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Sammanfattning 
Abstract 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur väl kommunfullmäktige i tre kommuner representerar 
kommuninvånarna beträffande social representation och hur den sociala representationen kan 
motiveras utifrån empirin och representations teorier. För att nå detta mål har jag skickat ut enkäter 
till ordinarie kommunfullmäktigeledamöter i tre anonyma kommuner. Studien rör i huvudsak tre 
variabler; kön, ålder och etnisk bakgrund. En fjärde variabel tas också upp men är inte lika central. 
Denna variabel är utbildningsnivå. Materialet från enkäterna har sedan analyserats med hjälp av 
teorier. Gemensamt för teoretikerna som tas upp i uppsatsen är att de på ett eller annat sätt 
behandlar representation. Resultaten visar att personer födda i Sverige, män, 45-64 år och personer 
med universitetsutbildning är överrepresenterade i kommunfullmäktige i de tre kommunerna. I 
fråga om intressefrågor inom de olika grupperna kunde inga tydliga skillnader hittas, men vad 
gällde de direkta frågorna om hur viktigt det är att arbeta för jämlikhet och jämställdhet, så var 
invandrare och kvinnor något mer positiva än infödda svenskar och män. Ledamöterna ansåg sig i 
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storleken på gruppen, hur fasta personer är i de olika kategorierna, och att grupperna har intressen 
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Abstract 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
 
”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri 
åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och 
parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.”1 
 
Sverige är således formellt en representativ och parlamentarisk demokrati. Frågan är dock vad 
detta betyder i praktiken. Betydelsen av vad politisk representation är varierar över tid och 
rum. Till exempel skiljer sig sättet att välja representanterna på mellan olika länder.2 Den 
mest angelägna frågan i det här fallet är dock vilka väljare som ska vara representerade. För 
hundra år sedan räknades till exempel inte kvinnor till de röstberättigades skara. Historiskt 
kan man även se att exempelvis civilstånd och förmögenhet varit avgörande för människor 
vad gäller rösträtten och valbarhet till beslutande organ. Vilka människor räknar vi i dag bort 
från den politiska arenan? Rent formellt måste den som ska rösta i riksdagsval ha fyllt 18 år, 
vara svensk medborgare som bor eller någon gång bott i Sverige.3 För att få rösta i 
kommunalval ska man ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i kommunen, vara medborgare i något 
EU-land, Norge eller Island eller ha varit folkbokförd i Sverige i minst tre år i rad.4  
 
Finns det då några informella hinder? Tidigare forskning har visat på att en kvinna inte har 
samma chans som en man att nå höga politiska positioner liksom att en invandrare inte har 
samma chans som en infödd svensk. Kön och etnisk bakgrund tycks således påverka vilka 
som väljs och på vilka platser de valda hamnar.  
 
Har en invandrare lättare att komma in i ett kommunfullmäktige i en kommun med en 
invandrartät befolkningssammansättning? Det finns en stor mängd forskning kring frågan om 
kvinnors och klassers representation både åsiktsmässigt och socialt, studier av samma typ 
med avseende på andra variabler är mer sällsynta. Undersökningar publicerade i Dagens 
Industri pekar på att det växt fram en politisk elit i Sverige där endast personer med en viss 
bakgrund blir representerade.5 Betyder det att bara vissa grupper kan göra sin röst hörd? Hur 
blir det då med den sociala representationen? I ett samhälle som blir mer och mer 
mångkulturellt och heterogent blir kravet på social representation allt större och viktigare då 
fullmäktigeförsamlingarnas ofta homogena sammansättning blir allt tydligare. Att se och 
förändra dessa strukturer har ett stort värde vad gäller både demokrati, rättvisa och jämlikhet. 
Kravet på social representation och åsiktsrepresentation är en viktig demokratisk fråga inte 
minst ur ett legitimitetsperspektiv. För att politiken ska få legitimitet måste människor veta att 
de är representerade, socialt likaväl som åsiktsmässigt. 
 

                                                
1 Regeringsformen, kapitel 1 Statsskickets grunder, 1§ 
2 Se till exempel Birch A, (1993) The concept and theories of modern democracy, London: Routledge  
3 Regeringsformen, kapitel 3 Riksdagen, 2§  
4 Kommunallagen, kapitel 4 De förtroendevalda, 2§ 
5 Isaksson A, och Jonsson A, Den borgliga makteliten, Dagens Industri 920601 & DI granskar den politiska 
eliten, Dagens Industri 961028 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att undersöka hur väl kommunfullmäktige i tre kommuner representerar 
kommuninvånarna beträffande social representation och hur den sociala representationen kan 
motiveras utifrån empirin och Anne Phillips teori om närvarons politik, Iris Marion Youngs 
teori om förtryck samt social representation enligt Helga Hernes.  
 

1. Hur väl representerar fullmäktiges sammansättning de valda kommunernas befolkning 
med avseenden på kön, ålder och etnicitet? Vilka grupper är över- respektive 
underrepresenterade?  

 
2. Vilka frågor intresserar ledamöterna indelade efter kön, ålder och etnicitet? Vilka 

eventuella skillnader finns mellan de olika grupperna? 
 
3. Vilka intressen och grupper anser sig fullmäktigeledamöterna representera?  

 
4. Hur kan den sociala representationen motiveras och vilka grupper bör utifrån det vara 

representerade i politiskt valda församlingar?  
 

1.3 Avgränsningar 
Studien är först och främst begränsad till tre valda kommuner, då det skulle bli för omfattande 
och tidskrävande att ta med fler. Endast två kommuner hade kunnat ge en alltför torftig analys, 
med tanke på antalet variabler. Det är dock självklart att studien inte på något sätt är 
representativ för Sveriges alla kommuner. Förhoppningen är att teori och tidigare forskning 
ska kunna bidra med mer generella slutsatser. Jag kommer inte, till skillnad från en del 
tidigare studier, att undersöka vilka villkor som finns för olika grupper i kommunfullmäktige, 
då det skulle bli en hel uppsats i sig. Därmed inte sagt att det inte är viktigt för hur vi 
representeras. Om vissa grupper stöter på större motstånd eller andra svårigheter i sitt arbete 
än andra är det tydligt att dessa grupper har svårare att bli representerade.   
 
Vad gäller frågan om åsiktsrepresentation, kommer jag inte att undersöka om 
kommunfullmäktigeledamöternas åsikter överensstämmer med kommuninvånarnas. Detta då 
det är mycket svårt att kartlägga kommuninvånarnas åsikter inom ramen för en d-uppsats. I 
stället gäller åsiktsrepresentationen, i den utsträckningen den ens tas upp, om det inom olika 
grupper finns intressen som delvis skiljer sig från andra gruppers intressen. Dessa grupper är 
unga, äldre, kvinnor, män, personer med respektive utan invandrarbakgrund.  

 

1.4 Metod och material 
Studien är en fallstudie där tre fall, kommuner, studeras. Jag kommer att göra en i första hand 
kvantitativ studie då det är ett relativt stort antal analysenheter som undersöks. Studiens syfte 
är att få lite kunskap om de många analysenheterna, snarare än djup och grundlig information 
om ett litet antal. Metoden att samla in denna information är genom en enkätstudie. Enkäten 
delades ut till ordinarie fullmäktigeledamöter i tre kommuner för att klargöra hur 
sammansättningen ser ut med avseende på kön, ålder och etnicitet. Samt för att få svar på 
vilka frågor de driver och intresserar sig för. Enkäten delades först ut till en mindre grupp för 
att testas. Vid gruppens utvärdering av enkäten gjordes några mindre korrigeringar.  
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1.4.1 Enkäten 
Enkäten består av både slutna och öppna frågor. Slutna frågor med fasta svarsalternativ finns 
med då de är mindre tidskrävande att bearbeta och lättare för jämförelser. Det råder heller 
ingen osäkerhet från respondenternas sida om vad som efterfrågas. Vid öppna frågor kan 
svarspersonerna ibland ha svårt att uppfatta vad som menas. Öppna frågor finns dock också 
med, då jag inte velat föra in respondenterna på ett särskilt spår utan ha deras egna ord och 
tankar. Dessutom har det i vissa fall funnits så många olika svarsalternativ att det vore 
ohanterligt att rada upp alla. Det främsta exemplet på detta är fråga 6; ”Vilka grupper i 
samhället tycker du att du i första hand representerar?”. Svaren på de öppna frågorna har 
delats in i olika grupper eller teman. 6  
 
Enkäten består av olika slags frågor som personliga faktafrågor, attitydfrågor och åsiktsfrågor. 
Bryman menar att det är viktigt för validiteten att vara medveten om att man ställer olika 
former av frågor, för att de bör behandlas och bearbetas på olika sätt. Detta för att visa 
att ”rätt” företeelse har undersökts.7 I enkäten8 kan de inledande frågorna till och med fråga 3 
sägas vara personliga faktafrågor. Till denna kategori kan också fråga 6 till 10 räknas. Fråga 
11 och 12 är attitydfrågor då respondenterna ombeds svara på vad de har för attityd till 
jämlikhets- respektive jämställdhetsarbete. Emedan fråga 4 och 5 lutar åt att vara åsiktsfrågor. 
Attitydfrågorna är placerade i slutet för att inte leda in respondenterna på ett särskilt spår 
tidigare i enkäten. Om dessa frågor funnits med till exempel innan fråga 4: ”Vilka 
kommunalpolitiska områden tycker du är viktigast?” skulle det kunna påverka svaret på 
frågan. Respondenterna skulle kunna tro att jämlikhet och jämställdhet är ämnet för hela 
enkäten, vilket inte är fallet. När frågorna har konstruerats har jag försökt undvika vissa saker. 
Bland annat att ta saker för givet och att ha frågor med negationer och flertydiga frågor. Jag 
har också försökt att konstruera så korta frågor som möjligt. Tanken är att undvika att fråga 
om flera saker i en och samma fråga. Till hjälp att formulera dessa krav på frågorna har jag 
haft Samhällsvetenskapliga metoder av Alan Bryman9. Trots detta insåg jag tyvärr när jag 
sammanställde svaren att frågorna 11 och 1210 var olyckligt ställda då det inte är politiskt 
korrekt att svara att det inte är viktigt att arbeta för jämlikhet och jämställdhet. Jag skulle i 
stället ha frågat om vad de gjorde för att driva frågor om jämlikhet och jämställdhet. Då hade 
resultatet förmodligen blivit mer negativt men också mer korrekt. 
 

1.4.2 Bortfall 
Enkäten skickades ut till samtliga ordinarie kommunfullmäktigeledamöter i de tre 
kommunerna sammanlagt 161 personer. Tre påminnelser skickades sedan ut och detta 
resulterade i en svarsfrekvens på 56 %. Naturligtvis är det ett problem att svarsfrekvensen är 
så låg. Enligt Alan Bryman är 56% ett knappt godkänt resultat men han menar också att 
enkäter oftast innebär ett betydligt större bortfall än vid till exempel intervjuer. Naturligtvis 
ökar risken för att de som har svarat inte är representativa för dem som inte har svarat ju 
större bortfallet är.11  För att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt så görs två saker. För 
det första jämförs resultatet med tidigare forskning. Om de statistiska siffrorna stämmer 

                                                
6 Bryman A, (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber AB s. 158ff 
7 Ibid. s. 162f  
8 Se bilaga 1 
9 Bryman s. 165ff 
10 Fråga 11: ”Hur viktig tycker du det är att arbeta för jämställdhet mellan könen?” Och fråga 12: ”Hur viktigt 
tycker du att det är att arbeta för jämlikhet mellan människor med olika etnisk bakgrund?” Frågorna var slutna 
med 5 svarsalternativ, se bilaga 1 
11 Bryman s 148 
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relativt väl överens med tidigare undersökningar ökar det chanserna att de är riktiga (se 
exempelvis kapitel 4.2.5 En samlad bild). För det andra så jämförs den sociala 
sammansättningen av dem som svarat med dem som inte gjort det. Denna bortfallsanalys är 
till för att kontrollera hur mycket de eventuellt skiljer sig åt. Eller som Esaiasson med flera 
uttrycker det: ”Bortfallsanalysen ger med andra ord besked om hur representativa 
svarspersonerna är för populationen med avseende på variabler där vi känner till fördelningen 
i populationen.”12 I det här fallet är det variablerna kön, ålder och etnicitet som kontrolleras.  
 
Tyvärr kunde jag bara få information om kommunfullmäktigeledamöternas etniska bakgrund i 
två av kommunerna. Vad gäller kön visar det sig att de som svarat på enkäten stämmer ganska 
väl med dem som inte gjort det, det vill säga ingen uppenbar snedfördelning kunde upptäckas. 
Det fanns dock en marginell tendens till att kvinnor varit lite bättre på att svara än män. 
Åldersfördelningen visade inte heller några stora skillnader mellan de som svarat och samtliga 
kommunfullmäktigeledamöter i de tre kommunerna. De som finns i den mest dominerande 
åldersgruppen 45-64 år svarar i lite större utsträckning än övriga. Sämst på att svara var de 
över 65 men det är ingen markant skillnad. I de två kommuner där den etniska bakgrunden 
kunnat kontrolleras kan inga skillnader alls skönjas. I och med detta vill jag slå fast att de som 
svarat, i stort sett motsvarar de som inte svarat i fråga om kön, ålder och etnicitet (det 
sistnämnda gäller endast kommun B och C). Vad gäller åsiktsmässiga skillnader kan jag 
ingenting säga mer än att den relativt jämna fördelningen på de tre ovan nämnda variablerna 
inte är en garanti, men dock ett gott tecken på att de som svarat och de som inte gjort det är 
ganska lika. Anledningen till att ingen jämförelse görs med avseende på utbildningsbakgrund 
är att ingen av de tre kommunerna kunnat ta fram sådan statistik över 
kommunfullmäktigeledamöterna. Därmed finns ingen garanti för att en snedfördelning finns, 
men då denna variabel inte är lika central i studien som de övriga, ser jag det inte som ett så 
stort problem.     
 

1.4.3 Val av variabler 
Anledningen till att jag valt just variablerna kön, ålder och etnicitet är att de i tidigare 
forskning visat sig att kvinnor, unga och gamla samt personer med invandrarbakgrund är 
underrepresenterade i folkvalda församlingar.13 Det finns förvisso en lång rad andra grupper 
som också är underrepresenterade. Utbildning, yrke och klass är exempel på andra variabler 
som spelar in. Av utrymmes- och tidsskäl har dock bara tre variabler valts ut. Kön har valts på 
grund av att det är en viktig variabel då den rör alla människor, ingen kan undvika att delas in 
i gruppen män eller gruppen kvinnor. Dessutom är det (relativt) fasta kategorier. 
Åldersgrupper har valts då jag uppfattat det som ett tämligen outforskat område inom 
representationsforskningen. Valet av den tredje variabeln föll på etnisk bakgrund då Sverige 
blir allt mer mångkulturellt. I och med det blir det allt viktigare att människor med olika 
etnisk bakgrund får möjlighet att göra sin röst hörd. Jag menar att det dessutom är positivt för 
studien att variablerna är så pass skiftande då det ger en bredare bild än om variablerna var 
knutna till varandra på ett sätt som till exempel utbildning och yrke. Utbildningsbakgrund 
finns dock med som en mindre central variabel i undersökningen men det kommer inte att ges 
lika stort utrymme som de övriga tre. Utbildning har tidigare visat sig vara en variabel där 
politikerna skiljt sig mycket från befolkningen i övrigt. Av den anledningen har det tagits med 
för att det kan ha inverkan på politikernas intressen till exempel. 

                                                
12 Esaiasson P m.fl. (2003) Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Stockholm: 
Nordstedts Juridik s. 208  
13 Se exempelvis Petersson O m.fl. (1997) Demokratirådets rapport 1997, Demokrati över gränser, Stockholm: 
SNS förlag s. 99 
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Beteckningen ”grupp” används i uppsatsen och detta kan diskuteras. Vissa frågar sig kanske 
varför jag just valt att dela in människor i de valda ”grupperna”. Andra, bland annat vissa 
personer som besvarat enkäten, vänder sig mot förhållningssättet att dela upp människor i 
olika grupper överhuvudtaget. Detta är värt att notera. Vad gäller grupperna är de indelade 
efter de valda variablerna (se ovan varför just de variablerna valts). Att använda sig av 
gruppindelning tycks vara helt ofrånkomligt då jag studerar just förekomsten av exempelvis 
unga, infödda svenskar och män i kommunfullmäktige. Man bör naturligtvis, trots detta, 
notera att grupperna inte på något sätt är homogena och två personer som tillhör samma grupp 
kan vara mer olika än två personer som tillhör olika grupper. Tanken bygger dock på att 
individer ur samma grupp har något av gemensamma förutsättningar och upplevelser av att 
vara till exempel man eller akademiker. Jag kommer att återkomma till detta i slutet av 
uppsatsen. 
 

1.4.4 Urval 
Urvalet har gjorts på följande grunder: jag eftersträvade att få med en kommun med många 
unga (mellan 18 och 24), och en kommun med många äldre (mellan 65-79). Detta då det är 
grupper som visat sig vara mycket underrepresenterade i folkvalda beslutande församlingar. 
Dessutom vill jag ha med en kommun med stor andel invånare med utländsk bakgrund. Detta 
urval beror på att jag vill se om det finns fler, exempelvis unga, relativt sett i 
kommunfullmäktige i en kommun med en stor andel unga i befolkningen. I jämförelse med 
kommuner med låg eller medelstor andel unga. Skälet till att jag valt grupperna 18-24 år och 
65-79 år är av praktisk art. Statistiska Centralbyrån (SCB) använder denna indelning i sin 
statistik. Därmed är det omöjligt för mig att göra en annan indelning. Ett annat skäl till att jag 
inte valt att ta med gruppen 80+ är att de utgör en så liten del av befolkningen och en näst 
intill obefintlig del av kommunfullmäktiges ledamöter i landets kommuner. Det kan tyckas 
olyckligt att gruppen ”unga” börjar vid 18 år och slutar vid 24. Saken är dock den att yngre 
personer än 18 år inte har rösträtt och inte kan sitta i fullmäktige. Orsaken till att den slutar 
vid 24 år är att gruppen som kommer därefter i SCB:s statistik är 25-44 och kan därmed inte 
gå in under gruppen ”unga”. Anledningen till att det i urvalet inte tas hänsyn till andelen 
kvinnor respektive män är att det är så pass jämnt fördelat över landet att de små variationerna 
i kommunerna inte kan ligga till grund för några slutsatser.14  
 
När kommuner som har varit aktuella lokaliserats, delades de in i tre olika grupper. En grupp 
för kommuner med många unga, en grupp för kommuner med många äldre och en med många 
personer med invandrarbakgrund. Sedan drogs en kommun ur varje grupp slumpvis. Slumpen 
gjorde så att kommunerna ligger i mycket olika delar av Sverige, en kommun finns i Götaland, 
en i Svealand och en i Norrland. Detta kan vara viktigt då slutsatserna inte kan förklaras med 
att de alla är centrerade till ett specifikt område. Vidare är kommunerna av mycket varierande 
storlek vilket också kan vara intressant. Detta kan dock vara både en fördel och en nackdel. 
En nackdel så till vida att det är svårare att jämföra tre så olika kommuner då det är så många 
faktorer som varierar. Det kan dock lika väl vara en fördel då det är lättare att se skillnader 
och att hitta förklaringar till dem. I tabellen nedan kategoriseras kommunernas andel unga, 
äldre och personer med invandrarbakgrund efter tre grupper; låg, medel och hög. För att en 
kommun ska få beteckningen ”medel” ska andelen ligga nära riksgenomsnittet medan ”låg” 
och ”hög” ges till kommuner som återfinns i grupperna absolut lägst andel respektive absolut 

                                                
14 Kvinnoandelen i landets kommuner varierar mellan 47,6% och 52,3%  
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högst andel. Ingen av kommunerna har varit svåra att kategorisera. Det har lyckligtvis inte 
funnits några gränsfall som skulle ha kunnat försvåra kategoriseringen. 
 
 Andel 18-24 år Andel 65-79 år Andel med 

invandrarbakgrund 
Utb.nivå 

Kommun A Hög Låg Låg  Hög 

Kommun B Medel Medel Hög Medel 

Kommun C Låg Hög Medel Låg 

Tabell 1Urvalskommunernas typ och befolkningssammansättning15  

 
Kommunerna är anonyma för att det annars är mycket lätt att identifiera personerna i 
undersökningen. Att jag vill försvåra identifiering är dels för att det inte är intressant att peka 
ut vad olika personer har svarat, det är inte studiens syfte, dels för att jag tror att 
kommunpolitikerna är mer villiga att svara och att svara mer oförbehållsamt om de inte kan 
identifieras. Det är inte heller kommunerna i sig som är intressanta för studien utan de 
samband och olikheter som finns.   
 

1.4.5 Litteratur 
För att ta reda på hur kommunernas befolkning är sammansatt med avseende på de valda 
variablerna används kommunuppdelad statistik från SCB. Tidigare forskning används dels för 
att formulera problemet dels för att kunna dra mer generella slutsatser än vad som skulle ha 
varit möjligt annars. Litteraturen består av både teoretiska och mer empiriska texter. Vad 
gäller litteraturen så kan hyllmeter hittas som behandlar kvinnors representation och kvinnors 
villkor i politiken (kontra mäns). Vad gäller andra variabler är det betydligt svårare att finna. 
Därmed behandlar majoriteten av litteraturen i den här uppsatsen just kvinnors representation 
och deltagande. Lena Wängnerud har studerat riksdagen med ett könsperspektiv i till exempel 
Kvinnorepresentation. Gun Hedlunds statsvetenskapliga avhandling Det handlar om 
prioriteringar behandlar Örebros kommunfullmäktige i början av 1980-talet. Gärd 
Folkesdotter vid Uppsala universitet har gjort en liknande studie i Gävle kommun. 
Forskningsrapporten Kommunal politik i kvinnohänder – Gävle i jämförelsens ljus gavs ut 
2002. Vid Örebro universitet finns Forum för forskning och utbildning om offentlig 
verksamhet – Novemus. Där finns bland andra Karin Perman som studerat kvinnors 
representation genom en fallstudie i Surahammars kommun. Någon som tagit upp även andra 
variabler än kön är Henry Bäck, statsvetare och professor i offentlig administration vid 
Göteborgs universitet. Han visar bland annat i Kommunpolitiker i den stora nyordningens tid 
hur de politiska församlingarna är sammansatta och hur villkoren för dem har ändrats under 
1980- och 1990-talen. Variabler som han tar upp är till exempel ålder och utbildning. I 
Kommundemokratikommitténs betänkande från 2001 tar Mirjaliisa Lukkarinen Kvist upp 
klyftan mellan utrikes födda och svenskfödda i politiken. Även utländska författare behandlas 
i viss mån. Pippa Norris, professor vid Harvard University, och Joni Lovenduski, professor 

                                                
15 Baserad på statistik från SCB, Kommunfolkmängd 31 december 2003 efter ålder och kön www.scb.se 040413 
Kommunerna är indelade efter Kommunförbundets kommungruppsindelning; Kommunförbundet, Svenska 
kommunförbundets kommungruppsindelning www.kommunforbundet.se/stat/statistik/kommunfakta/grupp.xls 
040421  
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vid Southampton University, har studerat det brittiska parlamentet och variablerna kön, ras 
och klass.  
 
Anne Phillips tar upp representation av kön, etnicitet, ras och ”närvarons politik” som ett 
begrepp där både social representation och åsiktsrepresentation ingår. Hanna Fenichel Pitkins 
numera klassiska verk The concept of representation från 1967 tas i korthet upp men är mer 
närvarande i diskussionen om en social representation då hon influerat debatten kring detta i 
mycket hög utsträckning. Norskan Helga Hernes vid institutet för social forskning i Oslo och 
hennes Welfare state and woman power behandlas i teorikapitlet liksom Maud Eduards, 
feminist och professor i statsvetenskap vid Stockholms Universitet.  Iris Marion Young är 
rättviseteoretiker och professor i Political Science vid University of Chicago. Hon har bland 
annat varit aktuell genom sina försök att bredda rättvisebegreppet till att omfatta annat än 
fördelningspolitik. I den här uppsatsen tas hennes syn på dominerande och ickedominerande 
grupper i politiken upp. Sören Holmberg och Peter Esaiasson är båda verksamma inom 
valforskningsprogrammet. Holmberg har intresserat sig mycket för bland annat representativ 
demokrati och väljarbeteende medan Esaiasson forskat om till exempel partiledare och 
valrörelser. Det är i första hand riksdagen och riksdagsledamöter som de har studerat.  
 

1.5 Begreppsdefinition 
Invandrare: Begreppet invandrare är ett lite problematiskt begrepp som ofta används slarvigt 
och om människor som faktiskt aldrig har invandrat. I uppsatsen används ibland 
även ”invandrade svenskar” i samma betydelse. Man kan således diskutera vilka som ska 
räknas som ”invandrare” och vilka som inte ska göra det. Jag har valt att bara se dem som är 
födda utomlands som ”invandrare”, andra generationens invandrare (det vill säga personer 
födda i Sverige men med föräldrar från ett annat land) räknas som ”infödda svenskar”. Jag 
utgår i min definition från departementsserien ”Begreppet invandrare – användning i 
myndigheters verksamhet” (2000:43) där de skriver: ”Begreppet invandrare bör endast 
användas när det gäller personer som själva faktiskt har invandrat, dvs. flyttat till Sverige från 
ett annat land och folkbokförts här. Personer som är födda i Sverige bör inte kallas 
invandrare.”16  
 

1.6 Disposition 
Kapitel 2 är en genomgång av tidigare forskning inom området, i första hand i Sverige men 
även en studie gjord i det brittiska parlamentet tas upp. Därefter behandlas för uppsatsen 
relevanta teorier i kapitel 3. Kapitel 4 består av resultatet av enkätundersökningen och viss 
analys. I kapitel 5 analyseras och sammanfattas resultaten. Undersökningen och resultaten i 
sig diskuteras slutligen. 

                                                
16 Begreppet invandrare – användning i myndigheters verksamhet, Ds 2000:43   
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2. Tidigare forskning 

Jag kommer nedan att dels ta upp forskning som behandlat social representation och 
åsiktsrepresentation i sig vad gäller olika grupper då det tar upp snarlika frågor som denna 
uppsats ägnas åt. Dels behandlas forskning som tar upp olika gruppers villkor i politiken (i 
första hand kvinnor och män då det framför allt är de som studerats).  
 
Lena Wängnerud har skrivit om kvinnors representation i svensk riksdag. Hon visar bland 
annat på att ledamöternas kön har en stor betydelse för till exempel vilka frågor som 
ledamöterna driver.17  
 
”Det handlar om prioriteringar” Kvinnors villkor och intressen i lokal politik är Gun 
Hedlunds avhandling som blev klar 1996 vid högskolan i Örebro. Undersökningen är 
centrerad till Örebro kommun 1980-82. Örebro hade redan för 40 år sedan en mycket stor 
andel kvinnliga kommunpolitiker. Syftet är att undersöka de kvinnliga politikernas villkor. De 
kvinnliga och manliga Örebropolitikerna skiljer sig från varandra vad gäller erfarenheter, 
handlingsmönster, värderingar och intresseområden. Hedlund menar att det är på grund av att 
kvinnorna ”sköter markservicen” som de engagerar sig senare i livet än vad män gör. Det blir 
näst intill omöjligt att ta politiska uppdrag när de har småbarn. Hon menar att det finns vissa 
barriärer som försvårar kvinnors politiska aktivitet. Dessa barriärer är tillexempel det 
dubbelarbete (hemmet och förvärvsarbete) som i högre utsträckning drabbar kvinnor än män 
och som gör att det blir svårare att hinna närvara vid möten, förbereda sig och så vidare.18  
 
Gärd Folkesdotter vid Uppsala universitet har studerat hur kvinnors villkor ser ut i politiken i 
Gävle kommun. Hon har också undersökt vilka politiska intresseområden män och kvinnor 
har i samma kommun. 19  Hon gör en jämförelse mellan kvinnor och män i Gävles 
kommunpolitik under 1900-talet men jämför också med andra kommuner, exempelvis Örebro 
och Katrineholm men även med riksdagen.20 Hon visar på skillnader i kvinnors villkor mellan 
partier. De borgliga partiernas kvinnor krävde mer och möttes av mindre motstånd än 
kvinnorna inom socialdemokratin. Folkesdotter drar slutsatsen att denna skillnad kan bero på 
att borglighetens kvinnor kunde ställa högre krav genom sin högre utbildning medan många 
av de socialdemokratiska kvinnorna var hemarbetande. 21 
 
Även Novemus (– Forum för forskning och utbildning om offentlig verksamhet) vid Örebro 
universitet har studerat kvinnors representation. De diskuterar bland annat om kvinnors ökade 
inflytande kan få till följd att kvinnor ses som ett hot i riksdag och kommunfullmäktige. Som 
exempel tas Surahammars kommun upp, där andelen kvinnor i fullmäktige är 46 %. 
Undersökningen går ut på att visa hur några kvinnor i Surahammars kommunfullmäktige ser 
på sina villkor vad gäller frågan om representation. Ett resultat av studien är att störst 
betydelse för kvinnors representation är den ökande andelen kvinnor i beslutande organ. Om 
kvinnoandelen är hög får frågor som rör ”kvinnors intressen” en större plats och leder till att 
kvinnor representeras i högre utsträckning än i en mansdominerad församling. De menar 

                                                
17 Wängnerud L, (1999) Kvinnorepresentation – Makt och möjligheter i Sveriges riksdag, Lund: studentlitteratur 
18 Hedlund G. (1996) ”Det handlar om prioriteringar” Kvinnors villkor och intressen i lokal politik, Örebro 
Studies 14, Högskolan i Örebro 
19 Folkesdotter G, (2002) Kommunal politik i kvinnohänder – Gävle i jämförelsens ljus, Forskningsrapport 
2002:3, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet, s. 9 
20 Ibid. s 26 & 72 
21 Ibid. s. 81ff och 89 
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alltså att kvinnors representation kan motiveras av att kvinnor och män har devis olika 
intressen som gör att män inte kan representera kvinnor på samma grunder som kvinnor kan 
och vice versa.22  
 
Pippa Norris och Joni Lovenduski har gjort en studie i det brittiska parlamentet om kön, ras 
och klass.23 De har i första hand undersökt vem som blir rekryterad till politiska uppdrag, vem 
som väljer och vem som väljs och varför. De visar i sin studie att det finns en styrande elit i 
Storbritannien som skiljer sig från den vanlige britten först och främst vad gäller utbildning 
och klass. Vad gäller kön och ras är representationen mer komplex och mycket beroende på 
vilket parti man tittar på. Många äldre kvinnor är aktivister i det konservativa partiet men få 
blir valda och får förtroendeuppdrag på grund av bland annat gamla traditioner. I 
arbetarpartiet återfinns en del yngre och medelålders kvinnor. Några få mörkhyade personer 
finns på olika nivåer i det konservativa partiet medan de i arbetarpartiet möter stora 
svårigheter att bli valda, mycket på grund av att rekryterarna inte tror att de blir valda. 
Slutsatsen blir: ”Until Westminster includes greater social diversity, reflecting the electorate 
at large, it will fail to be a parliament of all talents.”24     
 
Henry Bäck har studerat kommunpolitikers representation. Hans resultat visar bland annat att 
38 % av ledamöterna i kommunfullmäktige är kvinnor, 3,9 % är invandrare, 42 % har 
akademisk utbildning och medelåldern är 50 år. Detta betyder att kvinnor och invandrare är 
underrepresenterade medan personer med akademisk utbildning är överrepresenterade.25 
 
Klyftan mellan utrikes födda och svenskfödda ökade under 1990-talet slår Mirjaliisa 
Lukkarinen Kvist fast. Den förstnämnda gruppen deltar i politiken i mycket mindre 
utsträckning och det politiska utanförskapet breder ut sig bland personer som inte är födda i 
Sverige.26 Stort ansvar för den etniska mångfalden bör läggas på det lokala planet med tanke 
på att det är där rekrytering och nominering äger rum.27  
 

                                                
22 Perman K, ”Kvinnor och makt i kommunal förnyelse”, i Demokrati som experiment – försöksverksamhet och 
förnyelse i svenska kommuner red. Olsson J och Montin S (1999), Novemus rapportserie 1999:1, s. 89ff   
23 Norris P, & Lovenduski J, (1995) Political Recruitment – Gender, Race and Class in the British Parliament, 
Cambridge: Press syndicate of the University of Cambridge 
24 Norris  & Lovenduski, (1995). s. 248 
25 Bäck H, (2000) Kommunpolitiker i den stora nyordningens tid, Malmö: Liber AB s. 42ff   
26 Lukkarinen Kvist M, ”Etnisk mångfald i politiken”  i  Att vara med på riktigt – demokratiutveckling i 
kommuner och landsting, Bilagor till betänkande av Kommundemokratikommittén SOU 2001:48 Stockholm: 
Fritzes Offentliga Publikationer, s. 405f.  
27 Ibid. s. 421 
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3 Teori 

3.1 Representation 
I följande kapitel kommer olika former av representationsteorier förklaras och presenteras. 
Först definieras begreppet representation. Därefter övergår diskussionen till normativa teorier 
kring social representation för att sedan fortsätta i en diskussion som handlar om att inte bli 
representerad, eller underrepresenterad. Slutligen kommer jag in på olika 
representationsinriktningar hos politiker.  
 
Representation har diskuterats länge och getts många olika innebörder och förklaringar. 
Därmed menar jag att det finns anledning att nedan ta upp vilka definitioner och innebörder 
som kommer att avses fortsättningsvis. Hanna Fenichel Pitkin skrev redan 1967 att 
representation var ett flitigt använt begrepp och att de flesta människor ville styras av 
representanter. Alla grupper vill bli representerade och alla politiska ledningar (parlament, 
fullmäktigeförsamlingar etc.) utger sig för att vara representativa. Ordet representativitet 
kopplas ofta samman med positivt laddade ord som demokrati, frihet och rättvisa. 28  
 
Vissa, exempelvis John Adams, har hävdat att en representativ församling ska vara en exakt 
miniatyrkopia av befolkningen; ”as it should think, feel, reason and act like them”29. Detta är 
dock orealistiska krav att ställa på en vald församling. Om man tolkar citatet snarare bildligt 
än bokstavligt, så rymmer det de två olika sorters representation som man ofta skilt på i 
forskningen; social representation och åsiktsrepresentation. Av dessa två 
representationsinriktningar har kravet på åsiktsrepresentation varit det starkaste inom 
forskningen.30  Den här uppsatsen kommer dock att i första hand behandla social 
representation. Det vill säga representation av sociala faktorer såsom kön, etnicitet, etcetera. 
Åsiktsrepresentationen å andra sidan innebär helt enkelt representation av åsikter.  
 

3.1.1 Varför social representation? 
Då åsiktsrepresentationen ansetts viktigast i den svenska demokratin kan man fråga sig varför 
så stor vikt läggs vid den sociala representationen. Detta förklaras nedan. Det bör dock 
påpekas att denna diskussion är normativ och bygger på argument om hur det borde vara. 
 
Helga Hernes ger tre argument för den sociala representationen. Det första argumentet rör 
rättvisa, och handlar om den symboliska betydelsen av att personer från underrepresenterade 
grupper kommer in i valda församlingar. Detta menar Hernes bidrar till att legitimera politiska 
beslut hos medborgarna och underlätta genomförandet av besluten.31 Detta känns också igen i 
demokratiutredningens betänkande där man konstaterar: ”Att olika befolkningsgrupper är 
representerade i de politiska församlingarna är viktigt för systemets legitimitet.”32 Det andra 
argumentet är resursargumentet och innebär att god social representation leder till större 
kunskap i och med att flera erfarenheter samlas. Detta leder till mer välgrundade beslut. 
Intresseargumentet är det tredje argumentet. Det bygger på att vissa grupper har gemensamma 
                                                
28 Pitkin Fenichel H, (1967) The concept of representation, Berkeley: University of California Press, s. 2 
29 John Adams citerad i Pitkin Fenichel H red., (1969) Representation, New York: Atherton Press s. 73  
30 Wängerud, (1999) s. 14ff 
31 Hernes H, (1987) Welfare state and women power: Essays in state feminism, Oslo: Norwegian University 
Press  s. 22ff 
32 En uthållig demokrati, Demokratiutredningens betänkande SOU 2000:1, Stockholm: Fritzes Offentliga 
Publikationer, s. 150 
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intressen som gynnas om dessa grupper blir representerade.33 Om det är sant att vissa sociala 
grupper har särskilda intressen är svårt att säga men man kan i alla fall, som David Karlsson i 
Kommundemokratiutredningen, konstatera att alla grupper bör ha ett gemensamt intresse i att 
inte bli diskriminerade som grupp.34  
 

3.1.2 Närvarons politik  
Anne Phillips kritiserar synsättet på representation som åsiktsgrundad. Hon menar att 
människor blir bättre representerade om representanterna delar deras erfarenheter och att 
missgynnade gruppers frånvaro i politiska sammanhang påverkar de beslut som fattas. Hon 
talar om närvarons politik som betyder att social representation inte går att skilja från 
åsiktsrepresentation, vilket många andra forskare hävdat. Åsiktsrepresentationen står inte i 
motsatsförhållande till den sociala representationen utan båda måste beaktas för att ett rättvist 
system ska kunna komma till stånd.35 Om inte skillnader i makt skulle existera skulle 
politikerna vara jämnt utspridda oavsett till exempel kön och etnicitet. Då verkligheten inte 
ser ut på detta sätt betyder det att ett informellt motstånd föreligger. Phillips menar att det 
finns två möjliga motstånd; antingen är det en medveten diskriminering eller också handlar 
det om strukturella hinder. Oavsett vilket av alternativen som är det riktiga så tycks det vara 
oklokt att låta den ena gruppen vara representant för den andra.36  
 
Begreppet ”Närvarons politik” (The politics of presence) används då Phillips diskuterar 
kraven på social representation. Detta krav är mångfacetterat och innebär bland annat krav på 
jämn representation mellan könen och relativt proportionell fördelning mellan människor med 
olika etnisk bakgrund. Överhuvudtaget så krävs att marginaliserade eller underordnade 
grupper ska ges tillträde till politiken. De överrepresenterade grupperna (oftast vita, 
medelålders, medelklass män) kan endast representera underrepresenterade grupper när det 
gäller direkta reformprogram för att stärka de senares ställning och på förhand fastslagna 
värderingar. Denna ersättning kan dock inte godtas då det är bristen på exempelvis invandrare 
eller kvinnor som är själva problemet.37 Resultatet av detta blir, enligt Phillips, att den 
överrepresenterade gruppens erfarenheter blir för dominerande. De variabler som Phillips 
tittar på är kön, klass och etnicitet. Den historiska förändringen från direktdemokrati till 
representativ demokrati har inneburit att fokus har flyttats från vem de folkvalda är till vilka 
idéer och åsikter de representerar.38  
 
Då politiska förslag utarbetas till favör för en grupp som inte finns representerad kan man inte 
vänta sig att få med alla betydelsefulla infallsvinklar, vilket man har större möjlighet till om 
gruppen är representerad. Med andra ord kan man påstå att besluten blir mer riktiga och 
chansen är större att det leder till de avsiktliga följderna om gruppen som det rör är 
representerad.39 Poängen, menar Phillips, med en närvarons politik är; ”att göra det möjligt 
för dem som nu är uteslutna från politiken att på ett mera direkt sätt engagera sig i den 

                                                
33 Hernes s. 22ff 
34 Karlsson D, ”Ny som förtroendevald i kommuner och landsting” i  Att vara med på riktigt – 
demokratiutveckling i kommuner och landsting, Bilagor till betänkande av Kommundemokratikommittén SOU 
2001:48 Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer, s. 124 
35 Phillips A, (2000) Närvarons politik – den politiska representationen av kön, etnicitet och ras, Lund: 
Studentlitteratur, s. 38 
36 Ibid. (2000) s. 69f 
37 Ibid. (2000) s. 15ff 
38 Ibid. (2000) s. 11ff 
39 Ibid. (2000) s. 25 
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politiska debatten och inom politiskt beslutsfattande.”40 Hon hänvisar till historien då hon 
argumenterar för sin teori; ”representation av arbete” innebar både krav på representation av 
personer som tillhörde arbetarklassen och representation av ”arbetarintressen”41. Det senare 
kunde föras fram av person från andra samhällsklasser (även om det var ovanligt). Gränsen 
mellan arbetare och andra var tydlig och därmed ställdes stora krav på arbetares närvaro. Nu 
100 år senare kan man se att arbetarpartier har stort inflytande i politiska beslutande 
församlingar runt om i världen. Phillips menar att åsikter och närvaro inte kan särskiljs och 
ses som två olika saker.42 
 
Phillips har fått viss kritik för teorin om närvarons politik av bland andra Lena Wängnerud. 
Wängnerud menar att det blir svårt att utkräva ansvar från sina politiker om man inte kan 
hänvisa till partiprogram och löften. Detta kan dock delvis försvaras med att Phillips inte vill 
ersätta åsiktsrepresentationen med enbart en social representation. De ska komplettera 
varandra och kan inte helt skiljas åt. En annan kritisk synpunkt som Wängnerud har och som 
är svårare att komma till rätta med är frågan om vilka grupper som ska kunna kräva 
representation. Det blir omöjligt att få en vald församlig att se ut exakt som befolkningen som 
ska representeras. Phillips svarar på detta med att man ska se till vilka grupper som kan tänkas 
förändra politiken på ett uppenbart sätt.43  
 

3.1.3 Politik och kön  
Maud Eduards menar att kvinnors politiska organisering som exkluderar män inte är 
accepterat. Kvinnor och män är inte godkända politiska grupperingar. Ett viktigt krav ställs på 
kvinnor för att de ska bli accepterade och ses som goda medborgare; de måste vilja samarbeta 
med män. Männen å sin sida behöver inte vilja samarbeta med kvinnor. Män existerar i 
politiken och kan delas in i en mängd kategorier men inte som kön. Männen utgör normen 
som kvinnorna måste förhålla sig till, jämföras med. Om det fanns några 
intressemotsättningar mellan män och kvinnor som var synliga och erkända av båda könen så 
skulle kvinnor kunna godkännas som männens politiska jämlikar. ”Politisk handling bygger 
på användandet av kategorier” hävdar Eduards och vill i och med det påpeka att politiken 
försvåras i och med att män inte ses (eller ser sig) som kategori. Männen kan se sin politiska 
handling i skenet av sin skicklighet och allmängiltighet medan kvinnor definieras (och 
definierar sig) som kvinnor i politiken.44  
 

3.1.4 Förtryck 
Iris Marion Young är rättviseteoretiker och menar att ”varje förtryckt grupp eller person i 
något avseende är förhindrad att utnyttja och utveckla sina resurser och att uttrycka sina 
känslor, tankar och behov”.45 Hon beskriver fem olika sorters förtryck; marginalisering, 
kulturell dominans, maktlöshet, exploatering och våld. De fem olika sorternas förtyck kan 
också kallas för kriterier och om ett av kriterierna stämmer in på en grupp så är den 
förtryckt.46 De två förstnämnda kommer att tas upp här. Young menar att marginalisering 

                                                
40 Phillips, (2000) s. 193 
41 Exempelvis krav på trygg arbetsmiljö och skäliga löner   
42 Phillips, (2000) s. 17ff 
43 Wängnerud , (1999) s. 18f  
44 Eduards M, (2002) Förbjuden handling – om kvinnors organisering och feministisk teori, Malmö: Liber AB s. 
151ff.  
45 Young I, (2000) Att kasta tjejkast – Texter om feminism och rättvisa, Stockholm: Bokförlaget Atlas s. 51f 
46 Ibid. s. 86  



 

   13 

kanske är den allvarligaste formen av förtryck då många utesluts från exempelvis 
arbetsmarknaden, vilket leder till ekonomiska och psykiska svårigheter. Dock betyder inte 
ekonomisk hjälp en väg ut ur marginaliseringen. Marginaliserade grupper är grupper med 
personer som är ”åsidosatta, förbisedda och icke efterfrågade”.47  
 
Kulturell dominans innebär att den eller de grupper som är förtryckta osynliggörs och 
beskrivs som annorlunda och avvikande. Den dominerande gruppen ser sig som allmängiltig 
(precis som Eduards hävdar att män ser sig som allmängiltiga i avsnittet ovan) och ser inte att 
det finns andra perspektiv på till exempel samhället. Därmed får inte andra än dem som tillhör 
den dominerande gruppen påverka kulturen. Detta leder till att individerna i den dominerande 
gruppen inte släpper fram andra sociala erfarenheter. Politiskt och socialt utanförskap hos de 
icke-dominerande grupperna blir konsekvensen. Young menar att det är detta som i sig skapar 
skillnader i erfarenheter mellan olika grupper. En grupp som stämplas som annorlunda på 
grund av till exempel hudfärg hamnar i situationer på grund av stämpeln som ger dem andra 
erfarenheter än de som tillhör den kulturellt dominerande gruppen. 48 Begreppet kulturell 
dominans kan sägas utveckla Eduards resonemang om kön och makt till att gälla även andra 
grupper som är dominerande – förtryckta, exempelvis grupper grundade på ålder, etnicitet och 
kön.  
 
Det är viktigt att släppa in olika erfarenheter, skapade eller inte, i politiken och detta ska inte 
ske genom en strävan att ta bort alla olikheter och göra alla lika. Young menar att ”om vi vill 
ha en offentlighet som även i praktiken är öppen för alla medborgare måste (vi) garantera att 
förtryckta grupper får självständig representation i beslutande politiska församlingar”.49 
Människor måste få till stånd en jämlikhet som betyder att olika grupper erkänner varandra 
och att alla grupper får definiera sig själva. Hon efterfrågar en politik som värderar olikheter 
högt, en politik som ser olika gruppers specifika perspektiv och kulturer som lika ”bra” 
oavsett om de tillhör en dominerande grupp eller en dominerad. Den dominerande kulturen 
måste ses som en kultur vilken som helst (och inte som Kulturen) för att man då ska kunna 
häva det förtryck som Young anser finns i samhället.50 Underordnade grupper bör organisera 
sig för att få ökat inflytande men i och med det tar de också en risk – genom att hävda att de 
på något sätt skiljer sig från normen riskerar de att bli än mer förtryckta. För att få ingå i en 
gemenskap måste man i många fall hävda sin likhet med normen.51 Vad som är viktigt är att 
olika grupper inte ska ses som motsatser utan som variationer. Olikheterna är inte absoluta 
utan består av en kombination av likheter och skillnader.52 De grupper som är kulturellt 
dominerade tystas eller värderas ner av de dominerande grupperna. ”Förtryckta grupper har 
större möjlighet att uppnå rättvisa, såväl substantiellt som procedurellt, inom ett system som 
ger dem representation som grupp i beslutsprocessen”.53    
 

3.1.5 Representationsinriktningar  
Följande resonemang gäller i första hand riksdagsledamöter men jag menar att det är gångbart 
även för kommunpolitiker då de också representerar olika grupper och olika intressen. Inom 
representationsforskningen har man skiljt mellan representationsinriktningar och 

                                                
47 Young, (2000). s 71ff, citatet är från s. 74 
48 Ibid. s. 79ff 
49 Ibid. s. 94 
50 Ibid. s 101ff 
51 Ibid. s. 109ff 
52 Ibid. s. 113 
53 Ibid. s. 133  
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representationsprinciper med normativa inslag. Dessa ska dock i sin tur skiljas från 
ageranderepresentation där de två första begreppen syftar på hur representanterna uppfattar 
sig som representanter medan det i det sistnämnda fallet rör sig om hur de i realiteten handlar. 
Representationsinriktningar avgör vilka exempelvis grupper och intressen som representanten 
tycker sig bäst representera. Representationsprinciper av normativt slag gäller hur man bör 
fatta beslut, exempelvis om man tycker att man bör handla efter partilinjen, efter vad väljarna 
tycker och så vidare. En representant kan välja en inriktning och en princip som egentligen 
inte överensstämmer. Åsikt och handling kan vara skilda saker men det är mera ovanligt. 
Representationsinriktningar och representationsprinciper bildar tillsammans representanternas 
representationsideologier. Olika representanter kan således ha olika uppfattningar om vilka 
intressen de representerar, dels kan det vara partiet eller valkretsen dels olika grupper av 
väljare, exempelvis kvinnor, unga eller jordbrukare. Man kan också tänka sig att en ledamot 
kan känna sig representativ för enskilda väljare som av någon specifik anledning behöver 
göra sin röst hörd.54  
 
För att utläsa vilken representationsinriktning ledamöterna har utgår Holmberg och Esaiasson 
från fyra förklaringsgrupper; partianknutna, riksdagsanknutna (i det här fallet ersätts detta 
med kommunfullmäktigeanknutna), individanknutna och strukturanknutna. Partianknutna 
förklaringar: Detta gäller i första hand vilket parti ledamoten tillhör, men även vilken plats 
han eller hon har i partiet. I Sverige är partidisciplinen relativt stark och därmed är partiet den 
vanligaste representationsinriktningen hos svenska politiker. Riksdagsanknutna förklaringar 
rör hur länge riksdagsmännen suttit i riksdagen och hur ofta de syns i massmedia, de välkända 
ansiktena kallar Holmberg och Esaiasson ”riksdagskändisar”. I anknytning till 
riksdagsförklaringarna nämns också statusen i riksdagen, vilken roll man har. Detta kan ses 
som en motsvarighet till den partianknutna faktorn som nämnts tidigare om vilken roll man 
har i partiet. Kön, utbildningsbakgrund och yrke är sådant som räknas till de individbaserade 
förklaringarna. Inga manliga svenska riksdagsledamöter, vid tidpunkten för Holmbergs och 
Esaiassons studie kände sig som representanter för kvinnor. Några män från dåvarande vpk 
ansåg det angeläget att arbeta för kvinnors intressen. Huruvida de kvinnliga ledamöterna 
känner sig som representanter för sina manliga väljare framgår dock inte. Faktorer som rör 
valkretsen, som exempelvis arbetslöshet eller storstad – landsbygd, räknas som 
strukturanknutna förhållanden.55 Teorin om representationsinriktningar används för att 
urskilja mönster i politikernas beteenden.56  
 

3.2 Teoretisk referensram  
Vissa delar av teorierna är mer centrala för analysen av empirin i den här studien än andra. 
Nedan sammanfattas de viktigaste delarna och begreppen. 
 
I den här studien delas individerna i de olika fullmäktigeförsamlingarna in i olika grupper. 
Man kan naturligtvis vända sig mot ett sådant synsätt då det lätt ger intryck av att alla 
människor inom en viss grupp (till exempel män) är homogena. Maud Eduards hävdar dock 
att politik bygger på att man delar in människor i kategorier. Ett problem, menar hon är att 
män uppfattas utifrån sin kompetens medan kvinnor ses som kvinnor i politiken. En annan 
slutsats är att män inte ses eller ser sig som en kategori/grupp, medan till exempel kvinnor gör 
det. Detta menar hon försvårar politiken. Enligt Iris Marion Young gäller samma sak för 
                                                
54 Holmberg S, och Esaiasson P, (1988) De folkvalda – En bok om riksdagsledamöterna och den representativa 
demokratin i Sverige Stockholm: Bonnier Fakta Bokförlag AG, s. 30ff 
55 Ibid. s. 22ff, 30 och 43 
56 Ibid. s. 19 
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andra under- och överrepresenterade grupper indelade efter till exempel etnicitet och ålder. 
Den dominerande gruppen ser sig som norm mot vilka andra mäts och mäter sig. Enligt 
Youngs resonemang leder underrepresentation till politiskt utanförskap, vilket i sin tur leder 
till att sociala erfarenheter går förlorade.  
 
Representationsinriktningar anger vilka grupper representanterna själva anser sig representera. 
Av de fyra förklaringsmodellerna för inriktningarna är partiförklaringen och 
individförklaringen de viktigaste i den här undersökningen. Partiförklaringarna är de 
förklaringar som har att göra med vilket parti man tillhör medan individförklaringar handlar 
om till exempel kön och yrke.  
 
För den mer normativa analysen av empirin tar jag upp Anne Phillips teori om närvarons 
politik. Hennes krav på social representation står i centrum, det vill säga kravet på att de som 
nu är uteslutna från politiken ska få tillträde till den politiska arenan. Marginaliserade eller 
underordnade grupper bör få tillträde till politiken då andra grupper endast kan representera 
dem i och med direkta reformprogram för att stärka den underrepresenterade gruppens 
ställning. Problemet är dock att underskottet på vissa grupper i sig är ett problem och att en 
mångfacetterad församling fattar bättre och rättvisare beslut. I samband med detta kommer 
även Wängneruds kritik av närvarons politik diskuteras. Kritiken gäller i första hand vilka 
som ska omfattas av närvarons politik, en exakt kopia av befolkningens sammansättning är ett 
omöjligt krav. Alltså måste man välja ut vilka grupper som är tillräckligt betydelsefulla för att 
ges tillträde. Helga Hernes argumenterar också för social representation. Dessa argument 
bygger på rättvisa, resursutnyttjande och tillvaratagande av olika intressen. Även Young tar 
upp krav på social representation som en intresse- och rättvisefråga. Hennes syn på förtryck 
som marginalisering eller kulturell dominans är central. Den dominerande gruppen måste ses 
som just grupp, om förtrycket ska kunna försvinna. 
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4. Resultat 

4.1 Sveriges kommuner 
I Sverige finns för tillfället 290 kommuner av varierande storlek. Kommunen styrs av ett 
kommunfullmäktige som väljs av befolkningen, fullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen 
och tillsätter nämnderna. Fullmäktige fattar alla principbeslut medan kommunstyrelsen är det 
centrala förvaltningsorganet, nämnderna ska ansvara för att fullmäktiges beslut genomförs 
och för beredning av fullmäktigeärenden. Antalet fullmäktigeledamöter varierar från kommun 
till kommun beroende på folkmängd.57 
 

4.1.1 Rekrytering 
Frågan om social representation hänger nära samman med rekryteringen av kommunala 
politiker, då man i många fall bör ta sig uppför rekryteringsstegen för att kunna väljas. Rent 
formellt är EU-medborgare (och medborgare i Norge och Island) valbara i Sverige om de har 
fyllt 18 år och är folkbokförda i kommunen. För andra personer gäller det att ha varit 
folkbokförd i Sverige i minst tre år i rad för att kunna väljas.58 Vidare måste man naturligtvis 
vara villig att åta sig ett politiskt uppdrag och vara medlem i ett parti. Sedan återstår att bli 
nominerad av partiets nomineringsorgan och slutligen bli vald.59 Problemet för många partier 
i dag är människors ovilja att ta ett förtroendeuppdrag. ”Framför allt uppges det ha blivit 
svårare att rekrytera kvinnor, ungdomar, invandrare och glesbygdsbor.”60  
 
I kommunvalen 1998 var det svårare för kvinnor än för män att nomineras men bland de 
nominerade var det ingen skillnad i mäns och kvinnors möjligheter att komma högt upp på 
listan. Personer mellan 50 och 64 år blev nominerade i långt större utsträckning än andra, i 
synnerhet hade personer under 29 och över 64 år svårigheter att bli nominerade. Invandrare 
hade dessutom mycket svårare än personer födda i Sverige att bli både nominerade och 
placerade högt på listan.61 Därmed kan man konstatera att även om alla har samma formella 
möjligheter att bli nominerade och valda till kommunfullmäktige så finns det informella 
hinder som stoppar människor av ”fel” kön, ålder och etnisk bakgrund. 

 

4.2 Fullmäktiges sociala sammansättning i de tre kommunerna 
Jag kommer i följande avsnitt att ta upp de fyra variabler som i studien är centrala: ålder, kön, 
etnicitet och utbildning. I figurer där inget annat anges gäller siffrorna de 
fullmäktigeledamöter som svarat på enkäten. 
 

                                                
57 Regeringen, Den lokala nivån, www.regeringen.se 040830 
58 Att vara med på riktigt– demokratiutveckling i kommuner och landsting, Bilagor till betänkande av 
Kommundemokratikommittén SOU 2001:48 Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer, s. 145 
59 Bäck H, (2000) Kommunpolitiker i den stora nyordningens tid, Malmö: Liber AB s. 49f 
60 Att vara med på riktig – demokratiutveckling i kommuner och landsting , Betänkande av 
Kommundemokratikommittén  SOU 2001:48, s. 103 Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer 
61 Ibid. s. 118 
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4.2.1 Ålder 
I kapitlet ”Tidigare forskning” visade det sig att unga och äldre var mycket 
underrepresenterade i politiska beslutande församlingar. Detta får starkt stöd i mitt empiriska 
material som visar att så är fallet i samtliga tre undersökta kommuner.  

 
Tydligt är att unga 
personer (18-24 år) är 
mycket 
underrepresenterade, 
de är i det närmaste 
helt frånvarande i 
kommunfullmäktige. 
Endast 1 % av 
fullmäktigeledamötern
a var under 25 år och 
bilden blir inte ljusare 
om de mellan 25 och 
30 räknas in. 4% är 
under 30 år samanlagt 
i de tre kommun-
fullmäktige. Kommun 
A har en stor yngre 
befolkning62. En fråga 
som jag ställde 
inledningsvis var om 
det skulle finnas 

förhållandevis många yngre i kommunfullmäktige i kommun A. Det vill säga om en stor 
yngre befolkning ger en förhållandevis stor yngre grupp av ledamöter i kommunfullmäktige. 
Materialet från de insamlade enkäterna visar dock att så inte är fallet. Denna grupp (18-24 år) 
är i stort sett helt frånvarande i samtliga undersökta kommuner.  
 
Endast 25 % visade sig vara under 45 år. De äldres (65-79 år) andel är bara 15 %. På samma 
gång är det tydligt att gruppen 45-64 år är kraftigt överrepresenterad i samtliga kommuner. 
Hela 58 % av kommunfullmäktigeledamöterna i de tre kommunerna tillhör denna grupp, som 
bland kommuninvånarna i samma kommuner bara utgör 27 %. I kommun C finns en mycket 
större äldre befolkning (65-79) än i kommun A och B. Trots detta är deras andel av 
kommunfullmäktigeledamöterna i kommun C inte större än i de två andra kommunerna. Den 
äldre gruppen är störst i den kommun där det finns minst andel äldre bland befolkningen, 
nämligen kommun A. Detta omkullkastar helt tanken om att störst andel äldre bland 
befolkningen skulle ge störst andel äldre i kommunfullmäktige. Det kommunfullmäktige som 
har lägst andel ledamöter mellan 25 och 44 är kommunfullmäktige C. Kanske vittnar detta 
mera om att kommun C är minst framgångsrik i att rekrytera personer från olika åldersgrupper, 
än att det skulle finnas något motsatt samband mellan befolkningens åldersfördelning och 
åldersfördelningen i kommunfullmäktige.   
 

                                                
62 Se tabell 1 
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Figur 1 Siffrorna gäller samtliga kommunfullmäktigeledamöter i de tre  

kommunerna och inte  enbart de som svarat på enkäten 



 

   18 

Medelåldern ligger 
mitt i den mest 
representerade 
åldersgruppen, på 52 
år. Som vi kan se i 
diagrammet till 
vänster, så skiljer sig 
de olika grupperna 
ganska lite från 
varandra, förutom 
gruppen som är födda 
utanför Europa. Denna 
grupp är ganska 
mycket yngre än de 

övriga med en medelålder på 44 år.  
 
Det kan också vara intressant att undersöka hur ”gamla” ledamöterna är inom 
kommunpolitiken, det vill säga hur många år de varit aktiva genom att ha ett kommunalt 
uppdrag.  

 
Här skiljer det sig mer åt 
mellan de olika grupperna än 
när det gällde ledamöternas 
faktiska ålder. Männen har i 
snitt funnits med i fyra år 
längre än kvinnorna. 
Gruppen födda i Europa har 
cirka sex år mindre 
erfarenhet inom 
kommunpolitiken än de som 
är födda i Sverige. De som 
är födda utanför Europa har 
varit med i kommunpolitiken 
hela 13 år mindre än de som 

är födda inom Sverige. Detta tyder på en markant skillnad som kan bero på att det först på 
senare år blivit viktigt för partierna att inkludera människor som inte är födda i Sverige, i 
politiken. Därmed har personer med invandrarbakgrund inte släppts in tidigare. En annan 
möjlig förklaring är att villkoren inom politiken är hårdare för invandrare än för personer 
födda i Sverige, exempelvis kan språket vara en barriär.   
 
Nu har den horisontella fördelningen mellan olika åldersgrupper visats (det vill säga 
fördelningen sedd över hela fullmäktige utan inbördes rangordning). Det som fattas är dock 
den vertikala, eller hierarkiska, fördelningen. Det vill säga på vilka nivåer i organisationen 
som åldrarna är fördelade. I diagrammet nedan visas fördelningen i samtliga tre 
kommunstyrelsers och kommunfullmäktiges presidium samt fullmäktige som helhet, för 
jämförelsens skull. I presidiet ingår ordförande och 1:e vice ordförande, samt 2: vice 
ordförande i de fall en sådan existerar. 
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Bilden av den 
åldersmässiga 
fördelningen förändras 
nu en aning. I 
styrelsernas presidium är 
en övervägande majoritet 
visserligen 45-64 år 
liksom i fullmäktige. Det 
som dock är 
uppseendeväckande är att 
det i fullmäktiges 
presidium finns lika 
många mellan 65-79 som 
mellan 44-65. Detta visar 
på att de äldre (det vill 
säga de mellan 65-79) 

hävdar sig betydligt bättre i fullmäktiges presidium än i fullmäktige som helhet. I minnet bör 
dock hållas att de grupper som utgör de tre kommunernas presidier, både styrelser och 
fullmäktige är mycket små. Därmed kan inga stora slutsatser dras av detta, men de pekar i alla 
fall åt ett intressant håll.  
 

4.2.2 Kön 
Som tidigare forskning visat har könsfördelningen jämnats ut under de senaste decennierna. 
Kommunfullmäktiges sammansättning vad gäller kön är också jämnare än vad gäller de andra 
variablerna. Trots detta skiljer det 20 % mellan kvinnor och män totalt sett i de tre 
kommunerna.  

 
Kommun B har 
den jämnaste 
fördelningen vad 
gäller kön, men 
skillnaden mot 
kommun A är liten. 
Kommun C skiljer 
sig dock mycket 
från de två andra. 
Bara dryga 30% av 
fullmäktige-
ledamöterna är 
kvinnor medan 41 
respektive 43% är 
kvinnor i kommun 
A och B. Kommun 
C har en lite 
mindre andel 
kvinnor i sin 

befolkning än vad kommun A och B har men skillnaden är mycket liten och kan knappast 
tillskrivas någon större betydelse. Förklaringen måste sökas på annat håll. Inte heller om 
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Figur 4 Siffrorna gäller samtliga kommunfullmäktigeledamöter i de tre 

kommunerna och inte  enbart de som svarat på enkäten 
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hänsyn tas till partiernas styrkeförhållande i de tre kommunfullmäktige kan svaret hittas. 
Kanske är det som en person i kommun C skriver i sin enkät ”Kommunen som sådan är 
mycket patriarkal, det är män som bestämmer”.  
 
Här liksom i frågan om ålder kan det vara intressant att se till den horisontella eller 

hierarkiska fördelningen 
vad gäller kön. 
Vad gäller styrelsernas 
presidium förstärks 
bilden från fullmäktige 
att kvinnor är 
underrepresenterade och 
män är 
överrepresenterade. I 
styrelsernas presidium är 
andelen kvinnor endast 
25%. Om blicken vänds 
mot fullmäktiges 
presidium blir bilden 
dock en helt annan. Här 
är fördelningen mer jämn 

och det är snarare så att männen är underrepresenterade och kvinnorna överrepresenterade. 
Tas därmed hänsyn till både en horisontell och en vertikal fördelning är inte bilden av den 
könsmässiga fördelningen lika uppenbar längre. Av de sex ordförandeposter som finns i de tre 
kommunerna (tre i kommunfullmäktige och tre i kommunstyrelserna) är dock fyra män och 
två kvinnor. De två kvinnorna  återfinns dessutom i samma kommun, kommun B. Kommun C, 
som hade den lägsta andelen kvinnor har också minst antal kvinnor i fullmäktiges och 
kommunstyrelsens presidium.  
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4.2.3 Etnicitet  
Jag har valt att dela upp personer med olika etnisk bakgrund i tre grupper; personer födda i 
Sverige, i Europa och utanför Europa, där kategorin född i Europa inte inbegriper personer 
födda i Sverige. Gruppindelningen beror på att det inte varit möjligt att göra så många fler 
grupper beroende på det låga antalet personer som inte är födda i Sverige.  
 

Personer födda utanför 
Europa är nästan helt 
frånvarande i de tre 

kommunernas 
fullmäktigeförsamlingar. I 
kommun B finns flest 
invandrare bland 
befolkningen och där är de 
också lite mer närvarande i 
fullmäktige än i de andra 
kommunerna. Detta betyder 
dock inte att invandrare är 
mindre underrepresenterade 
än i de andra kommunerna. 
Tvärtom tycks kommun C 
med minst andel invandrare 
i befolkningen vara den 
kommun där personer som 
är födda utanför Sverige är 
bäst representerade 
procentuellt sett. Det är 

dock missvisande att tala om ”bäst” i det här sammanhanget, då invandrare tycks ha mycket 
svårt att komma in i fullmäktige i samtliga tre kommuner. I kommunfullmäktige i kommun C 
är dessutom personer födda utanför Europa helt frånvarande. 
 
Etnisk bakgrund är den variabel där andelen i kommunfullmäktige något så när följer 
gruppens storlek i befolkningen. Det är dock så att även om andelen med invandrarbakgrund i 
kommunfullmäktige följer andelen i kommunbefolkningen, så är det på en för låg nivå. Det 
vill säga; även om den kommunen med störst andel med invandrarbakgrund i befolkningen 
har störst andel invandrare i kommunfullmäktige, så är andelen mindre i kommunfullmäktige 
än bland befolkningen i stort.  Befolkningen i kommun A har lägst andel personer med 
utländsk bakgrund och det visar samma trend i kommunfullmäktige. Kommun Bs befolkning 
har störst andel personer födda både i Europa och utanför vilket också kan ses i 
kommunfullmäktige. Kommun C har en mycket liten del av befolkning födda utanför Europa 
men en något större del födda i Europa. Detta speglas i kommunfullmäktige där ingen 
ledamot är född utanför Europa men cirka 15 procent är födda i Europa (men utanför Sverige). 
Storleken på grupper födda utanför Sveriges gränser tycks således ha betydelse för hur dessa 
grupper blir representerade i kommunfullmäktige.  
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Figur 7 Siffrorna gäller för samtliga kommunfullmäktigeledamöter i 
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Den horisontella fördelningen vad gäller etnicitet är således ganska mörk. Om även den 
vertikala fördelningen synas blir bilden ännu dystrare.  
 

 
Samtliga 
presidiedeltagare i både 
styrelserna och 
fullmäktige visade sig 
vara födda i Sverige. 
Detta tyder på ett stort 
motstånd eller andra stora 
svårigheter för personer 
födda utanför Sveriges 
gränser att klättra på den 
hierarkiska stegen i 
kommunpolitiken i de tre 
undersökta kommunerna. 
Som jag tidigare nämnt 
bör man dock tänka på att 
personerna som ingår i de 
sex presidiegrupperna är 
få till antalet och därmed 

är inga stora slutsatser möjliga.  

 

4.2.4 Utbildning 
Kommunfullmäktigeledamöternas utbildningsbakgrund har delats in i tre 
grupper; ”grundskola” (eller motsvarande, exempelvis folkskola), ”Gymnasium” (eller 
motsvarande) och ”Universitet eller högskola”.  
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Figur 8 Siffrorna gäller samtliga kommunfullmäktigeledamöter i de tre 

kommunerna och inte  enbart de som svarat på enkäten 
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Utbildningsnivån är mycket hög hos kommunpolitikerna i de tre kommunerna. Sammanlagt 
drygt 60 % har en universitets/högskoleutbildning mot bara 10 % som endast har 
grundskoleutbildning. I befolkningen i Sverige totalt har 18 % endast grundskoleutbildning, 
49 % har gymnasieutbildning och 32 % har utbildning från universitet eller högskola. 
Kommunfullmäktige i A och C ser ungefär likadana ut i detta avseende medan ledamöterna i 
B skiljer sig åt med en mindre andel universitets- och gymnasieutbildade. Om 
kommunfullmäktigeledamöternas utbildningsnivå skulle följa befolkningarnas 
utbildningsnivå så skulle störst andel universitetsutbildade finnas i kommunfullmäktige A och 
lägst andel i kommunfullmäktige C. Detta stämmer alltså inte. Ledamöternas utbildningsnivå 
har ingenting, eller mycket lite att göra med kommuninvånarnas utbildningsnivå i de tre 
studerade kommunerna63.  
 
Nedan följer ett diagram över vilken utbildningsnivå ledamöterna har i fullmäktige, 
fullmäktiges presidium och styrelsernas presidium. 
 

   
Detta påvisar ingen större 
skillnad mellan fullmäktige 
och de två presidierna. Det 
tycks vara en ganska jämn 
fördelning mellan dem. 
Förvånas kan man dock över 
den stora överrepresentation 
av universitetsutbildade som 
uppvisas genom hela 
systemet.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63 Se tabell 1 
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4.2.5 En samlad bild 
Den samlade bilden av de fyra variablerna visar att den typiska 
kommunfullmäktigeledamoten i de tre undersökta kommunerna är 52 år, född i Sverige, har 
haft kommunalpolitiska uppdrag sedan 1986 och har en universitetsutbildning. Det enda som 
är lite osäkert är könet. Där är skillnaden inte så markant även om majoriteten av 
kommunfullmäktigeledamöterna är män. Det är en ganska liten undersökning som jag har 
gjort och därför vill jag jämföra den med Henry Bäcks resultat. Det går dock inte att dra några 
stora slutsatser eller göra en direkt jämförelse mellan de två underökningarna. För det första 
på grund av de två undersökningarna skiljer sig mycket åt i tid. För det andra på grund av att 
Bäcks undersökning är mycket mer omfattande. För det tredje för att underökningarna inte har 
gjorts på samma sätt. Jag tror dock att Bäcks resultat kan ge resultatet här en större 
trovärdighet.  
 
 
 Bäcks undersökning Min undersökning 
Män (i %) 62 60 
Kvinnor (i %) 38 40 
Medelålder (i år) 50 52 
Utlandsfödda (i %) 3,9 13 

Tabell 2 

 
Alla kategorier pekar på liknande värden utom den som visar andelen utlandsfödda där min 
undersökning visar ett betydligt högre värde än Bäcks. Jag kan finna två möjliga förklaringar 
till detta; den första förklaringen, och den som är mycket positiv är att andelen utlandsfödda i 
Sveriges olika kommunfullmäktige har blivit mycket större de senaste 10 åren. Den andra 
förklaringen är att mitt urval är för litet och visar upp en alltför positiv bild av andelen 
utlandsfödda men att variablerna i övrigt är rättvisande. Jag kan dock inte avgöra vilken av 
förklaringarna som är den riktiga.  
 

4.3 Fullmäktigeledamöternas intresseområden  
Vad gäller politikernas hjärtefrågor så toppande omsorgsfrågor av olika slag statistiken. Den 
stora skillnaden rörande omsorgsfrågor var att endast kvinnor nämnde äldreomsorg och 
handikappomsorg medan barnomsorg låg många både män och kvinnor varmt om hjärtat. Vad 
gäller kategorier indelade efter vilken del av världen personerna är födda i kan inga skillnader 
urskiljas. Både män och kvinnor med olika etnisk bakgrund nämnde jämlikhet, integration 
och arbete mot rasism medan jämställdhet mellan könen var en fråga som togs upp av kvinnor. 
Männen var i stället lite mer benägna att ta upp frågor om ekonomi och företagspolitik. I fråga 
om åldersgrupperna så går det inte att se någon tydlig uppdelning förutom att den äldre 
åldersgruppen (65-79) inte tar upp omsorgsfrågor i lika stor utsträckning som de yngre 
grupperna. I synnerhet personer i åldern 35-44 tog upp barnomsorg och skolfrågor, kanske för 
att många har barn i skola och barnomsorg. Demokrati är något som verkar vara en viktig 
fråga i samtliga åldrar. Inte heller när personerna delas upp efter utbildningsnivå kan några 
tydliga skillnader upptäckas förutom att fler inom gruppen ”grundskoleutbildade” har ett 
uttalat interesse av miljöfrågor medan flera personer med universitets- eller 
högskoleutbildning uppger jämlikhets- och jämställdhetsfrågor som hjärtefrågor. Av detta kan 
man inte dra slutsatsen att det finns några enorma skillnader mellan de olika grupperna som 
studerats men därmed inte sagt att det inte kan finnas tydligare åsiktsskillnader mellan olika 
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grupper inom de olika hjärtefrågorna. Att två personer har intresserat sig mycket för 
skolfrågor betyder definitivt inte att de måste ha samma åsikter i skolpolitiska frågor. Jag har 
å andra sidan inget som stryker att det skulle finnas åsiktsmässiga skillnader mellan de olika 
grupperna heller så den frågan lämnas obesvarad.  
 
 

 
Den stora majoriteten 
kommunfullmäktigeledamöt
er uppger att de tycker att 
det är mycket viktigt att 
arbeta för jämställdhet 
mellan könen. Kvinnorna är 
något mer positiva än 
männen. I kommun C är 
dock männen mer positiva 
än kvinnorna. 100 % av 
männen anser att det är 
mycket viktigt. Intressant att 
notera är att i den kommun 
(C) där männen är mest 
positiva, av alla de tre 
kommunerna, är kvinnorna 
minst positiva. 40 % av 
kvinnorna i kommun C 
tycker att det ”bara” är 

ganska viktigt att arbeta för jämställdhet mellan könen. Kvinnorna i kommun A och B är 
mycket lika, medan männen i kommun A skiljer sig mest från de andra kommunerna. Över 
50% av männen i kommun B tycker att frågan är ganska viktig.  Ingen av de svarande tycker 
att det är ganska oviktigt eller inte alls viktigt. Detta kan naturligtvis bero på att alla tycker att 
frågan är viktig. En annan aspekt är att på grund av ”kravet” på att vara politisk korrekt kan 
man inte svara något av de två sista alternativen (”ganska oviktigt” och ”inte alls viktigt”). 
 
På frågan om hur viktigt det är att arbeta för jämlikhet mellan människor med olika etnisk 
bakgrund finns samma problematik som på frågan om jämställdhet mellan könen. Problemet 
med att man kanske hellre svarar politiskt korrekt än helt ärligt. Samtidigt bör man ur ett 
demokratiskt/medmänskligt perspektiv se det som mycket positivt att så många politiker 
värdesätter arbete för jämlikhet och jämställdhet. Sanningen är dock den att frågan rör hur 
viktigt man tycker att det är att arbeta för jämlikhet/jämställdhet inte hur mycket man faktiskt 
driver frågorna själv. Svaret på frågan om vad politikerna gjort konkret i fullmäktige för att 
driva frågor som är viktiga för den grupp/de grupper som de anser sig representera är det 
mycket få som nämnt någonting som har med jämställdhet eller jämlikhet att göra. Detta hade 
man kanske kunnat vänta sig av fler, då det är så många som tycker att det är ”Mycket 
viktigt”.   
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100 % av ledamöterna som besvarat enkäten och är födda i Europa men utanför Sverige 
tycker att det är mycket viktigt att arbeta för jämlikhet mellan människor med olika etnisk 
bakgrund. 80 % av personerna födda i Sverige och utanför Europa håller med. De återstående 
20 % av dem som är födda utanför Europa tycker att det varken är viktigt eller oviktigt. De 20 
% av personerna födda i Sverige som inte svarat ”Mycket viktigt” är fördelade på ”Ganska 
viktigt” – 18 %, ”Varken viktigt eller oviktigt” och ”Ganska viktigt” ges som svar av en 
procent vardera.  
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4.4 Representation 
Kommunfullmäktigeledamöterna ombads i en rad frågor att svara på vilka de tyckte att de 
representerar. Den första frågan var allmänt ställd och öppen; ”Vilka grupper i samhället 
tycker du att du i första hand representerar?” medan de följande frågorna var med inriktade på 
de olika grupperna som studien koncentreras kring; Om de tycker att de representerar kvinnor 
eller män bäst eller om det inte är någon skillnad. Liknande frågor ställdes om etnisk 
bakgrund och om ålder.  
 

4.4.1 Representationsinriktningar och upplevd representation 
 
På frågan om vilka grupper 
som fullmäktigeledamöterna 
själva tycker att de 
representerar (utan 
svarsalternativ) svarar 35% 
att de representerar ”Alla”.  
14 % menar att de 
representerar sina ”Väljare”, 
och lika många 
svarar ”Svaga”.  9%  hävdar 
att de representerar en 
särskild samhällsklass, varav 
majoriteten svarar 
arbetarklassen. En 
särskild ”Åldersgrupp” är 
det 6% som svarar och de 
flesta av dessa hänvisar inte 
till sin egen åldersgrupp utan 
till barn, unga eller äldre. 

Några få av dem som svarat på enkäten menar att de representerar kvinnor eller invandrare 
bäst. Inom gruppen ”Övriga svar” finns de svar som bara angivits av en eller två personer.  
 
Vad gäller skillnader mellan könen så anger betydligt fler kvinnor än män att de i första hand 
representerar de ”Svaga” i samhället. Männen menar i stället i större utsträckning än kvinnor 
att de representerar ”Alla”. Det finns dock inga markanta skillnader vare sig beroende på kön, 
etnicitet, ålder eller utbildningsnivå. Det som i stället tycks vara viktigast här är 
partitillhörighet. Socialdemokrater och vänsterpartister har i mycket högre grad än andra 
svarat att de representerar en särskild klass. Likaså är det inom dessa båda grupper 
(socialdemokrater och vänsterpartister) som de flesta som svarat ”Svaga” finns. Moderater, 
Folkpartister och Kristdemokrater har i högre utsträckning än andra svarat att de 
representerar ”Alla”. Inom grupperna som svarat ”Väljare”, ”Kvinnor” och ”Invandrare” finns 
ingen skillnad som kan antas vara baserad på partitillhörighet. Det är troligt att skillnaderna 
mellan partiernas svar är grundade i ideologiska skillnader. För att hårdra det så är partier till 
vänster på den politiska skalan mer intresserade av att se kategorier och kollektiv medan 
partier till höger är mer benägna att se individer. Detta visar sig också i att flera personer ur 
borgliga partier vänder sig mot att jag delar in människor i grupper baserade på kön, etnisk 
bakgrund, ålder och utbildningsnivå.  
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Jag ska nedan försöka dela in dessa svar i de olika representationsinriktningarna som 
Holmberg och Esaiasson64 föreslår. De som svarat ”sina väljare” kan man dela in i 
gruppen ”partianknutna” förklaringar eftersom väljarna är knutna till det parti som ledamoten 
tillhör. De som svarat en särskild samhällsklass räknas till individanknutna, då de själva 
tillhör gruppen. Det kan emellertid även ligga partianknutna förklaringar bakom, då det till 
exempel ofta är socialdemokrater som säger sig representera arbetarklassen. Detta kan i vissa 
om än inte i alla fall ses som en partiorienterad representationsinriktning. Vad gäller de som 
svarat ”alla” och ”svaga” är det svårare att se att några av Holmbergs och Esaiassons 
förklaringar ligger bakom. I stället menar jag att de som svarat ”alla” i vissa fall bygger detta 
på en motvilja mot att dela in personer i olika grupper. De vill därför inte se sig som bättre 
representanter för en grupp än för en annan på grund av till exempel kön eller ålder. Denna 
förklaring stöds av att en del av dem som svarat ”alla” har skrivit om detta under 
punkten ”Övrigt” i enkäten. En kvinna skriver till exempel: ”Att tro att jag ska representera en 
liten grupp i samhället är, tycker jag, att helt missa poängen, och svårigheten av att vara en 
kommunpolitiker.” Naturligtvis har hon en poäng. En kommunpolitiker kan inte ensidigt 
representera endast en liten klick människor som delar hennes ålder eller kön. Samtidigt kan 
det finnas en känsla av att hon bättre representerar en grupp än en annan oavsett om det är 
baserat på överensstämmelse i åsikter eller i erfarenheter på grund av en gemensam 
tillhörighet i en social grupp. 
 

4.4.2 Representation av kön 
De frågor som sedan följde i enkäten gällde individbaserade förklaringar. Dessa baseras på 
kategorier indelade efter kön, etnicitet och ålder, (men det finns naturligtvis en mängd andra 
individbaserade förklaringar också såsom boendeförhållanden och yrke som inte tas upp i 
uppsatsen).  

  
Männen är mer benägna att hävda att 
de representerar män och kvinnor lika 
mycket, 80 % mot 54 % av kvinnorna. 
11 % av männen representerar män 
mer än kvinnor och 46 % av kvinnorna 
representerar kvinnor bättre än män. 
Ingen kvinna uppger att hon 
representerar män bättre än kvinnor, 
men 9 % av männen tycker sig 
representera kvinnor bättre än män. 
Det intressantaste här är dels att män 
är mycket mer benägna att se sig som 
lika mycket representanter för både 
kvinnor och män, dels att nästan lika 
många män har svarat att de 
representerar kvinnor bäst, som män 

som svarat att de representerar män bäst.  
 
Anledningen till att män i högre utsträckningen än kvinnor ser sig som lika god representant 
för både män och kvinnor kan förklaras av Eduards teori om att kvinnor ser sig som ”kvinnor 
i politiken” medan män ser sig i skenet av sin kompetens. Män ser sig inte som en grupp, eller 

                                                
64 Se teorikapitlet s 14 avsnitt 3.1.5 
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kategori, utan som det normala. Alltså finns det för dem ingen anledning att vilja, eller ens tro 
sig kunna, representera män mer än kvinnor. Därmed inte sagt att enskilda män inte kan se sig 
som del av någon annan grupp eller kategori (exempelvis en åldersgrupp eller klass) och 
därmed anse sig representera den gruppen mer än någon annan. Som Eduards menar; män kan 
delas in i många olika kategorier men någon kategori som heter ”män” finns inte. Det viktiga 
är att notera att män sällan ser sig som grupp trots att de får fördelar som medlemmar av 
gruppen ”män”.65 Precis som Eduards skriver och som diagrammet ovan visar ser sig många 
kvinnor däremot som tillhörande gruppen ”kvinnor” och att kategorin ”kvinnor” har betydelse 
för vem man representerar. Om det stämmer att kvinnorna ser sig som tillhörande en grupp på 
grund av sitt kön och att män inte gör det, betyder det att det finns två kategorier (ingen vill 
väl påstå att vi inte ständigt delar in människor i antingen det ena könet eller det andra?). Det 
är dock bara den ena som är erkänd. Trots detta spelar båda kategorierna en praktisk och 
verklig roll i politiken och i samhället i övrigt. Detta måste på något sätt påverka politiken och 
kanske som Eduards påpekar – försvåra den. 
 

4.4.3 Representation av personer med eller utan utländsk bakgrund 
 
Vad gäller frågan 
om man anser sig 
representera 
människor med 
utländsk bakgrund 
mer eller mindre 
än människor utan 
utländsk bakgrund, 
eller om det inte är 
någon skillnad, 
svarar de allra 
flesta som är födda 
i Sverige och i 
Europa att de 
representerar alla 
lika mycket. Bland 
personer födda 

utanför Europa säger sig dock en stor majoritet representera personer med utländsk bakgrund 
mer än andra. Inga andra än de som är födda i Sverige anser sig representera infödda svenskar 
mer än andra och även bland infödda svenskar är det få som uppger det svaret. Det finns 
ingen skillnad i svar mellan de som är födda i Sverige med föräldrar som är födda utanför 
Sverige och de vars föräldrar är födda i Sverige. Några som är födda i Sverige anser att de 
representerar personer med utländsk bakgrund mer än andra. Detta pekar i riktning mot Iris 
Marion Youngs teori om att den dominerande gruppen ser sig som norm, och mot Eduards 
resonemang om att män ser sig som norm. Liksom fallet i fråga om kön ser sig de infödda 
svenskarna inte som en grupp utan som det normala. Detta betyder att de inte anser sig 
representera någon grupp utan ”alla”. Invandrade svenskar från länder utanför Europa ser sig 
dock som grupp och det finns därmed större anledning att se sig som representant för den 
kategori man anser sig tillhöra. Det som talar emot detta är att invandrande svenskar från 

                                                
65 Se exempelvis Gun Hedlund Det handlar om prioriteringar, där hon visar att män slipper det motstånd och de 
barriärer som kvinnor känner av inom kommunpolitiken 
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länder i Europa inte i särskilt stor omfattning anser sig tillhöra en grupp som måste 
representeras. Vad detta kan bero på kan jag naturligtvis bara spekulera i. En möjlig 
förklaring är dock att länderna som de invandrade personerna kommer ifrån inom Europa är 
relativt lika Sverige. Därmed ser de sig inte och ses inte som ”invandrare” och ”annorlunda” i 
samma utsträckning som personer som är födda i länder längre ifrån Sverige. En möjlig tanke 
är att teorin behöver kompletteras med att det inte bara finns dominerande och icke 
dominerande grupper utan att det bland de icke dominerande grupperna finns en gradskillnad 
av mer eller mindre ”icke dominerande” grupper. Alla underrepresenterade eller förtryckta 
grupper behöver inte med nödvändighet vara lika förtryckta eller underrepresenterade. 
Därmed ser de sig inte och ses inte på samma sätt. En naturlig följd av detta skulle dessutom 
vara att olika grupper med olika grad av underläge skulle uppträda olika och uppleva sin 
position och den egna gruppen på delvis olika sätt.  
 

4.4.4 Representation av personer i olika åldrar 

 
Den egna åldern tycks ha mycket lite att göra med vilken grupp ledamöterna anser sig 
representera bäst. Den stora majoriteten anser sig inte representera någon åldergrupp mer än 
någon annan. Att 100% av de mellan 18-24 år svarar ungdomar betyder mycket lite då den 
gruppen i underökningen är så liten att inga tillförlitliga slutsatser kan dras. Flera personer 
ansåg sig representera barn och ungdomar allra bäst, vilket vittnar om en delvis annan syn på 
representation än den där man anser sig representera den egna gruppen. Representation går i 
det här fallet ut på ett tillvaratagande av intressen för en annan grupp. Samma sak kan tänkas 
gälla de män som anser sig representera kvinnor bättre än män. Troligt är att de arbetar för 
kvinnors rättigheter på ett eller annat sätt och därför anser sig som bättre representanter för 
dem än för andra män. Samma resonemang kan också tänkas ligga bakom de som svarade att 
de representerar de svaga i samhället. Man anstränger sig för att föra fram en grupps intressen, 
för att de antingen inte kan föra sin egen talan i samanhanget (barn till exempel) eller för att 
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gruppen är särskilt utsatt. Gruppen behöver därmed bundsförvanter som hjälper till att föra 
fram, för gruppen, viktiga frågor.  
 
Intressant att notera är att många, framför allt kvinnor utan utländsk bakgrund, anser att de 
representerar kvinnor bättre än män men inte att det är någon skillnad på att representera 
personer med eller utan utländsk bakgrund. Detta tyder på att man ser sig som representant för 
dem som delar ens ”kategori” i de fallen då den aktuella kategorin på något sätt är 
underrepresenterad. I de fall då kategorin är överrepresenterad och kan tänkas stå för normen 
ser man sig dock inte som en representant för kategorin.   
 

4.5 Social representation – varför och för vem? 
Resultatet av studien visar att den könsmässiga skillnaden är relativt utjämnad även om män 
fortfarande är överrepresenterade på kvinnors bekostnad. En trend i fler antal invandrare i 
kommunfullmäktige kan också skönjas medan det ser mörkt ut då blickarna vänds mot 
representationen av olika åldersgrupper och av personer med olika utbildningsnivå. 
Högutbildade tar plats på de lågutbildades bekostnad liksom 45-64 åringarna tar plats på 
andra åldersgruppers bekostnad. Bör vi överhuvudtaget eftersträva en social representation 
om nu åsiktsrepresentationen fungerar? I demokratirådets rapport från 1997 slås det fast att 
det är viktigt med en hög social representation och ”att inga samhällsgrupper systematiskt 
utestängs från det politiska beslutsfattandet”.66 Även Young och Hernes ger ett tydligt 
jakande svar på frågan. Hernes sätter upp tre argument för den sociala representationen. 
Rättviseargumentet bygger på ett symboliskt värde av att inkludera underrepresenterade 
grupper för att till exempel legitimera beslut. Young talar sig också varm för att grupper ska 
få representeras av rättviseskäl.  
 
Hernes andra argument består i att ta tillvara resurser och att vissa grupper har gemensamma 
intressen som annars missgynnas. Detta argument kan jämföras med Youngs påpekande om 
att man måste släppa fram alla olika sociala erfarenheter och om vi utestänger vissa grupper 
så går dessa erfarenheter till spillo. Hernes tredje argumentet bygger på gruppintressen som 
skiljer sig från andra gruppers. Jag menar att det första och andra argumentet är de viktigaste, 
då jag tror att det är mer som skiljer personer inom så stora grupper åt än vad som förenar 
dem vad gäller intressen. Kanske är rättviseargumentet allra viktigast då de flesta skulle hålla 
med om att alla, oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder, utbildningsnivå med mera ska ha samma 
möjligheter att ställa upp och bli valda i politiska val. Phillips nämner också rättvisa som en 
viktig anledning till politisk inkludering av marginaliserade eller underrepresenterade grupper. 
Dessutom menar hon att motståndet som finns mot de underrepresenterade grupperna är skäl 
nog för att ”de” ska få representera sig själva. Också Holmberg och Esaiasson argumenterar 
för en ”grupprepresentation” som kan jämföras med social representation. De menar 
att: ”Kopplingen mellan partierna och olika gruppintressen kan ses som politiskt logiskt. /…/ 
Riksdagsledamöterna väljs inte bara som partirepresentanter. De tar också med sig 
erfarenheter från sitt tidigare liv. Det är ofrånkomligt att ledamöterna själva tillhör många av 
de grupper som önskar bli representerade.”67  
 
Argumenten för social representation får därmed för tillfället anses vara avklarade. Frågan om 
vilka som bör vara representerade för att vi ska ha en godtagbar social representation återstår 
dock. Phillips ger som Wängnerud poängterar inget tydligt svar på den frågan men hon menar 

                                                
66 Petersson O m.fl. (1997) Demokrati över gränser, Demokratirådets rapport 1997, Stockholm: SNS förlag s. 98 
67 Holmberg och Esaiasson, (1988) s. 41 
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att man varken ska eller kan kräva proportionalitet för varje lite grupp. Hon skriver: ”den 
underliggande tanken rör sig inte om illustrerad lämplighet /.../ utan om ytterst allvarliga 
exempel på politisk uteslutning, som är mera ”rättvist” representationssystem söker lösa.”68 
Frågan återstår tyvärr ändå. Hur liten kan en grupp vara och ändå kunna kräva representation? 
Det kan knappast räcka med att gruppen är stor, den måste vara betydelsefull på något annat 
sätt, annars kvarstår problemet med oändligt många grupper som kan kräva representation. 
Young ”löser” frågan genom att räkna upp de grupper som hon tycker är förtryckta och 
därmed ska representeras.69 Jag vill dock inte rekommendera detta då listan blir lång och nära 
nog inkluderar alla grupper, med andra ord löser det knappast någonting. 
 
Phillips menar att en grupp, för att kunna kräva social representation, ska på något sätt 
förändra den politiska agendan.70 Detta betyder att man ska ha andra intressen som grupp än 
andra för att få representeras. Jag menar att detta argument inte håller då det betyder att om 
det kommer fram att till exempel invandrade svenskar och infödda svenskar inte har några 
som helst skillnader i åsikter, intressen eller synsätt så räcker det att den ena av dessa två 
grupper är socialt representerade. Det är svårt att föreställa sig att den infödda svenska 
befolkningen skulle acceptera att ledas av politiker som samtliga var födda i till exempel 
Afrika, liksom män skulle ha svårt att acceptera och legitimera ett fullmäktige bestående av 
enbart kvinnor. Den största invändningen mot en sådan sammansättning är återigen Hernes 
rättviseargumentet som inte får glömmas bort.  
 
Jag menar inte att människor har samma åsikter bara för att de är födda till ett visst kön, i ett 
visst land eller i en viss tid. Jag tror dock att människor formas av vissa erfarenheter och det 
är allmänt känt att det ger olika erfarenheter att växa upp som flicka respektive pojke i dagens 
Sverige (oavsett om man ser det som en följd av natur eller kultur). Likaså har en infödd 
svensk inte samma erfarenheter som en invandrad svensk. Kanske kan man då säga att en 
sörmlänning inte har samma erfarenheter som en norrlänning heller och en person med 
alkoholiserade föräldrar har andra erfarenheter än en som inte har några föräldrar alls.  
 
Tillbaka är vi därmed till problemet att en vald församling inte kan vara en exakt minikopia 
av befolkningen. Vilka ska då omfattas av den sociala representationen – närvarons politik – 
och vilka ska inte göra det? Det handlar om vilka kategorier vi anser vara viktiga inom 
politiken. En tanke är att gruppens betydelse inom politiken handlar om gruppens storlek. En 
stor grupp kan tänkas ha större möjligheter att ställa krav på rättvis representation än en 
mindre. Grupperna kvinnor och män är onekligen stora grupper, likaså är gruppen invandrare 
stor och växer hela tiden. Inte heller gruppen lågutbildade är liten. Gruppen yngre och äldre är 
även de kategorier som rymmer många människor. Detta visar på att om kravet skulle vara 
gruppens storlek så kan alla variabler i den här undersökningen gälla som kategorier som bör 
representeras i en socialt representativ demokrati. Problemet är väl att en lång rad andra 
grupper också är stora, om än inte står för en betydelsefull gruppindelning i politiska 
sammanhang (exempelvis fotbollspelare eller rödhåriga). Ett annat problem är att även små 
grupper kan vara förtryckta eller ha särskilda behov av andra anledningar, vilket inte skulle 
rättfärdiga en exkludering bara för att gruppen är liten. Å andra sidan bör gruppen vara så pass 
stor att den inte blir överrepresenterad av att ha en enda person i kommunfullmäktige. Vi bör 
dock ändå söka vidare efter möjliga svar.  
 

                                                
68 Phillips, (2000) s. 62 
69 Se Young I, (1990) Justice and the politics of difference  
70 Phillips, (2000) s. 202 
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Nästa förslag på svar utgår ifrån fasta och rörliga kategorier. Vad gäller variabeln ålder så 
skiljer den sig avsevärt från de andra då det handlar om mycket mindre fasta kategorier. Alla 
går igenom samtliga åldrar och du förblir inte del i kategorin ”yngre” särskilt läge. Alla 
kommer att någon gång hamna i kategorin som är mest överrepresenterad 45-64 år. Kön är i 
det här sammanhanget en mycket fast kategori liksom kategorierna baserade på om man är 
invandrad svensk eller infödd svensk.71 Utbildning är något mindre fast men det tycks vara så 
att färre personer födda i arbetarhem än i akademiker hem börjar studera. Om vilka grupper 
som skulle representeras skulle baseras på hur fast eller rörlig kategorierna var så skulle de av 
variablerna som här har undersökts kunna ställa krav på representation vara kön och etnisk 
bakgrund samt eventuellt utbildning. Åldersgrupper skulle inte av denna anledning kunna 
ställa krav på social representation. Å andra sidan kan man ju tycka att det för en ung person 
är en ganska lång väntan på inflytande och representation.  

                                                
71 Man kan visserligen göra om sig till kvinna eller man eller byta hudfärg men de flesta skulle nog tycka  att det 
är en alltför drastisk åtgärd för att få politiskt inflytande 
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5 Slutdiskussion  

5.1 Kommunfullmäktiges sociala representation 
Den första frågan som jag sökt svaret på är hur den sociala representationen ser ut i de tre 
kommunerna. Svaret tycks vara att en lång rad människor inte har tillträde till 
kommunpolitikens finrum. Det finns uppenbarligen inte plats för personer under 30 eller över 
64. Inte heller för personer utan högre utbildning eller för personer som inte är födda i Sverige. 
Överrepresenterade är i stället personer mellan 45 och 64 år, högutbildade samt infödda 
svenskar. Vad gäller kön så ser det lite bättre ut, även om män fortfarande är något 
överrepresenterade på kvinnors bekostnad. Hur stor del av befolkningen som utgjordes av de 
olika grupperna såg inte ut att påverka hur stora grupperna var i fullmäktige särskilt mycket. 
Ett litet samband kunde skönjas i fråga om invandrade och infödda svenskars representation. 
Den kommun som hade störst andel invandrare i befolkningen hade också störst andel 
invandrare i kommunfullmäktige. Sammansättningen i Kommun As och Bs fullmäktige är 
överlag mer lika medan C skiljer sig från dem. Frågan är vad det kan tänkas bero på. Den 
största uppenbara skillnaden mellan dem är att kommun A och B är mycket mer lika i storlek 
medan kommun C är mycket mindre. Kommun A och B ligger också i södra/mellersta 
Sverige medan kommun C ligger norrut. Kanske kan dessa strukturella skillnader mellan 
kommunerna vara avgörande, men för att kunna fastställa det skulle en mycket större 
undersökning krävas. 
 
Vad gäller den hierarkiska fördelningen så visar det sig att även om invandrare kommer in i 
kommunernas fullmäktigeförsamlingar, så har de svårt att nå presidieposter i fullmäktige och 
styrelsen. Detta är dock en mycket osäker slutsats då det är ett mycket litet urval. Det enda 
som kan sägas är att i de tre kommunerna var invandrare helt frånvarande i 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsernas presidium. Syftet med uppsatsen är dock inte 
heller att kunna säga något om Sveriges samtliga kommuner utan att gör nedslag i tre till 
synes mycket olika kommuner i fråga om befolkningsmängd och befolkningssammansättning. 
Det handlar således om fallstudier och inte om generella trender i samtliga kommuner. 
Därmed kan kanske förklaringen finnas till varför Bäcks resultat och det här resultatet skiljer 
sig så mycket åt i fråga om fullmäktigeledamöternas etniska bakgrund72. Klart är dock att det i 
de tre fallen finns uppenbara brister i den sociala representationen.   
 
Ett stort problem med underskottet i den sociala representationen är som Iris Marion Young 
påpekar att de personer som inte stämmer in på den ”typiske” kommunfullmäktigeledamoten 
som beskrivs ovan, inte släpps fram och att deras erfarenheter därmed blir osynliga. Dessa 
personer hamnar också, enligt Young, i ett politiskt och socialt utanförskap. Anne Phillips 
menar att anledningen till att det ”saknas” exempelvis invandrare i politiska församlingar är 
att det finns en skillnad i makt mellan olika grupper. Hon menar att det finns motstånd mot de 
grupper som är underrepresenterade. Det är en mycket tydlig bild som målas upp och det är 
negativt om social representation är målet. Således är det mycket som bör göras innan vi 
uppnår en närvarons politik.   
 

                                                
72 Se Resultatkapitlet s. 25 avsnitt 4.2.5 En samlad bild 
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5.2 Kommunfullmäktigeledamöternas intresseområden 
De frågor som intresserar kommunfullmäktigeledamöterna är naturligtvis många och 
skiftande. En stor del anser dock att omsorgsfrågor är viktigast. Även frågor om jämlikhet, 
jämställdhet och integration uppgavs av många, liksom kommunernas ekonomi. Inga stora 
skillnader uppvisades, men vad gällde de direkta frågorna om hur viktigt det är att arbeta för 
jämlikhet och jämställdhet, så var invandrare och kvinnor något mer positiva än infödda 
svenskar och män. Dessa frågor, som rör direkta åtgärder mot diskriminering av personer med 
olika kön eller med olika bakgrund, är enligt Phillips de enda frågorna där de 
överrepresenterade grupperna kan ersätta och representera de underrepresenterade. Detta är 
intressant med tanke på den likhet som människor födda i och utanför Sverige, och den likhet 
som män och kvinnor uppvisar i svaren på frågorna om hur viktigt det är att arbeta för 
jämlikhet/jämställdhet. Tyvärr var frågorna om jämlikhet och jämställdhet inte så bra 
formulerade. För en närmare diskussion av detta se kapitel 1.4 Metod och material.  
 
Vad som kan sägas är att det inte utifrån det här resultatet går att dra slutsatsen att en social 
representation skulle förbättra åsiktsrepresentationen i de tre kommunfullmäktige. Om så 
skulle vara fallet skulle tydligare skillnader mellan de olika grupperna ha påträffats. Dock är 
det så att både Gun Hedlund och Lena Wängnerud visat att mäns och kvinnors åsikter skiljer 
sig åt och forskarna i forskningsforumet Novemus pekar på att en växande andel kvinnor 
leder till att delvis andra frågor tas upp. Det är i mitt material tydligt att parti har större 
betydelse för intresseområde än vad annan grupptillhörighet har. Som dock Phillips påpekar 
ska inte en social representation ersätta en partipolitisk åsiktsrepresentation utan de ska 
komplettera varandra i närvarons politik. I och med detta så kan partiintressen och 
erfarenheter eller intressen på grund av andra sociala tillhörigheter existera och erkännas sida 
vid sida. Att politikerna är starkt bundna till partiet är också tydligt, då det är relativt många 
som kan delas in i Holmbergs och Esaiassons representationsinriktning ”partianknutna”, 
utifrån deras svar på vilka de tycker sig representera. Holmberg och Esaiasson menar också 
att Sveriges politiker i hög utsträckning är starkt bundna till sitt parti vad gäller åsikter och 
intressen vilket också stödjer min slutsats. 

 

5.3 Kommunfullmäktigeledamöternas upplevda representation  
Många kommunfullmäktigeledamöter ansåg att de representerade alla lika bra. Detta vittnar 
om en syn på representation som att om en person anser sig representera en grupp mer än 
andra, så anser personen att de som står utanför gruppen inte är lika viktiga. Då ledamoten 
tycker att alla är lika viktiga, blir svaret i stället att ”jag representerar alla lika mycket”. Flera 
personer har svarat att de representerar alla lika mycket, då de anser ”att alla är lika viktiga” 
eller att ”jag vill inte diskriminera någon”.  De som svarar att de representerar sina väljare har 
en mer formell syn på sin representation. De har fått i uppdrag av sina väljare att representera 
dem och då är det väljarna som de valda anser sig representera bäst. Kanske handlar det mer 
om hur de tycker att man bör handla än om hur det verkligen förhåller sig, men det kan 
naturligtvis vara olika för olika personer. De som styrs av individanknutna förklaringar är de 
som svarat att de anser sig representera arbetarklassen (och i något fall medelklassen), 
invandrare och kvinnor. Det är förmodligen dessa personer som är mest benägna att tänka på 
representation som social representation. De som på frågorna om de representerar personer 
olika ”bra” på grund av kön, etnicitet, ålder eller utbildningsnivå, svarade att de inte gjorde 
det, kan tänkas vara mer benägna att tolka representation som åsiktsgrundad. De som svarat 
att de representerar ”de svaga i samhället” eller en viss åldersgrupp (oftast barn, ungdomar 
eller äldre) kan tänkas se representation av olika grupper som ett värnande om dessa grupper. 
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Många av dem som svarat något av dessa alternativ menar till exempel att ”jag vill ge en röst 
åt dem som inte har någon” eller ”försöker driva frågor åt dem som inte kan göra det själva”. 
Minst tre varierande tolkningar av ”representation” förekommer alltså i materialet.  
 
Kvinnor var mer benägna att svara att de representerar kvinnor bättre än män. Kanske är det 
så att kvinnor, som i det närmaste intagit hälften av platserna i fullmäktigeförsamlingarna, kan 
börja hävda att de representerar kvinnor mer än män, utan att för den skull erkänna sig som 
underordnade. Invandrare däremot, som fortfarande är en liten grupp inom kommunpolitiken, 
kanske fortfarande måste hävda sin likhet med infödda svenskar för att få delta. Dessutom 
slipper de då erkänna att de tillhör en grupp som är underordnad. Att hävda att man 
representerar invandrade svenskar mer än infödda svenskar skulle vara som att medge att 
ens ”grupp” är underrepresenterad och att den institutionaliserade verksamhet som man verkar 
inom är ojämlik. En möjlig förklaring till varför kvinnor i mycket större utsträckning än män 
anser sig representera det egna könet är, som Eduards hävdar, att män inte ser sig som en 
grupp grundad på könstillhörighet. Hon menar också att män ser sig och bedöms utifrån sina 
förmågor medan kvinnor är enbart kvinnor i politiken. Detta är ett uppenbart problem och jag 
menar att det riskerar att förstärkas av den kritiska synen på att kvinnor kvoteras in i politiken. 
Det finns en dold och informell kvotering som ger män förtur in i politiken. Denna kvotering 
kan stoppas genom att kvinnor kvoteras in genom en formell kvotering. Om männens dolda 
kvotering inte synliggörs riskerar kvinnor att anses ha kommit in bara på grund av sitt kön, 
medan männen sitter i exempelvis fullmäktige på grund av sin kompetens. Om män skulle 
kvoteras in i till exempel nämnder där de är underrepresenterade skulle kanske diskussionen 
se annorlunda ut.  
 

5.4 Social representation och gruppers inkludering  
Social representation kan motiveras på många olika sätt. Jag menar att Helga Hernes 
argument om att det inte är rättvist att alla inte har samma möjlighet att komma in i 
kommunfullmäktige är det mest centrala och det som är svårast att argumentera emot. Young 
menar också att underrepresentation leder till utanförskap, som knappast kan vara 
eftersträvansvärt utan att rättvisan kräver att alla ska ha samma möjlighet att påverka. Också 
Hernes argument om att olika intressen och erfarenheter bör bli representerade kan vara 
viktigt. Även Phillips påpekar vikten av att ta till vara intressen och erfarenheter för att så bra 
beslut som möjligt ska fattas. I en tid då politiker och partier ifrågasätts mycket är det också 
extra viktigt att människor känner sig inkluderade, annars blir demokrati bara ett fint ord utan 
innehåll. Det är således relativt okomplicerat att argumentera för en god social representation. 
Svårare är det att avgöra vilka grupper som ska inkluderas då vi talar om socialrepresentation.  
 
Phillips är liksom Hernes inne på ett slags rättviseargument för den sociala representationen. 
Hon menar att bristen på personer från vissa grupper är problemet i sig. Det vill säga även om 
andra personer kan föra fram gruppens åsikter så finns det fortfarande ett problem, vilket jag 
inte kan se som annat än grundat i en rättvisetanke. Jag vill dock hävda att Phillips motsäger 
sig själv. Vid diskussionen om vilka grupper som kan kräva representation skriver Phillips att 
de grupper som troligen kommer att förändra politiken på ett märkbart sätt bör vara 
representerade. Detta motsäger det som hon tidigare hävdar om att underrepresentation är ett 
problem i sig. Det måste betyda att alla grupper ska representeras, då det finns ett egenvärde i 
detta och inte vara beroende av huruvida politiken förändras eller inte. Detta stödjer 
Wängneruds kritik av Phillips teori. Wängnerud menar att närvarons politik inte ordentligt tar 
itu med frågan om vilka grupper som bör representeras.  
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Frågan om vem som bör vara representerad är således svår att finna svar på. Jag har inte 
funnit några argument för en gränsdragning som är tillräckligt stark. Några olika skäl som 
föreslås är dock storleken på gruppen, hur fasta personer är i de olika kategorierna, och att 
grupperna har intressen som delvis skiljer sig från andra. Kanske måste man helt enkelt utgå 
ifrån att det finns en strukturell snedfördelning som ligger i att vissa inte ges tillträde och att 
det är detta man måste ändra för att förbättra den sociala representationen. Liksom Young 
menar bildas ett utanförskap hos de underrepresenterade grupperna. Detta är naturligtvis 
ingen lätt sak att ändra på då det handlar om så svåråtkomliga saker som normer och 
värderingar. Man kan dock utgå ifrån att gruppen som ska representeras inte kan vara hur liten 
som helst och att det som gör gruppen till en grupp (exempelvis ålder eller utbildningsnivå) 
måste ha någon betydelse. Om vi tittar på fullmäktigeledamöterna i tre kommuner och ser att 
ingen har gröna ögon kan vi inte sluta oss till att personer med gröna ögon är 
underrepresenterade eller att de hindras från att komma in i fullmäktige på grund av sin 
ögonfärg därför att grönögda inte kan sägas vara en politisk kategori. Inget annat tyder på att 
människor behandlas annorlunda på grund av ögonfärg. Mycket tyder dock på att vi 
behandlas olika på grund av till exempel etnicitet och kön.  
 
Young menar att de grupper som är förtryckta bör tillåtas representera sig själva. Hon skiljer 
dock på olika sorters förtryck, men det är av mindre vikt vilken sorts förtryck som den 
aktuella gruppen utsatts för. I den här studien är det främst marginalisering och kulturell 
dominans som kan skönjas. Marginaliserade grupper är de som av olika anledningar, förbises 
och inte ses som attraktiva. Kanske kan de grupper som är uppenbart underrepresenterade i 
kommunfullmäktige i de här tre kommunerna alla räknas hit eftersom de uppenbarligen inte 
är eftertraktade. Bilden av marginalisering förstärks då man ser till den hierarkiska 
fördelningen. I fullmäktiges och styrelsernas presidier finns inga under 25 år och inga 
invandrare. Därmed kan dessa grupper i alla fall misstänkas bli förbisedda vid tillsättandet av 
högre poster. Kulturellt dominerade grupper tycks inbegripa alla de grupper som i studien kan 
anses vara underrepresenterade. En bild växer i materialet fram som visar att 
kommunfullmäktigeledamoten är en 52-årig svenskfödd man med universitetsutbildning. Om 
kulturell dominans existerar inom kommunpolitiken så är det troligt att de personer som ingår 
i den nämnda gruppen är de som utgör Kulturen och Normen enligt Young. Andra beter sig 
annorlunda och hävdar inte sin olikhet för att de då, enligt Youngs resonemang, inte får ingå i 
gemenskapen och blir än mer marginaliserade eller tystade.     
 
Det vi bör hålla i minnet när vi diskuterar de här frågorna är att om vi låter demokratiskt valda 
församlingar bestå av den typiske fullmäktigeledamoten; en högskoleutbildad svenskfödd 
man i 50-årsåldern, så återstår inte en majoritet av befolkningen utan en liten del, en liten 
grupp eller kategori som i sig kan tänkas ha ganska lika erfarenheter i många fall. Det handlar 
således inte bara om de icke-inkluderade gruppernas särskilda ”intressen” utan om den lilla 
grupps intressen som faktiskt är de som blir de styrande. Jag tror att det är oerhört viktigt att 
komma ihåg att den klick, vilken har tecknats inte bara i den här studien utan även i en lång 
rad andra mer omfattande studier i både Sverige och andra länder, som styr Sveriges 
kommuner, inte bara har det ”allmännas bästa” för ögonen. De är minst lika likartade i 
erfarenheter, som grupper som består av invandrade svenskar i en viss ålder med en viss 
utbildningsnivå. Problemet består med andra ord i att sluta se den typiska 
fullmäktigeledamoten som det normala – som normen som alla andra ska mätas mot. I stället 
ska det som nu är normen ses som en grupp som vilken som helst i likhet med Youngs 
argumentation; Kulturen med stort K måste börja ses som en kultur bland andra – varken 
viktigare eller oviktigare. Detta är naturligtvis lättare sagt än gjort.  
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Hernes poängterar att om politikerna ska förbättra sin legitimitet hos väljarna så bör den 
sociala representationen förbättras. Genom att sammansättningen av politiker, med avseende 
på en rad viktiga variabler som kön och etnicitet, skiljer sig så enormt från resten av 
befolkningen, skapas en mental klyfta mellan väljare och valda och det blir svårare för de 
båda att förstå och respektera varandra. Å andra sidan finns det inget som tyder på att den 
sociala representationen var bättre förr (snarare tvärtom), men ändå så står det oftare att läsa 
att politikerföraktet ökar och att människor flyr partierna och hellre väljer att engagera sig i 
andra rörelser. Om legitimitet för politiken och social representation hänger ihop bör 
politikerförakt snarare minska än öka då den sociala representationen förbättras.  Troligast är 
väl att ett sådant samband inte föreligger och att det i stället är andra orsaker bakom det 
påstådda politikerföraktet.  
 

5.5 Resultatdiskussion 
Ett stort problem, som togs upp tidigare, är den låga svarsfrekvensen. Detta kan ha styrt 
slutsatserna och en högre andel svar hade kunnat ge ett annat resultat. I detta kan bara 
spekuleras, men i och med att resultatet tycks stämma väl överens med tidigare forskning, så 
anser jag tillförlitligheten vara relativt god. I ett fall skiljer sig dock resultatet av den här 
studien från tidigare forskning – frågan om andelen invandrare i kommunfullmäktige, där min 
undersökning visar en mycket högre andel. Detta kan naturligtvis bero på urvalet av 
kommuner, men det kan också ha att göra med att personer födda utanför Sverige faktiskt har 
blivit mer närvarande i politiken.  
 
Användandet och uppdelandet av människor i olika grupper diskuterades i början av 
uppsatsen (under Metod och material) och med tanke på att så många av de valda grupperna 
varit underrepresenterade drar jag slutsatsen, att det finns gemensamma förutsättningar för 
personer i samma grupp. Dock visar resultaten av den här studien också det som slogs fast vid 
resonemanget om grupper, att det finns mycket stora olikheter inom grupperna, till exempel 
vad gäller åsikter. Detta kan kanske tyckas självklart och onödigt att diskutera, men det är 
dock viktigt att poängtera på grund av att jag har sett ett tydligt motstånd bland en del av de 
som svarat på enkäten mot att använda begreppet ”grupper”. Meningen är inte att klumpa 
ihop människor av ett visst kön eller med en viss bakgrund och hävda att de har samma 
åsikter eller värderingar. Problemet med att vissa av dessa grupper är mycket över- respektive 
underrepresenterade kvarstår dock och leder till att man inte kan ignorera det. Bara genom att 
det finns överrepresenterade och underrepresenterade grupper visar att grupperna har någon 
form av betydelse i politiken. För att kunna göra någonting åt de stora brister som finns i den 
sociala representationen inom svensk kommunpolitik måste man börja se även de 
överrepresenterade grupperna som just grupper och inte som norm. Män är lika mycket grupp 
som kvinnor, infödda svenskar lika mycket som invandrare och medelålders lika mycket som 
unga. Jag kan dock hålla med de respondenter som kritiserade uppdelningen av människor i 
olika grupper eller kategorier. I de bästa av världar skulle inte det behövas. Men i ett samhälle 
som det vi lever i, där människor har olika mycket makt och olika hinder och förutsättningar 
beroende på var de är födda, vilket kön de har, vilken ålder de befinner sig och så vidare, 
måste man vara medveten om dessa mycket heterogena kategorier för att kunna synliggöra de 
orättvisor som faktiskt finns. Kontentan av detta blir således att om vi börjar se alla människor 
som delar av de grupper som ger dem fördelar och nackdelar, så blir över- och 
underordningen synlig och det blir lättare att arbeta mot dem. Viktigt är dock att hålla i 
minnet det som Young hävdar, att skillnader mellan grupper inte ska ses som motsatser utan 
som variationer. Ingen grupp är olik någon annan grupp på alla punkter. Det är nog snarare så 
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att det mellan alla grupper finns fler likheter än skillnader på samma sätt som det i samtliga 
fall finns olikheter inom grupperna.  
 

5.6 Avslutning 
Den här texten har än så länge handlat om olika gruppers möjligheter i kommunfullmäktige i 
tre svenska kommuner. Som Simone de Beauvoir har skrivit: ”När en individ eller en grupp 
individer hålls nere i en underlägsen ställning, blir det ett faktum att han är underlägsen.”73 
Det är just därför som det är så viktigt att komma till rätta med de orättvisor och den 
snedfördelning som finns. Det är dock mycket svårare att rätta till felen än att påpeka dem. 
Påpekandet måste dock vara ett första steg.  
 
Det har ibland föreslagits att val ska ersättas med en lottning av kandidater. Jag sätter ingen 
tilltro till det förslaget.74 Visserligen har Holmberg och Esaiasson kommit fram till att en 
slumpmässig lottning av politiker till riksdagen skulle ge en mer representativ församling än 
vad som blir resultatet av ett val, men problemet som jag ser det är att människors förtroende 
för politiken och för de politiska institutionerna skulle sjunka väsentligt. Jag menar att en av 
de viktigaste grundbultarna i en fungerande representativ demokrati är att människor känner 
sig delaktiga, att man kan påverka och att man räknas och gör någon skillnad. I allt detta har 
partierna en mycket viktig roll i att ta fram kandidater på sina vallistor, som är representativa 
både åsiktsmässigt och socialt. Här kan personvalen komma att spela en viktig roll – väljarna 
får veta mer om den kandidat som de vill rösta på och kan därmed lättare ta ställning till både 
åsikter och om personen är kvinna eller man, infödd eller invandrad, gammal eller ung och så 
vidare. Risken är dock att alla inte har lika stort kapital att driva sina kampanjer. Återigen är 
det partiernas ansvar men också väljarnas. Vill vi ha en beslutande politikerkår som socialt 
liknar oss får vi göra det vi kan för att välja en sådan församling. 
 
Självklart vore det bäst om alla hade precis samma möjligheter och förutsättningar att 
engagera sig politiskt, oavsett födelseland, kön, ålder, utbildningsnivå, funktionshinder, språk 
och så vidare. Detta liknar dock mer en utopi än ett realistiskt framtidsscenario. Därför måste 
aktiva åtgärder vidtas för att rätta till den akuta snedrekrytering av kommunpolitiker som den 
här och många andra studier konstaterat. 1994 uppmanade den socialdemokratiska 
partistyrelsen partiorganisationerna att införa ”varannan damernas”, det vill säga varannan 
man och varannan kvinna på listorna vilket fick många andra att följa efter i strävande att öka 
andelen kvinnor. Nu 10 år senare är det kanske dags att införa var fjärde invandrarnas?    

                                                
73 de Beauvoir S (1995), Det andra könet, Stockholm: Norstedts förlag, s. 20 
74 Se till exempel Burnheim J (1985) Is democracy possible? Oxford: Polity Press 
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Bilaga 1. 

Enkät 
      
Man eller kvinna:…………………      Födelseår:……………. 

 

Födelseland:…………………………………         

 

Din mammas födelseland: ………………………………………..   

 

Din pappas födelseland: …………………………………………. 

 

Utbildning (välj mellan alternativen Folkskola/grundskola, Gymnasium eller motsvarande, 

Universitet/högskola, Annat):   ………………………………………………………………… 

 

1. Vilket parti tillhör du? 

 

Svar:…………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Vilket år fick du ditt första kommunala uppdrag? 

    

Svar:............................................................................................................................................... 

 

3. Vad har du för politiska uppdrag just nu? 

    

Svar:..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

4. Vilka kommunalpolitiska områden tycker du är viktigast? (Nämn max. 3) 

    

Svar:..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
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5. Har du någon särskild hjärtefråga i politiken? I så fall vilken? 

      

Svar:..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

6. Vilka grupper i samhället tycker du att du i första hand representerar?  

Svar:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

7. Upplever du att du representerar kvinnor eller män bäst, eller är det ingen skillnad? 

Svar:……………………………………………………………………………………………..

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

8. Upplever du att du representerar människor med utländsk bakgrund mer eller 

mindre än människor utan utländsk bakgrund, eller är det ingen skillnad? 

Svar:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Upplever du att du representerar någon åldersgrupp mer än andra? I så fall vilken? 

Svar: …………………………………………………………………………………………….. 

 

10. Vad har du konkret gjort i fullmäktige för att lyfta fram de frågor du  

tycker är viktiga för den grupp/de grupper du representerar? 

Svar: ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  
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11. Hur viktig tycker du det är att arbeta för jämställdhet mellan könen? 

 Mycket viktigt  

 Ganska viktigt 

 Varken viktigt eller oviktigt  

 Ganska oviktigt  

 Inte alls viktigt 

 

12. Hur viktigt tycker du att det är att arbeta för jämlikhet mellan människor med olika 

etnisk bakgrund?  

 Mycket viktigt  

 Ganska viktigt 

 Varken viktigt eller oviktigt  

 Ganska oviktigt  

 Inte alls viktigt 

 

13. Övriga synpunkter 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tack för din medverkan! 

 
 


