med uppgiften att leva upp till god 
representation. Genom doktrinen om partiprincipen betraktas representanten som 
en partirepresentant och bör därför, utifrån detta perspektiv, handla i partiets 
intresse. I arbetet att definiera partilinjen har dock varje aktör ett viktigt ansvar i 
att handla i sina representerade väljares intresse på ett lyhört sätt. Innan partiets 
linje är fastlagd bör dessutom aktören hävda sin uppfattning om vad som utgör 
auktoritativa handlingsalternativ. Följaktligen kan inte heller representanterna 
som förfäktar partiprincipen undgå att hitta en balansgång mellan autonomi och 
väljarbundenhet i representationen. Pitkins definition av representation ställer 
både krav på partiet och de enskilda representanterna att leva upp till lyhördhet i 
beslutsprocessen och handla utifrån kompetenta och väl genomtänkta handlings-
alternativ. För att partisystemet är kapabel till detta måste vissa förutsättningar bli 
uppfyllda. Ett grundläggande krav är att partierna är internt demokratiska. För att 
varje representant ska kunna ta ett ansvar för representationsuppdragets kvalitet, 
bör det finnas möjlighet att genom debatt påverka partilinjen. Innan beslut är 
fattade bör argumentens vikt utgöra den centrala princip för vad som fäller 
avgörandet för partilinjen. Handlingsprogrammet bör även ha utformas utifrån en 
lyhörd aggregering av intressen och åsikter från väljargrupperna. 

                                                                                                                                                         
visa lojalitet mot parlamentsgruppens beslut? Och hur vägledande bör de beslut som fattas i det 
centrala partiorganet (partistyrelse, partikongress) vara? Oklarheten om vad partiet är och mot vad 
representanten bör visa lojalitet kan skapa rolletiska lojalitets- och ansvarkonflikter för 
partirepresentanten. I situationer där politikern inte får vägledning från partiprogrammet kan 
etiska svårigheter aktualiseras då motstridiga krav om etisk hänsyn riktas från olika håll. Sjölin 
belyser dessa problematiska aspekter i som uppstår i definieringen av partiets innebörd (s: 51), jfr 
även Erlingsson et al: 117. 
92 Sjölin hävdar att en tolkning är att i sådana situationer bör representanterna visa lojalitet mot de 
majoritetsbeslut som kollektivet gemensamt fattar (s: 51) 
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3.6 Spänningsfält mellan det lokala och nationella 

Spänningsfältet mellan den lokala och nationella representationen återfinns även 
inom partistyret. De partipolitiska representanterna är uppdelade i geografiska 
partidistrikt med lokal förankring. Under exempelvis parikongressen där parti-
programmet fastslås, är de politiska representanterna utnämnda att representera ett 
partidistrikt (inklusive partidistriktets valmanskår), men samtidigt representerar 
samma aktör partiet i sin helhet (inklusive partiets väljare nationellt sett). På 
parlamentsbasis råder samma komplexitet. Varje parlamentsledamot är vald 
utifrån lokal valkrets, men utgör samtidigt en nationell representant. 
Riksdagsledamoten skall alltså i sin representation tillvarata både ett lokalt och 
nationellt intresse, samt vara lyhörd mot de lokalt förankrade väljarna och mot 
partiets väljare nationellt sett. I den önskvärda representationen ställs krav på 
politikern att värna de bägge representationsperspektiven och därigenom skapas 
utrymme för potentiella etiska spänningsfält. Den enskilde representanten bör 
hitta en balansgång i att representera bägge perspektiv och intressen. 

3.7 Spänningsfält mellan individ och organisation 

I grupper eller organisationer med gemensamt beslutsfattande utvecklas ofta en 
särskild organisationsetik, lagspelets etik. Denna etik underbyggs av normer om 
lojalitet och samspel mellan medlemmarna i organisationen. Perspektivet betonar 
en utilitaristisk normativ logik, där gruppen eller organisationens uppsatta mål bör 
vägleda individens handlande93. För att uppnå partiets intressen och mål betonar 
partimandatet processvärdena partilojalitet och partidisciplin. Organisationsetiken 
föreskriver att politikern inte bör protestera och hävda sin individuella uppfattning 
efter att beslut tagits. Vid de tillfällen då representantens åsikt avviker från 
partiets bör politikern först och främst framföra sin avvikande mening internt. 
Avsteg från den gemensamma partilinjen ställer höga krav på att representanten 
kan ge speciella skäl och argument för att kunna rättfärdiggöra sitt handlande94. 
Innan partilinjen är formellt fastlagd bör dock debatten inom partiet vara fri och 
öppen. Varje representant ska ha möjlighet att driva sin uppfattning och bilda 
opinion för den inom partiet95. Lagspelets etik ses som önskvärd då samman-
hållningen kring det framförhandlade partilinjen, resulterar i att de enskilda 
politikerna på ett kraftfullare och mer effektivt sätt kan få inflytande över den 
förda politiken. 
Trots att organisationsetiken förmedlar krav och förpliktelser på representanten 

har varje politisk representant ett personligt moraliskt ansvar över sitt handlande. 
                                                 

93 Sjölin: 57, 202 
94 Sjölin: 47, 93 
95 Sjölin: 90 



 

 19 

Ansvaret för den utförda representationen kan aldrig överföras på någon annan96. 
Folkets delegerande av maktbefogenheter till representanterna resulterar i att de 
valda representanterna görs ansvariga inför folket, för sitt handlande och 
beslutsfattande. Trots att representanten finner partilojaliteten som den primära 
handlingsnormen kan inte denna ses som absolut. Oavsett om partilinjen 
fastslagits av ett majoritetsbeslut, bör representanten ständigt reflektera över 
vilket etiskt innehåll som partilinjen kräver. Det finns ingen garanti för att 
majoritetsbeslut sluter upp bakom demokratiska eller allmänetiska värderingar. 
Under omständigheter då partilinjen strider mot vad representanten uppfattar som 
grundläggande allmänetiska eller demokratiska principer, bör partilojaliteten 
åsidosättas97. I en sådan situation strider politikerns egenetik mot de krav parti-
representantrollen kräver och en jag-roll-konflikt aktualiseras. 
I den goda representationen bör representanten alltid begrunda vad det egna 

samvetet tillåter. Organisationsetiken kan ställa krav på politikern, men kan aldrig 
ses som deterministisk. Varje enskild representant har utrymme att hävda 
autonomi i sitt handlande. Individualetiken, dvs. den individuella uppfattningen 
om det rätta, goda och önskvärda har en central etisk plats i beslutsprocessen. 
Individualetiken primära handlingsnorm är principen om politisk etisk autonomi. 
Perspektivet vilar på ett pliktetiskt antagande som understryker att representanten 
alltid bör hävda personlig integritet, oavsett om egenetiken strider mot 
organisationens uppfattning98. Men den organisatoriska kontexten och dess etiska 
normer påverkar politikerns etiska autonomi i representationsutförandet. 
Spänningsfält mellan individ och organisation skapas pga. att ett aktörs- och 
strukturperspektiv interagerar, som båda har varsin etik. Detta kan resultera i att 
politikern möter olika etiska handlingsrekommendationer99. 

                                                 
96 Jfr Lundquist: 195 
97 Detta kan även vara förenligt med teorin om partiprincipen, dock måste partirepresentanten vid dessa 
tillfällen kunna åberopa övertygande demokrati- eller moralskäl för sitt handlande (Sjölin: 52) 
98 Sjölin: 58 
99 Jfr Lundquist: 103f 
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4 Hantering av etiska spänningsfält 

Först återges en analytisk sammanfattning av etisk komplexitet som kan 
aktualiseras i representationen. Därefter ger lämplighetslogiken ett bidrag till hur 
politikern kan hantera etiska spänningsfält. Slutligen görs en kritisk reflektion 
kring partistyret. 

4.1 Den etisk komplexa representationen 

Genom att problematisera och analysera Pitkins definition framträder potentiella 
etiska spänningsfält i den politiska representationen. På representanten ställs krav 
om att identifiera väljarnas verkliga intresse och fatta auktoritativa beslut på 
väljarnas vägnar. Politikern bör alltså hävda autonomi i beslutsfattandet samtidigt 
som denne även bör utföra representationsrollen med lyhördhet inför de 
representerade väljarna. Dessa två dimensioner resulterar i ett ständigt närvarande 
potentiellt spänningsfält, som gör att politikern kan möta skilda krav om etisk 
hänsyn och identifiera motstridiga handlingsrekommendationer. I representa-
tionen måste aktören hitta en balans mellan autonomi och lyhördhet. 
När den representativa demokratin och det kollektiva politiska livet organiseras 

genom ett partistyre uppstår ytterligare etisk komplexitet i den politiska 
representationen. Genom att partiet introduceras som aktör, kan inte enbart 
representationsrelationen mellan de enskilda representanterna och väljarna 
betraktas. Nu måste även relationen mellan väljarna och partiet, samt mellan 
representanterna och partiet, granskas utifrån Pitkins definition. Dessa tillkomna 
representationsrelationer vilar var och en på potentiella etiska spänningsfält. 
Enligt partimandatet utgör varje enskild politiker en partirepresentant och bör 
handla i partiets intresse. Det är partiet som nominerat den enskilde 
representanten och väljarnas röst ses som en röst på den presenterade 
partipolitiken. Väljarnas mandat till partiet kräver således att representanten 
handlar för att realisera partiets program. Men partiet både består och formas av 
enskilda politiska aktörer som även är folkvalda. Därför kan inte relationen 
mellan den enskilde representanten och väljarna negligeras. De politiker som 
betraktar sig som partirepresentanter, måste därför balansera uppgiften att 
representera partiet med uppdraget att representera sina väljares intressen på ett 
lyhört sätt. 
Etisk komplexitet kan uppstå för parlamentsledamoten som både är vald av en 

lokal valkrets, men är samtidigt ålagd att fatta nationellt bindande beslut. 
Representanten utgör både en lokal och nationell representant och bör således i 
sitt handlande sträva efter att tillgodose bägge väljargruppers intressen. Etisk 
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komplexitet kan även uppstå i mötet mellan den enskilda representanten och den 
organisatoriska kontext denne verkar inom. Politikern kan i handlandet och 
beslutsfattandet mötas av motstridiga rekommendationer när organisationsetiken 
ställer krav om etisk hänsyn som inte förenas med politikerns individualetik. 
Oavsett vilka yttre krav som organisationsetiken ställer, måste representanten ta 
ett personligt moraliskt ansvar för sitt handlande och beslutsfattande, som utförs 
genom representationsrollen. 
Trots att representanten i situationer möter skilda krav, förväntningar och 

handlingsrekommendationer som skapar etiska spänningsfält, måste politikern 
fatta beslut på väljarnas vägnar. I politikerrollen ingår därmed uppgiften att hitta 
en balans mellan olika etiska hänsynstaganden. Ett sätt att hantera de etiska 
spänningsfält som uppstår i representationen, är att i beslutsprocessen tillämpa 
lämplighetslogiken. Denna normativa logik anger en grundläggande princip för 
hur den enskilde representanten kan argumentera och dra slutsatser vid etiskt 
beslutsfattande100. 

4.2 Lämplighetslogik 

Utgångspunkten för lämplighetslogiken är att verkligheten är så komplex att det 
etiska beslutsfattandet inte på förhand kan formulera några universella 
värderingsprinciper som en representant alltid, över tid och rum, borde följa. Det 
önskvärda beslutsfattandet kan inte på förhand fastställas, därför att i varje 
beslutssituation skapas unika omständigheter som bör bilda grundval för besluten. 
Beslutsetiken grundar sig således på ett kontextuellt antagande och det goda och 
riktiga utförandet av representationsrollen beror på de omständigheter som råder 
vid det specifika beslutet101. Trots att det önskvärda politiska handlandet är 
kontextuellt betingat erbjuder lämplighetslogiken ändå värdemässig 
vägledning102. En representant kan betrakta en specifik handlinsprincip som något 
som denne principiellt finner önskvärt. Därmed säger lämplighetslogiken inget 
om att exempelvis en politiker som uppfattar sig som partirepresentant, inte kan 
finna partilojalitet och partidisciplin som vägledande. Däremot kan besluts-
situationer och omständigheter uppstå som kräver att den primära principen 
behöver omprövas103. Sådana situationer kan exempelvis vara när diverse 
rollkonflikter aktualiseras för politikern. Genom att betrakta det etiska politiska 
beslutsfattandet med hjälp av lämplighetslogiken, skapas utrymme för att uppfatta 
de tre representationsdoktrinernas skilda handlingsprinciper som relevanta 
aspekter i representationsrollen. För att värdera en handling måste politikern 
beakta 1) värden, plikter och skyldigheter som politikern uppfattar som goda och 
eftersträvansvärda 2) värdera handlingen utifrån konsekvenser denna medför 3) 

                                                 
100 Jfr Badersten: 108 
101 Jfr Badersten: 119 
102 Jfr Badersten: 119 
103 Jfr Badersten: 120 
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se till de omständigheter som präglar det enskilda fallet104. Aktören utgör en 
moralisk agent och har central roll i perspektivet105. 
Lämplighetslogiken menar att etik inte går ut på att mekaniskt och oreflekterat 

tillämpa abstrakta och på förhand definierade principer. Ett etiskt beslutsfattande 
och handlande grundar sig istället på grundvalen att verkligheten är ur ett 
moraliskt perspektiv komplext106. Att slaviskt följa en handlingsnorm som 
representanten alltid finner vägledande i det politiska beslutsfattandet, är att 
reducera komplexiteten som präglar den politiska representationen och 
handlandet. Det politiska förtroendeuppdraget är intrikat och rimligen bör alla 
individer som accepterar att träda in i en politikerroll vara uppmärksammad på att 
så är fallet. Det etiska handlandet och rollutförandet förutsätter att varje 
representant ständigt reflekterar kring individualetik och kring omvärlden107. 
Etiken betraktas ur lämplighetslogiken som situationsbetingad. Denna utgångs-

punkt öppnar upp för argumentationen om, att den politiska beslutsfattaren bör 
värdera sitt beslut utifrån många olika aspekter, som kan vila på etiska 
spänningsfält. I uppsatsen har flera potentiella spänningsfält synliggjorts. Ur ett 
lämplighetslogiskt perspektiv är verkligheten moralisk komplex. Det önskvärda 
handlandet ställer krav på den moraliskt ansvarsfulle politiska beslutsfattaren att 
ständigt beakta olika principer, handlingars konsekvenser och situationens 
omständigheter. Detta resulterar i att spänningsfält skapas i beslutsfattandet. Jag 
vill hävda att lämplighetslogiken är det perspektiv som på ett fruktbart sätt kastar 
ljus över den nödvändiga och även önskvärda komplexitet som återfinns i 
utövandet av representationsrollen. Representanternas erhållande av makt som 
möjliggörs genom politikerrollen, ställer krav på politikern att värdera 
beslutsfattandet från olika perspektiv. ”Representation innebär att representanter 
på ett lyhört sätt handlar i de representerades intresse” ställer krav på att 
konsekvenser beaktas och att väljarna konsulteras (detta kan ses som en plikt). 
Varje politisk beslut vilar även på specifika omständigheter och varje politiker 
påverkas av sin normativa uppfattning om det goda och rätta beslutet. Därför bör 
representanten ständigt i sitt utövande av politikerrollen, värdera de olika etiska 
dimensionerna, för att hitta ett handlingsalternativ som skapar en lämplig 
medelväg108. I enighet med lämplighetslogiken vill jag hävda att beslutsfattande 
inte bör reduceras i etisk komplexitet och framför allt inte det politiska 
beslutsfattandet. De folkvalda representanterna fattar bindande beslut på folkets 
vägnar och den moraliskt ansvarsfulle politikern förenklar inte beslutsfattandet 
för att finna enkla lösningar. 

                                                 
104 Jfr Badersten 120 
105 Badersten: 121 
106 Jfr Badersten: 121f 
107 Jfr Badersten: 122 
108 Jfr Badersten: 123 
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4.3 Reflektioner kring partistyre 

Partisystemsorganiseringen ställer strukturella betingelser på att de partipolitiska 
representanterna, genom förhandlingar kommer fram till en gemensam överordnad 
handlingslinje. Partilojalitet och lagspelets etik kan rättfärdigas ur en utilitaristisk 
argumentation. Genom en gemensam målformulering och ett uppvisande av 
enighet, skapas en större möjlighet att få inflytande över det politiska besluts-
fattandet109. Men partiernas organisationsetik kan endast ur ett demokartiskt 
perspektiv rättfärdiggöras, om representanterna kan påverka de beslut som de 
aktivt ska arbeta för att realisera. Inom ramen för den representativa demokratin 
ställs normativa krav på partidemokratin, att leva upp till vissa grundläggande 
demokratiska ideal. För att en partidemokrati som betonar lagspelets etik kan 
rättfärdiggöras, bör partierna leva upp till kraven på intern demokratisk styrning. 
Den andra förutsättningen är att partiernas verksamhet inriktas på program-
realisering110. I den empiriska vekligheten är partierna formellt sett internt 
demokratiska111. Forskning visar dock på att makten inom partierna tenderar att 
koncentreras till partiledningen112. Maktcentraliseringen har resulterat i, att kritik 
riktats mot att definieringen av partilinjen ofta fastslås av partiledningen, utan att 
diskussion och beslutsfattande föregåtts inom partiorganisationen113, 114. Ingvar 
Mattsons forskning visar på att i Sverige har partiledningarna en stark kontroll 
över sina partirepresentanter i riksdagen och att partidisciplinen tenderar att 
hårdna. I högre grad än tidigare styr en partielit partipolitiken och har därigenom 
en stark påverkan över de beslut som fattas av riksdag och regering115. 
Partiledningarna har kontroll över representationsnomineringar, partistöd och 
diverse utnämningar och därigenom tenderar partirepresentanterna i allt högre 
grad styras av en strikt disciplin i sitt handlande116. 
Legitimiteten och rättfärdiggörandet av partilojalitet och partidisciplin bygger på 

att de presenterade normativa aspekterna uppfylls. Om för stor makt centreras vid 
partiledningen tappar handlingsnormerna sin demokratiska legitimitet. Kvaliteten 
på partiernas interna demokrati är en förutsättning för att partiet ska kunna kräva 
av de folkvalda representanterna att rätta sig efter lagspelets etik. I dagens 
partistyren har partieliten makt över viktiga beslut och resurser (se ovan). Detta 
skapar sannolikt en strukturell betingelse för partipolitikerna att följa partilinjen. 

                                                 
109 Jfr Erlingsson et al: 195 
110 Jfr Erlingsson et al: 187 
111 Detta gäller konsoliderade demokratier 
112 Erlingsson et al: 187f 
113 Erlingsson et al: 188 
114 Det finns många delvis förklarande orsaker till att beslutsfattandet inom partierna centraliserats och i 
hög grad koncentrerats till partitoppen. Delvis är förklaringarna strukturellt betingade, där genomgripande 
förändringar i det politiska livet påverkat beslutsprocesserna. Exempelvis ställs höga krav på snabbt 
tempo och internationaliseringen av politiken har skapat en större komplexitet i beslutsfattandet ect. 
(Erlingsson et al: 188). 
115 Erlingsson et al: 189 
116 Erlingsson et al: 190f, 195 
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Däremot har varje politiker ett personligt moraliskt ansvar för handlandet som 
utförs i politikerrollens namn. Oavsett vilka krav och normer organisationen 
ställer finns ingen tvingande rollautomatik. Ett personligt ansvar följer med 
politikerrollen och detta kräver att politikern ständigt konsulterar sin 
individualetik. Individualetiken rymmer en viktig etisk dimension inom politiskt 
beslutsfattande. Kanske är det just denna aspekt som till syvende och sist bör fälla 
avgörandet i etisk komplexa beslutssituationer. 
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5 Det nya försvaret – en komplex 
beslutsetisk situation 

Kapitlet består av en sammanfattande återskildring om hur riksdagsman Klockare 
resonerade i beslutet om Det nya försvaret. Detta utgör ett illustrerande fall om 
hur parlamentariska ledamöter kan hantera och resonera i etisk komplexa 
beslutssituationer. Syftet med detta empiriska fall är att illustrera hur etisk 
komplexitet, som presenterats i uppsatsens teoretiska del, kan aktualiseras i det 
empiriska politiska representationen och beslutsfattandet. 

5.1 Introduktion till fallet 

Under riksdagsåret 1999/2000 ansåg den svenska socialdemokratiska regeringen 
att världen hade förändrats och hotbilden mot Sveriges säkerhet var omdanad efter 
Kalla krigets slut117. Enligt regeringen ställdes nya krav på försvarsmakten och 
som direkt konsekvens ansågs omstruktureringar inom försvarsverksamheten 
önskvärt. Under hösten 1999 framlades propositionen Det nya försvaret (DNF) 
som presenterade regeringens lagförslag på hur försvarsmakten borde 
omstruktureras. Propositionen spred oro och rädsla i Norrbotten. Regementet 
Lapplandsjägarna i Kiruna låg för nedläggning och hela sex bataljoner i Boden 
anmodades nedläggning. Ca 815 förlorade arbetstillfällen befarades uppstå som en 
direkt följd av nedläggningarna. Boden skulle drabbas värst, ca 600 personer 
befarades mista sina arbeten i form av omstruktureringen av försvaret. 
Regeringens proposition utgjorde ett besvärligt förslag för Norrbotten. Under 
början av 2000-talet var länet redan i förväg bl.a. tyngt av hög arbetslöshet och 
utflyttning. 
Sex norrbottniska socialdemokratiska riksdagsledamöter ställdes inför votering 

om regeringens förslag om det DNF. En av dessa var bodensaren Lennart 
Klockare. Som förtroendevald socialdemokratisk riksdagsledamot, representant 
för Norrbottens läns valkrets samt hemmahörande i Bodens kommun, aktualiserar 
regeringens förslag teoretiskt sett flera intressanta etiska representationsproblem 
för Klockare. Klockares situation utgör ett illustrerande exempel på etiskt 
problematik som kan uppstå i riksdagsledamotens representationsroll. 

                                                 
117 Anf.  44 Försvarsminister BJÖRN VON SYDOW (s), Protokoll 1999/2000:88 

 

http://riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=1999/2000:88#anf139
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5.2 Representationskonflikten mellan partilinjen och 
de lokala väljarna 

Klockare menar att han främst utgjort en socialdemokratisk partirepresentant 
under sina tolv verksamma år som riskdagsledamot. Samtidigt betonar Klockare 
att han även uppfattat sig som en norrbottnisk riksdagsledamot. Riksdagsarbetet 
uträttades med ett nära förhållande till väljarna i Norrbotten och han kände ett 
ansvar för att representera norrbottniska intressen. Politiska frågor som påverkade 
norrbottniska intressen skapade ofta ett särskilt engagemang för Klockare, att 
försöka påverka partilinjen till att bli så fördelaktig som möjligt för Norrbotten. I 
rollteoretiska termer kan hans uppdrag som norrbottnisk riksdagsledamot delas 
upp i två antagna roller – rollen som nationell och lokal socialdemokratisk 
representant. Att Klockare internaliserat dessa två roller utgör en central orsak till 
att han uppfattade beslutet om DNF som en ytterst svår beslutsprocess. 
Klockare delade regeringens åsikt att Sverige under början av 2000-talet var i 

behov av ett omdanat försvar, som kunde möta de nya utmaningarna som 
omvärlden och det internationella samfundet krävde118. Men som norrbottnisk 
riksdagsledamot uppstod en etiskt komplicerad situation för Klockare. 
Regeringens förslag innebar negativa konsekvenser för Norrbotten och de lokala 
väljarna menade att förslaget om DNF inte stod i överensstämmelse med deras 
intresse. Opinionsläget i Norrbotten talade sitt tydliga språk, både de 
norrbottniska väljarna och näringslivet stod samlade i frågan. Trycket var massivt 
på de norrbottniska ledamöterna att de skulle försöka fälla regeringens förslag. 
DNF aktualiserade för Klockare en etisk representationskonflikt. Konflikten 
manifesterades av att riksdagsuppdraget skapade en situation där Klockare 
förväntades hävda rollen som nationell socialdemokratisk representant samtidigt 
som den norrbottniska representationsrollen ställde krav på honom att 
representera den lokala valmanskårens intresse. Å ena sidan krävde rollen som 
partirepresentant att kan skulle verka för att realisera partiets intressen och mål 
(kravet om att stödja den definierade partilinjen främst anförd av den 
socialdemokratiska regeringen, även anammad i försvarsutskottets betänkande), å 
andra sidan krävde rollen som lokal representant att hans skulle handla i de 
norrbottniska väljarnas intresse. Situationen kan beskrivas som en geografiskt 
förankrad roll-roll-konflikt, skapad pga. partirepresentantens dubbla mandat. 
Under beslutsprocessen mötte Klockare skilda handlingsrekommendationer som 
även var ömsesidigt uteslutande. Vid voteringen kunde Klockare inte i den 
enskilda sakfrågan främja bägge perspektiven samtidigt. Beslutsprocessen 
aktualiserade ett kraftfullt etiskt spänningsfält mellan den lokala och nationella 
representationsrollen. 

                                                 
118 Anf.  139 LENNART KLOCKARE (s) 
”Jag vill inledningsvis säga att jag delar regeringens uppfattning när det gäller det säkerhetspolitiska 
läget och att det därför är nödvändigt att anpassa försvaret i förhållande till den hotbilden. Jag 
förutsätter även att de medel som sparas inom försvarsanslaget ska komma vården till del enligt 
tidigare besked.” (Protokoll 1999/2000:88).  
 

http://riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=1999/2000:88#anf139


 

 27 

5.3 Partilojalitet, väljarbundenhet och autonomi 

Att Klockare uppfattade sig själv främst som en partirepresentant fällde 
avgörandet för hans beslut. Rollen som partirepresentant skapade strukturella 
begräsningar i hans representation, något som kom till uttryck vid voteringen i 
riksdagen. Klockare voterar för regeringens propposition DNF. De argument som 
Klockare framlägger för sitt agerande är slående likt teorin om partiprincipen. 
Den primära handlingsprincip han förfäktar betonar vikten av att följa partilinjen 
när denna fastlagds. Iakttagandet av partilojalitet och partidisciplin blev ett sätt att 
lösa den etisk komplicerade representationskonflikten. 
I fallet om DNF stod den norrbottniska väljaropinionen samlade och riktade 

kraftfull kritik mot förslaget och även Klockare ger utryck för att han inte ansåg 
regeringens förslag utgjorde det bästa tänkbara119. Således kunde tämligen en 
slutsats vara; att partimandatets handlingsnormer var starkt styrande i frågan. 
Fallet vittnar om att det verkar vara svårt för ledamöter att gå emot partilinjen, 
även i situationer där den lokala väljaropinionen samt den egna uppfattningen om 
det auktoritativa beslutet, uppmanar representanten att gå emot partilinjen. De 
övriga norrbottniska socialdemokratiska ledamöterna voterade även i enighet med 
propositionen. Voteringen i sakfrågan synliggör att doktrinen om partimandatet 
verkar ha ett starkt inflytande över de socialdemokratiska riksdagsledamöternas 
beslutsetik och representationsetik120. 

                                                 
119 Anf. 139 LENNART KLOCKARE (s) 
”Fru talman! Jag delar inte regeringens uppfattning om hur förändringarna inom försvaret ska 
genomföras. Där är jag kritisk. Jag tycker att direktiven till utredningen och den s.k. styrgruppen 
som skulle genomföra detta var väl avvägda. När man sedan får del av utredningen visar det sig att 
gruppen gått ifrån direktiven på ett stort antal punkter. Förslag läggs fram som står i direkt motsats 
till regeringens direktiv. Jag kan bara nämna några punkter. […] Fru talman! Jag har förståelse för 
de förändringar som regeringen föreslår, men det skulle utan tvekan ha kunnat göras mer rationellt 
och med större ekonomiska besparingar samtidigt som effektiviteten ökar.” (Protokoll 
1999/2000:88) 
 
Anf.  140  AMANDA AGESTAV (kd) replik: 
Fru talman! Lennart Klockares partikamrat Ola Rask sade att det var bättre att rösta igenom det här 
förslaget, som både Lennart Klockare och jag tycker är dåligt. Är Lennart Klockare beredd att rösta 
för reservation 1, som innebär avslag på propositionen och att den skickas tillbaka så att regeringen 
i stället får återkomma med ett bättre förslag? ” (Protokoll 1999/2000:88) 
 
Anf.  141  LENNART KLOCKARE (s) replik: 
”Fru talman! Att biträda kd genom att yrka avslag på hela betänkandet har jag inte alls haft för 
avsikt att göra, men jag kan uttrycka min kritik över det förslag som har lagts fram när det gäller 
verksamheten i Boden. Jag kommer från Boden och känner till hur verksamheten fungerar där.” 
(Protokoll 1999/2000:88) 

 
120 Om en ledamot inte ens i en situation där 1) den egna väljaropinionen ger en samlad och direkt 
hänvisning om vad som står i deras intresse samt 2) att representanten själv ger uttryck för 
kritiskhet till förslaget, väljer att trotsa partiprincipen, är det troligt att detta inte heller sker i andra 
situationer (där exempelvis väljarna inte står lika samlade). Klockares handlande i fallet kring 
DNF är givetvis ett konkret fall och således kan inte för stora principiella slutsatser dras av fallet. 
Partiforskning visar i enighet med mitt uppmärksammade fall att svenska riksdagsledamöter 
tenderar i hög utsträckning följa partilinjen vid omröstningar. Holmberg och Esaiassons forsning 

http://riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=1999/2000:88#anf139
http://riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=1999/2000:88#anf139
http://riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=1999/2000:88#anf139
http://riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=1999/2000:88#anf139
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Att beskriva riksdagsledamöternas politiska representation enligt föregående 
skulle dock ge en något förenklad bild av ledamöternas beslutsetik och 
representationsrolls utövande. Klockare lägger stor vikt vid att betona vikten av 
beslutsprocessen av partilinjen. Klockare beskriver själva voteringen i riksdagen 
som en formell procedur. Vid dessa beslutssituationer ligger partilinjen fast och 
rollen som socialdemokratisk partirepresentant kräver att de enskilda ledamöterna 
stödjer denna. Klockare betonar att han aldrig skulle fälla sitt parti eller regering, 
bara för att han personligen i enskilda sakfrågor inte delar partilinjens uppfattning. 
Däremot menar han att om han inte kunde acceptera partiets eller regeringens 
beslut när partilinjen fastställts, återstår handlingsalternativet att lämna uppdraget, 
göra sorti från rollen som socialdemokratisk partirepresentant i riksdagen. Han 
menar att de socialdemokratiska partipolitiska representanterna delar en 
gemensam värdegrund; den distributiva rättvisan. Denna gemensamma 
ståndpunkt skapar en viss utformning på den politiska inriktningen och utgör en 
utgångspunkt i den förda politiken. Partiet ser han som en aktör som arbetar för 
ett politiskt helhetsperspektiv. Partiet kan inte enbart inrikta sitt arbete på att driva 
individuella sakfrågor, utan måste ta ansvar för en politisk aggregerad helhet. 
Därmed understryker han att trots att propositionen DNF utgjorde en stor och 
betydelsefull sakfråga, måste beslutet och regeringens förslag betraktas från 
helheten i den socialdemokratiska politiken. Att fälla den socialdemokratiska 
regeringen i ett stort beslut, skulle resultera i negativa konsekvenser på andra 
sakområden121. Han beskriver organisationsetiken inom partiet i enighet med 
lagspelets etik. När partilinjen har fastslagits bör varje representant underordna 
sig partiets ställningstagande. I voteringssituationer utgjorde partilojalitet och 
partidisciplin hans främsta ledstjärna. Han understyrker betydelsen av att inneha 
regeringsställning för att kunna påverka samhällsutvecklingen mot önskvärd 
politisk inriktning. Den partipolitiska inriktningen fastställs under parti-
kongressen. Trots att de beslut som fattas under kongressen ofta består av mer 
allmänna policydeklarationer, bygger utformningen i sakfrågor på det som 
fastställts under kongressen. 
I beslutet om DNF voterade Klockare enligt partilinjen, men han menar att han 

ändå försökte påverka utformandet i försvarsfrågan i enighet med de norrbottniska 
väljarnas kritiska ståndpunkt. Partiprincipen utgjorde Klockares ledstjärna i det 
formella beslutsfattandet, men han hävdar att det finns utrymme för riksdags-
ledamoten att påverka partilinjens utformning innan den fastställs. Han menar 
således att innan partilinjen är fastlagd och definitiv, kan varje enskild politiker 
internt hävda autonomi och sina lokala väljares åsikter. Före beslut om den 
definitiva partilinjen, finns enligt Klockare stora möjligheter att påverka det 
substantiella innehållet. Klockare menar att han i sakfrågan om DNF, arbetade 
internt i partiet för att utformandet av partilinjen skulle bli så fördelaktig som 
möjligt för Norrbotten. Hans stora engagemang i frågan bottnade i att han kände 

                                                                                                                                                         
visar på att partilojalitet är en betydande förklaringsfaktor för riksdagsmännens agerande (1988: 
32-47). 
121 Försvarsbudgeten och försvarsfrågorna kan inte betraktas enskild utan sammanhänger även 
med budgetar och frågor på andra områden. Exempelvis skulle de överskottet av de minskade 
försvarsomkostnaderna delges sjukvården.  
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ett personligt ansvar för Norrbottens och Bodens framtid och utveckling. Innan 
partilinjen fastslagits försökte Klockare pressa regeringen internt, för att påverka 
utformningen av DNF i enighet med både den egna uppfattningen och den lokala 
väljarkårens åsikter. Klockare menar att han framförde den negativa norrbottniska 
opinionens åsikter till regeringen (trots att försvarsområdet inte egentligen låg 
under hans ansvarsområde, han var ordinarie ledamot i socialförsäkrings-
utskottet). Pressen på hemmaplan minns han som massiv. Han menar att de 
norrbottniska socialdemokartiska riksdagsledamöterna tillsammans kunde 
påverka regeringens linje, från att resultera i dystra konsekvenser för Norrbottens 
till att bli något ljusare. Rollen som lokal representant riktades sedan in på att föra 
en kamp om att placeringarna av ersättningsjobben skulle hamna i Norrbotten. 
Sammanfattningsvis kan summeras att Klockare uppfattade att hans politikerroll 

som partirepresentant krävde att han vid den formella voteringen slöt sig till 
partiets förslag. Rollen som lokal representant krävde dock att han hävdade 
Norrbottens intresse under utformandet av partilinjen.  

5.4 Balansering av olika representationsroller 

Fallet DNF synliggör hur etisk komplexitet kan uppstå inom det politiska 
beslutsfattandet på riksdagsnivå. I och med att Klockare definierar sig som både 
en riksdagspolitisk partirepresentant och som en norrbottnisk representant, skapar 
försvarsfrågan främst en roll-roll-konflikt för Klokare122. Vid voteringen i 
riksdagen kan partiets respektive de lokala väljarnas motstridiga krav och 
förväntningar inte tillgodoses samtidigt. Denna beslutsetiska komplexitet 
sammanfaller med Pitkins argumentation, om att parlamentarikern bör hitta en 
balans i att både tillgodose det nationella och lokala intresset. Enligt Klockare 
balanseras de olika representationsförväntningarna under beslutsprocessen då 
partilinjen definieras. Innan partilinjen fastställts kan varje partipolitiker värna 
sina väljares intressen och hävda det handlingsalternativ aktören uppfattar som 
auktoritativt. I förhandlingarna om partiets ställningstagande i försvarsfrågan, 
kunde Klockare förespråka det handlingsalternativ som han uppfattade som 
auktoritativt ur sina väljares perspektiv. Han kunde dessutom i partiets interna 
beslutsprocess handla utifrån ett individualetiskt perspektiv och försöka bilda 
opinion och förståelse för Norrbottens intresse. Däremot ställde partiets 
organisationsetik och det partipolitiska lagspelet utifrån kommande krav på 
Klockare. Rollen som partirepresentant krävde att han skulle värna partiets 

                                                 
122 Det går att urskilja fler typer av rolletiska konflikter som aktualiseras i fallet. Exempelvis går 
det att skönja en jag-roll-konflikt, i och med att Klockare ger uttryck för att han inte ser 
regeringens förslag som det optimala och önskvärda (Protokoll 1999/2000:88). Således skapas ett 
etiskt spänningsfält mellan Klockares individuella uppfattning om det rätta och riktiga 
handlingsalternativet, respektive partitoppens åsikt. Den etiska komplexitet som aktualiseras i 
fallet, kan även beskrivas som en ansvarskonflikt mellan subjektivt och objektivt ansvar (Sjölin: 
70). Klockare ställde ett subjektivt ansvarskrav på sig själv att verka för Norrbotten och Bodens 
intresse. Samtidigt identifierade han ett utifrån kommande objektivt ansvar från partiet, som 
krävde att han handlade partiets intresse. 
 

http://riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=1999/2000:88#anf139
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intresse när förslaget låg inför votering i riksdagen. För Klockare var det 
otänkbart att försöka fälla regeringen till förmån för en borgerlig regering. Enligt 
honom måste sakfrågan DNF, ses från det helhetsperspektiv som den 
socialdemokratiska regeringen försökte driva. Att fälla regeringen i denna relativt 
stora fråga, skulle enligt honom ha resulterat i stora negativa konsekvenser på 
andra områden. 
Klockare menar att riksdagsledamöterna ofta förhandlar med regeringen genom 

personlig kontakt. I fallet DNF hade han många samtal och drev det norrbottniska 
intresset internt, utan att hans aktivitet nådde offentligheten och väljarna. Han 
menar att hos den socialdemokratiska regeringen fanns lyhördhet mot riksdags-
ledamöterna och han hävdar att möjligheterna var stora att påverka den social-
demokratiska regeringen och partilinjen. 

5.4.1 Svårighet för väljarna att utkräva ansvar 

Jag ämnar inte diskutera socialdemokraternas interna demokratiska kvalitet, men 
sett ur ett demokratiperspektiv synliggörs i samtalet med Klockare en 
problematisk aspekt i den politiska representationen. Det var under partiets 
interna överläggningar och förhandlingar, som den definitiva partilinjen 
fastställdes angående DNF. I hög grad nådde inte de interna diskussionerna 
offentlighetens kännedom. Väljarna delgavs främst information om partiets samt 
ledamöternas ställningstagande, genom de formella debatterna och voteringen i 
riksdagen. Klockare menar att det är främst under de interna diskussionerna, 
innan partiet står samlat och hävdar partilinjen, som de enskilda representanterna 
tar ett personligt ansvar för sina lokala väljares intresse och kan hävda autonomi i 
representationen. Från en demokratisk utgångspunkt innefattas de interna 
överläggningarna av problematik. Väljarna har rätt att få veta så mycket som 
möjligt om sina valda representanters ståndpunkter och agerande123. Klockares 
interna protest mot regeringens utformande av försvarsbeslutet nådde aldrig 
allmänheten. Därmed uppstår problem för väljarna att värdera hans lokala 
representationsuppdrag samt det ansvar han tog för de kollektiva beslut som 
partiet fattade. 

                                                 
123 Sjölin: 90f 
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6 Sammanfattning och 
slutkommentarer 

I uppsatsen synliggörs hur politisk representation inom ramen för representativ 
demokrati, vilar på etiska spänningsfält som kan aktualiseras i den politiska 
representationen. ”Representation innebär att representanter på ett lyhört sätt 
handlar i de representerades intresse.” För att leva upp till denna önskvärda 
representation måste politikern balansera ett relativt stort utrymme av autonomi 
med en ständigt pågående väljardialog. Partierna utgör en viktig aktör i det 
politiska livet. Partierna är de som fått förtroendet och ansvaret av väljarna att 
leva upp till den önskvärda representationen. Däremot består och formas partiet 
av enskilda politiska aktörer. Partirepresentanterna är nominerade av partiet, men 
är även folkvalda och därför kan inte relationen mellan den enskilde 
representanten och väljarna negligeras. Representationsrelationerna; representant- 
väljare, parti- väljare, representant- parti, existerar sida vid sida och vilar alla på 
etisk komplexitet. För de politiker som betraktar sig som partirepresentanter 
måste aktören balansera uppgiften att representera partiet, med uppgiften att 
representera sina väljares intressen på ett lyhört sätt. Etiska spänningsfält kan 
aktualiseras för den parlamentariska ledamoten, i att både hävda en lokal 
respektive nationell representation. Varje enskild ledamot är vald av en lokal 
valkrets, men är samtidigt ålagd att fatta nationellt bindande beslut. 
Representanten utgör både en lokal och nationell representant och bör således i 
sitt handlande sträva efter att tillgodose bägge väljargruppers intressen. 
Varje representant verkar inom en organisatorisk kontext som internaliserat en 

viss organisationsetik. Politikern kan mötas av motstridiga rekommendationer när 
organisationsetiken ställer krav om etisk hänsyn, som inte förenas med politikerns 
individualetik. Partier internaliserar ofta en organisationsetik i form av lagspelets 
etik, som betonar normer om lojalitet och samspel mellan medlemmarna. Enligt 
detta perspektiv är det partiets intressen och mål som bör vägleda representanten i 
handlandet. Legitimiteten för partilojalitet och partidisciplin bygger dock på 
villkoret att partierna är internt demokratiska samt att partierna handlar för att 
realisera det handlingsprogram som de gått till val med. Om för stor makt 
centreras vid partiledningen, tappar de primära handlingsnormerna sin 
demokratiska legitimitet. Kvaliteten på partiernas interna demokrati och 
beslutsprocess är en förutsättning för att partiet ska kunna kräva att de folkvalda 
representanterna ska acceptera och följa det partipolitiska lagspelets etik. 
Det politiska representationsuppdraget illustreras i uppsatsen genom rollteori. 

Teorin understryker att i politikerrollen finns det ingen tvingande rollautomatik, 
utan varje politisk representant kan påverka det etiska representationsinnehållet 
som produceras genom antagandet av politikerrollen. Ansvaret för den utförda 
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representationen kan aldrig flyttas över till någon annan. Individualetiken och 
hävdandet av autonomi i representationen blir därför en etisk aspekt som ständigt 
bör vara närvarande i representationsutförandet. Den politiska representanten 
måste således alltid värdera de krav som representationsrollen och organisations-
etiken ställer. 
Lämplighetslogiken utgör ett fruktbart sätt för den politiska representanten att 

hantera etiska spänningsfält. Denna normativa logik hävdar att ur ett moraliskt 
perspektiv är verkligheten komplex. Ett etiskt handlande inte kan förenas med att 
aktören mekaniskt och oreflekterat tillämpar abstrakta och på förhand definierade 
principer. Att alltid följa en handlingsnorm som representanten alltid finner 
vägledande i beslutsfattandet, är att reducera komplexiteten som präglar den 
politiska representationen. Istället hävdar lämplighetslogiken att det moraliska 
handlandet förutsätter att representanten ständigt reflekterar kring olika etisk 
hänsyn. Varje politiker bör ständigt i sitt utövande av politikerrollen värdera de 
aktualiserade etiska dimensionerna för att hitta ett handlingsalternativ som skapar 
en lämplig medelväg. Det politiska beslutsfattandet bör inte reduceras i etisk 
komplexitet. De folkvalda representanterna fattar bindande beslut på folkets 
vägnar och den moraliskt ansvarsfulle politikern förenklar inte beslutsfattandet 
för att finna enkla lösningar. 
Fallet om Det nya försvaret utgör en illustration på hur etisk komplexitet skapas 

i den politiska representationen och hur en parlamentarisk ledamot hanterar en 
svår etisk beslutssituation. Riksdagsman Klockares argumentation kring beslutet 
om Det nya försvaret illustrerar hur den teoretiska problematik som presenterats 
kan ta sig uttryck i praxis. Fallet uppmärksammar hur olika etiska hänsyn kan 
aktualiseras i det konkreta politiska livet och skapa etisk komplexitet för 
representanten. Trots att det är tveksamt vilka slutsatser man kan dra från 
fallstudier vill jag hävda, i likhet med lämplighetslogiken, att fallet vittnar om att i 
politisk representation aktualiseras många aspekter som kan skapa etisk 
komplexitet. För att leva upp till den önskvärda representationen måste politikern 
väga konsekvenser, skyldigheter, lojaliteter, ansvarighet och omständigheter till 
en helhet. Detta för att finna det handlingsalternativ som utgör det bästa tänkbara 
givet situationen. Politikernas uppgift är att fatta beslut på andras vägnar och 
därför måste politikern även ta ett personligt moraliskt ansvar för sitt handlande. 
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