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Abstrakt 

I denna uppsats presenteras ett unikt dataset som är framställt i syfte att kartlägga 

riksdagsledamöternas representativitet av landets kommuner. Detta har genomförts genom 

att sammanställa data över samtliga riksdagsledamöter och vilka kommuner de är skrivna 

inom. Denna data jämförs med befolkningsstatistik och valresultat som referenspunkter för 

att avgöra hur väl ledamöterna avspeglar befolkningen i denna aspekt. 

 I denna uppsats presenterar jag även den första analysen av detta dataset. Allt 

material i datasetet har sammanställts och summerats i form av ett kategorischema 

bestående av sex kommunkategorier vilka är baserade på befolkningsmängd. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka om landets små kommuner är proportionellt representerade i 

riksdagen, om de stora kommunerna är överrepresenterade och får en priviligierad roll i 

politikens innehåll. 

Med den analys som presenteras av materialet, visar jag att så inte är fallet. 

Det framgår i studiens resultat att enligt den dimension av geografisk representation som jag 

mäter är landets kommuner mer eller mindre proportionellt representerade. 
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Inledning 
På senare tid har ett uttryck av oro tagit form i media kring det politiska samtalets fokus på 

storstäderna, de uppmärksammar om att Sverige har blivit ett samhälle där funktioner och 

strukturer formas efter en storstadsnorm.1 I en debattartikel från 2011 hävdar författarna, alla 

aktiva socialdemokrater, att svensk inrikespolitik blivit fixerad på huvudstaden. De skriver att 

”Stockholmsfixeringen i svensk inrikespolitik är i det närmaste total”, att man ifrån vilket partis 

strategidokument kan hämta meningarna ”Val vinns och förloras i Stockholm” och ”Det som 

är bra för Stockholm är bra för hela Sverige”.2 

Storstadsnorm eller urban norm; de är båda begrepp som syns allt mer i media och 

beskriver staden som naturlig utgångspunkt i samhällsutvecklingen. Detta är nödvändigtvis 

något som måste diskuteras, att staden skulle utgöra norm för resten av samhället negligera r 

den geografiska mångfalden i landets övriga delar.  

Politiska partier genererar politik som oundvikligen prioriterar vissa delar av samhälle t, 

politiska intressen behöver inte vara regionala i sig, men de korrelerar ofta med geografiska 

aspekter. 3 Investeringar i infrastruktur i ena sidan av landet transfererar indirekt resurser från 

den andra sidan av landet, skattepolitik som gynnar lantbrukarna istället för industrier främjar 

intressen på landsbygden på bekostnad av industriella intressen. 

För att bättre kunna ta tillvara på både den geografiska och den ideologiska mångfalden, 

är det vanligt att proportionella valsystem är indelade i valdistrikt. I Sverige representerar de 

riksdagsledamöterna både sitt parti och valdistrikt. Ett grundläggande antagande till detta är att 

var vi bor har viss betydelse för våra politiska åsikter och intressen, något som spetsforskning 

om geografisk representation visar stöd för.4 

I mandatfördelningen tilldelas valdistrikten fasta mandat baserat på antalet 

röstberättigade, där den högsta koncentrationen av väljare befinner sig följer även ett högre 

antal fasta mandat. Valkretsen Stockholms län tilldelas t.ex. 39 fasta mandat, medans Gotland 

tilldelas 2 fasta mandat.5 Traditionellt sett nominerar partierna kandidater som är lokalt 

förankrade i valdistrikten, detta är dock ej hugget i sten. Likt gemene man är ledamöterna fria 

att välja var de bor, man kan anta att politiker av praktiska skäl väljer att bo i större tätorter och 

städer. Som det har konstaterats ovan får detta betydelse för politikens innehåll. 

                                                 
1 AFTONBLADET 2014, SVD 2014 
2 SVD 2011 
3 KEDAR ET AL. 2015, S.3 
4 SOU 2004:49, S.181 
5 VALMYNDIGHETEN, 2014 
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Syftet med denna uppsats är att kartlägga representativiteten av Sveriges kommuner. Jag 

intresserar mig särskilt för representativiteten av landets mindre kommuner kontra större 

kommuner; är andelen ledamöter boende i mindre kommuner i proportion till andelen 

befolkning och väljare? Denna kartläggning kommer att redovisas i två nivåer; Riksdags-

ledamöterna som en enhet, och de enskilda riksdagspartiernas ledamöter. 

Inledningsvis presenteras sammanställningen av samtliga riksdagsledamöter som en 

enhet; för att analysera riksdagens representativitet av väljarna och befolkningen i landets 

kommuner. Därefter presenteras kartläggningen av de enskilda riksdagspartierna; de analyseras 

individuellt för att se hur representativa de är i proportion till partiets väljare. Resultatet från 

dessa två nivåer, eller delar, ämnar svara på frågorna: 

 

1. Hur representativ är Sveriges riksdag i förhållande till landets kommuner och 

befolkning? 

a. Är de små kommunerna underrepresenterade i riksdagen? 

b. Är de stora kommunerna överrepresenterade i riksdagen? 

2. Hur representativa är de enskilda riksdagspartiernas ledamöter, i proportion till dess 

väljare i landets kommuner? 

 
För att svara på frågeställningarna har jag sammanställt ett unikt dataset, och kommer även att 

göra den första kartläggningen av detta material. Detta material sammanställer data över 

samtliga riksdagsledamöter (var de är skrivna), befolkningsstatistik över samtliga kommuner,  

samt valresultat och valstatistik för valet 2014. 

Den dimension av representation som analysen avser mäta är geografisk representation, 

närmare bestämt Sveriges 290 kommuner. För att kunna mäta och analysera innehållet i detta 

dataset skapas ett kategorischema, i vilket kommunerna delas in i kategorier baserat på 

befolkningsmängd. Ledamöterna delas in en kategori enligt följande metod: om en ledamot x 

är bosatt i kommun y, vars befolkning är 25,000 personer, tillhör denne kategori 3 (20,000 – 

50,000). 

 
Hypotes: Sveriges små kommuner (Landsbygds- och glesbygdskommunerna) 
är numeriskt underrepresenterade i riksdagen. 
Hypotesen är utvecklad efter den uttryckta oron om att landsbygden skulle vara politisk t 

missgynnad, den utgår även ifrån ett grundläggande antagande om att människan som politisk 

varelse påverkas av var den bor. Givet att det finns en urban/stadsnorm inom rikspolitiken likt 

ovan nämnda debattartiklar argumenterar för, och att väljarnas intressen och därmed även 
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politikernas agerande påverkas av sådana lokala och/eller regionala intressen, förväntas det att 

på riksdagsnivå existerar en snedvriden numerisk representation av stad- och landsbygd, är till 

stadens fördel. Detta implicerar att Sveriges största kommuner, större städer och storstäder, är 

överrepresenterade i riksdagen, vilket ger dem en priviligierad position i rikspolitiken. 

 

Avgränsning 

Kandidatuppsatsens begränsade karaktär och tid gör det viktigt att sätta tydliga begränsningar 

på arbetets omfång. Denna beskrivande studie bygger på det egen producerade material vilket 

utgör uppsatsens grundpelare. Urvalet för denna uppsats är den nuvarande riksdagen som valdes 

år 2014. Att begränsa urvalet och endast analysera nuvarande riksdag var vitalt för att processen 

av att samla in och sammanställa materialet skulle vara möjlig att utföra inom de angivna 

tidsramarna. Att endast mäta en dimension av representation var även en avgränsning av 

tidsmässiga skäl.  

Det insamlade materialet kommer att analyseras med en kvantitativ innehållsanalys, en 

skriftlig och bildmässig framställning av innehållet i materialet.6 Detta kommer att ske i form 

av ett antal tabeller som sammanställer jämförbara data för att kunna svara på uppsatsens 

frågeställning. 

Teorier om deskriptiv representation och politisk närvaro kommer att utgöra den 

teoretiska grundbulten för analysen i denna uppsats. Detta då syftet är att kartlägga riksdagens 

sammansättning, och hur väl ledamöterna reflekterar den geografiska mångfalden som är 

landets kommuner och att det är den numeriska representationen som mäts. Slutligen, jämför 

jag mitt material med spetsforskning om geografisk representation och proportionella 

valsystem som är indelade i valdistrikt. 

   

Disposition 

Inledningsvis presenteras det problem som uppsatsen ämnar undersöka och kortfattat hur jag 

skall gå till väga för att svara på frågeställningarna. Inledningsdelen (1) ger en introduktion till 

problematiken med bristfällig geografisk representation, och det unika material jag 

sammanställt för denna undersökning.  

I uppsatsens andra del (2) redogör jag för relevanta teorier för denna studie, teorier om 

deskriptiv representation kommer att utgöra uppsatsens teoretiska grundbult.  

I uppsatsens bakgrundsdel (3) ges en insyn i den svenska kontexten och historia av social-  

                                                 
6 ESAIASSON 2012, S.197 
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och geografisk representation.  

I metoddelen (4) redogör jag för val av metod och material, samt en mera djupgående 

genomgång av tillvägagångsättet i datainsamling, sammanställning och kartläggning av 

materialet som är mitt primära bidrag i denna uppsats.  

I resultatsdelen (5) presenteras sammanställningen av den data som jag kartlagt för denna 

uppsats. Denna data utgör uppsatsens empiriska grundbult. I diskussionsdelen (6)  analyseras 

det empiriska materialet.  

Uppsatsens avslutande del; Slutsatser (7), här kommer uppsatsens resultat att presenteras 

kort och framför allt kommer denna del att redogöra för svaret på frågeställningarna. 

 
Begreppsprecisering 

x politik – Om inget annat sägs, så gäller all diskussion och användning av begreppet 

politik  sådan som berör hela landet och där beslut fattas av riksdagen och regeringen. 

x Representation –  Om inget annat sägs, så gäller all diskussion och användning av 

begreppet representation de folkvalda ledamöterna i riksdagen. 

x Mandat/platser – Om inget annat sägs, gäller all diskussion att gälla mandat/platser i 

riksdagen, dvs en plats/ett mandat per riksdagsledamot. 
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Tidigare forskning 
”John Burnheim.. har framkastat tanken att våra intressen tillvaratas bättre när vi 

representeras av dem som delar våra erfarenheter och intressen, och att denna likhet i villkor 

är en mycket bättre indikator, än om folk delar våra rätt vacklande åsikter.” Phillips (2000), 

s.12 

 

I detta avsnitt kommer att redogöra för det teoretiska perspektiv som är relevant för denna 

uppsats. Avsnittet presenterar och redogör för centrala teorier om hur valsystem utformas och 

varför det är viktigt för demokratin och hur vissa funktioner kan påverka den geografiska 

representationen; Sedan presenteras teorier om politisk representation, framför allt är teorier 

om social, eller deskriptiv, representation och vikten av gruppers närvaro inom politiska 

församlingar. Dessa teorier kommer senare att knytas samman med det empiriska underlag som 

presenteras i uppsatsens resultat. 

 

Valsystemsforskning 

Valsystemets utformning är av stor betydelse för det demokratiska styret och representation av 

samhällets grupper. Valsystemet är den metod som används för valens utformning, hur röster  

räknas och hur de räknas om till mandat i politiska församlingar. Medan det finns många olika 

typer av valsystem, är de två vanligaste valsystemen proportionella valsystem och majoritets-

valsystem. I majoritetsvalsystem är det partiet eller kandidaten som tar hem flest röster som 

ensam vinner (”winner-takes-it-all”). I  proportionella valsystem baseras val i flermans-

valkretsar, och mandat fördelas i enlighet med partiernas eller kandidaternas röstandelar.7 Det 

förekommer även olika varianter, eller blandningar av dessa två system, men det är något jag 

inte kommer gå in på ytterligare i denna uppsats. Den typ av valsystem som är relevant här är 

proportionella valsystem som är indelade i valdistrikt, i en del av litteraturen kallad DPR-system 

(districted proportional representation).  

Proportionella valsystem med flera geografiska valdistrikt är den vanligaste typen av 

valsystem, framför allt i Europa. Platser i politiska församlingar väljs i proportion till 

geografiska valdistrikt baserat på andelen röster som ett parti erhåller i valet och i respektive 

valdistrikt. I många av dessa länder fördelas platser i parlamentet i förhållande till antalet 

röstberättigade inom respektive valdistrikt, antalet platser tenderar i sin tur att samvariera med 

                                                 
7 SOU 2007:40, S.15; SOU 2012:94, S.44 
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befolkningsstorleken.8 Större valdistrikt tenderar att korrelera med distriktens urbaniserings-

grad, med andra ord är det vanligt att större städer utgör de stora valdistrikten, medan mindre 

valdistrikt är lokaliserade i på landsbygden.9  

Valdistriktsforskningen har till stor del fokuserat på s.k. distrikt magnitud – dvs antalet 

platser som tilldelas respektive valdistrikt – och hur det påverkar valsystem.10 Monroe och Rose 

(2002) redogör för hur representation av urbana och rurala intressen påverkas av vad de kallar 

the variance effect. De argumenterar för att variation i valdistriktens magnitud har partipolitiska 

konsekvenser; att urbana intressen är bättre representerade än rurala; och att den parlamen-

tariska splittringen är större i de större, urbana distrikten; samt att det största urbana politiska 

partiet är systematiskt missgynnat.11 En grundorsak till detta är att desto större ett distrikts 

magnitud är, desto fler partier och fragmenterad partisystem. 

I mer samtida forskning finner Kedar et al. (2015) ett systematiskt mönster som tyder på 

en större ojämlikhet bland väljarna inom DPR-system än trott. De visar att uppdelning av 

valdistrikt, ofta ansedd vara ett effektivt demokratiskt instrument för att ta tillvara på den 

geografiska mångfalden och lokala intressen, även utgör en risk för den representativa 

jämlikheten bland väljarna.12 Kopplingen mellan distrikten magnitud och intressen av 

samhällen inom distrikten skapar olika förutsättningar; i mindre valdistrikt röstar väljarna i 

semi-majoritets distrikt med ett fåtal representanter, större valdistrikt å andra sidan är mer 

proportionella.13 I majoritetsvalsystem finns ett systematiskt bias som gynnar det största partiet 

i varje valkrets, på bekostnad av de mindre partierna. Detta mynnar ut i en överrepresentat ion 

för stora partier, och motsvarande underrepresentation av de små partierna.14 

 

 

 

 

 

                                                 
8 MONROE OCH ROSE 2002, S, 68 
9 MONROE OCH ROSE 2002, S, 68 
10 MONROE & ROSE 2002, S.67 
11 MONROE & ROSE 2002, SS.86-87 
12 KEDAR ET AL. 2015, S.14 
13 KEDAR ET AL. 2015, S.2 
14 SOU 2012:94, S.45 
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Politisk representation 

”This criterion of shared experience, which one might reasonably expect to 

promote a representative’s accurate representation of and commitment to 

constituent interests, has a long history on folkways and even in law” 

Mansbridge, 1999:629 

Den teoretiska litteraturen om politisk representation är mycket omfattande. En mycket 

omfattande teoretisk diskussion om politisk representation presenterades 1967 av Hanna Pitkin. 

I The concept of representation (1967) presenterar Pitkin fyra olika former på representation; 

formell representation, symbolisk representation, substantiell representation och deskriptiv 

representation. Formell representation är institutionella regler och procedurer för att välja de 

styrande. Symbolisk representation avser representantens betydelse för de representerade. 

Substantiell representation berör hur representanter agerar i enlighet med och förhållande till 

de åsikter och intressen som de representerade har.15 Deskriptiv representation kommer att 

förklaras mer ingående i följande stycken. Pitkin ger ingen ytterligare förklaring hur relationen 

mellan dessa fyra former fungerar. 

Den del av litteraturen som här kommer att presenteras berör representation av historisk t 

missgynnade grupper i samhället, och varför det kan vara viktigt att dessa grupper representeras 

av personer från den egna gruppen. Denna form av representation har kommit att kallas 

deskriptiv representation, ett flertal samtida forskare inom området har kommit att i åtminstone 

någon mån visat stöd för dessa antaganden.16 Enligt denna förståelse utgör representanterna i 

sig en typisk del av en större grupp personer i samhället, t.ex. att kvinnor representerar kvinnor, 

arbetare representerar arbetare, osv. Deskriptiva representanter liknar de som de representerar, 

dels om synliga karaktärsdrag så som kön och etnicitet, det kan även handla om delade 

livserfarenheter. Exempelvis kan sådana erfarenheter skilja sig beroende på kön - de 

erfarenheter vi får i vår egenskap av att man eller kvinna kan påverka och formar våra åsikter. 

Detta betyder inte att män är oförmögna att representera kvinnor i alla politiska frågor, men att 

i specifika frågor där livserfarenheter har betydelse är kvinnor mer lämpade att representera 

kvinnor, som t.ex. representation av kvinnor. I samma linje kan en ledamot med bakgrund och 

erfarenheter av livet på landet och jordbruk ha bättre förutsättningar i att skydda intressen som 

finns bland befolkningen på landsbygden än icke-deskriptiva representanter.17 Mansbridge 

                                                 
15 STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY – POLITICAL REPRESENTATION 
16 PHILLIPS (2000), YOUNG (2000), DOVI (2002), MANSBRIDGE (1999) 
17 MANSBRIDGE 1999, S. 629 
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(1999) och Gay (2002) menar att deskriptiv representation och delade erfarenheter kan skapa 

goda förutsättningar för tillförlitlighet, inte bara mellan representanter och deras väljare, men 

även förstärka tilltron till offentliga institutioner och tjänstemän.18  

”It is primarily when we ask how to improve deliberation – both vertically, 

between constituent and representative, and horizontally, among the 

representatives – that we discover the virtue of shared experience, which lies 

at the core of descriptive representation.” Mansbridge, 1999:629 

En del sociala grupper är ”kroniskt” underrepresenterade, menar Dovi (2002). Dessa grupper 

är i behov av institutionella reformer med syfte att öka deskriptiva representatio n, för att kunna 

få en förbättrad substantiell representation.19 Det finns ett antal institutionella reformer med 

mål om förbättra den substantiella representationen genom ökad social representation, t.ex. 

proportionell representation, kvotering.20 Haider-Markel (2007) redogör för en mängd litteratur 

som pekar på att substantiell representation kan uppnås genom deskriptiv representation. 

Deskriptiva representanter kan framför allt förbättra den substantiella representation genom att 

främja gruppens intressen i policy-skapande, beslutsprocesser och propositioner.21 De har andra 

förutsättningar att kunna förmedla gruppens intressen och behov, att artikulera de politiserade 

problem som är viktiga för dem. 

Young (1996) och Dovi (2002) har båda uppmärksammat om att institutionella reformer 

som söker förbättra deskriptiv representation riskerar att stärka vissa intressen bekostnad av 

andra.22 Mångfalden inom deskriptiva grupper måste nödvändigtvis uppmärksammas och tas 

tillvara på. Större grupper med interna ”undergrupper” som delar åsikter som kan skapa 

konflikter, behöver troligtvis mer än en representant, då det troligtvis finns en mångfald av olika 

åsikter och intressen inom gruppen. Representanter som har starka band till ”undergruppe r” 

inom den stora gruppen är att föredra över de ej har det.23 I fall då icke-deskriptiva 

representanter har en bättre förmåga att representera väljarnas substantiella är det ett allvarligt 

argument mot deskriptiv representation.24 

 

                                                 
18 MANSBRIDGE 1999, S. 641, 651; GAY 2002, S.719 
19 DOVI 2002, S.741 
20 PHILLIPS 2000, S7. DOVI 2002, S.729 
21 HAIDER MARKEL 2007, S. 108-110, S.118; MANSBRIDGE 1999, S.628 
22 YOUNG 2000; DOVI 2002. 
23 DOVI 2002, S. 741 
24 MANSBRIDGE 1999, S. 630 
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Närvarons politik 
Teorin om Närvarons politik (Phillips 2000) har fått ett stort genomslag i forskning om 

representation. Grunden för närvarons politik går ut på att missgynnade grupper behöver en 

närvaro i politiska församlingar och beslut för att kunna få en rättvis representation. Teorin 

framhäver vikten av proportionell representation, den politiska representationen blir helt enkelt 

mer eller mindre bra beroende på hur väl den ”speglar” befolkningen.25 Med en närvaro finns 

möjlighet att påverka innehållet i politiken, vem som representerar kan med andra ord ha en 

betydelse för vad som representeras.26 Phillips (2000) menar att representanter besitter en 

autonomi i sitt mandat, att det därför är relevant vem representanterna faktiskt är. 27 En politisk 

församling med bristfällig närvaro av en grupp eller del av samhället, exempelvis där 

landsbygden är underrepresenterad, har begränsad kapacitet att artikulera intressen, åsikter och 

behov bland folket på landsbygden. En ökad närvaro skapar dock ej nödvändigtvis förändring 

i den politiska församlingens arbete per automatik. Men en sak står säkert, att utan inkludering, 

utan närvaro, är det svårt att påverka innehållet i politiken, vilka frågor som skall prioriter as, 

osv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 PHILLIPS 2000, S.7 
26 PHILLIPS 2000, S.12-15; MANSBRIDGE 1999, S.628-629. 
27 PHILLIPS 2000, S.97 
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Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden för den svenska kontexten. Inledningsvis presenteras den 

sociala representationens roll i organiseringen av svensk politik under 1900-talet och idag, 

därefter följer en beskrivning av de valdistrikten i Sverige och hur mandatfördelningen går till 

i riksdagsval, sedan beskrivs partiernas nomineringsförfaranden, följt av en redogörelse för 

svensk regionalpolitik före och efter det svenska EU-medlemskapet, slutligen beskrivs 

personvalets funktion i de svenska valen.  

 

Social representation: den svenska kontexten 

Frågor om social representation och närvaro har länge varit en stor del av politikens 

organisering i Sverige, främst efter klassintressen, landets geografiska indelning, och kön.28 

Under sekelskiften 1800-1900-talet  ifrågasatte arbetarrörelsen riksdagens förmåga att fullgott 

representera dess åsikter och ställde ökade krav på social representation.29 Arbetarklassen kom 

att få ett allt större inflytande i det politiska beslutsfattandet under 1900-talet, mycket på grund 

av att Socialdemokraterna under långa perioder satt vid makten, men även på grund av de 

fackliga rörelsernas framgångar.  

I slutet av 1900-talet började den mansdominerade politiken att ifrågasättas och det 

började ställas krav om ökad närvaro av kvinnor, tids nog uppmanades partierna att nominerade 

kandidater till partilistorna skulle fördelas jämnt mellan könen – uttrycket ”varannan damernas” 

introducerades.30 Idag rymmer många politiska frågor krav på social representation, t.ex. 

jämställd representation och närvaro av kön, och inkludering av personer med invandrar -

bakgrund. Under de senare åren har även ett antal debattartiklar uppmärksammat landsbygdens 

frånvaro, eller i många fall stadens företrädande roll i rikspolitiken.31 Kön, klass och etnicitet 

brukar nämnas som centrala för representation, i praktiken är dock geografisk indelning kanske 

den mest fundamentala aspekten som politiska system organiseras efter.32 

Partiväsendet fyller ett antal vitala funktioner för den representativa demokratin. Politiska 

partier bidrar t.ex. till opinionsbildning och intresseartikulering, de nominerar kandidater till 

politiska församlingar och de folkvalda politikerna för folkets talan i beslutsprocesser.33 

                                                 
28 SOU 2006:53, S.216 
29 SOU 2006:53, S.47 
30 SOU 2006:53 S.47 
31 SVD 2011, AFTONBLADET 2014, SVD 2014 
32 SOU 2005:12, S.48 
33 SOU 2001:48 S.71 
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Partiernas ideologiska profiler har länge agerat som riktmärken för väljarna och i åsikts-

bildningsprocessen. Numera har dock gruppintressen och i intresseinriktningar blivit allt 

viktigare inom partierna, grupptillhörighet har fått en ökad betydelse i nomineringen av 

kandidater till riksdagen.34  

 

Indelningen av valdistrikt och fördelningen av mandat 

De flesta demokratier har någon form av geografisk kvotering inbyggt i sitt valsystem för att 

tillgodose såväl geografisk som ideologisk representation, det vanligaste är att dela in landet i 

valdistrikt. I Sverige är riksdagsvalen indelade i 29 valkretsar, till vilka 310 fasta 

valkretsmandat är fördelade i förväg, i förhållande till röstberättigade.35 För uppnå en så pass 

proportionell representation som möjligt fördelas 39 utjämningsmandat mellan de politiska 

partierna. 36 

Ett system av utjämningsmandat har tillämpats i Sverige sedan 1970 för att åstadkomma 

riksproportionell representation i riksdagen. Utjämningsmandaten är till för att korrigera 

avvikelser som kan uppkomma vid fördelning av de fasta valkretsmandaten.37 Rent praktiskt 

fördelas de 39 utjämningsmandaten mellan partierna med en beräkning av valresultatet om hela 

landet som valkrets. Med andra ord fördelas samtliga 349 mandat som om hela landet var en 

och samma valkrets, partiernas beräknade antal mandat jämförs därefter med det antal som 

partiet erhållit i och med de fasta valkretsmandaten. Om det beräknade antalet överstiger 

partiets redan tilldelade mandat, tilldelas partiet antalet utjämningsmandat som är lika med 

skillnaden, t.ex. om ett parti tilldelats 10 fasta valkretsmandat, men beräknas få 12 om hela 

landet räknats som en valkrets, tilldelas partiet 2 utjämningsmandat.38 

Riksdagsledamöterna representerar både sin valkrets och sitt parti i och med sitt mandat. 

Den lokala förankringen av riksdagsledamöterna har fått en lång politisk tradition som betyder 

att ledamöterna både får lojalitet gentemot partiet men även som representant för väljarna inom 

den egna valkretsen. På så vis speglar inte bara riksdagen den ideologiska mångfalden, den 

speglar även den geografiska mångfalden. I grunden till detta ligger ett antagande om att 

politiska intressen till viss del formas av var man bor.39 

                                                 
34 SOU 2006:53 S.151;216 
35 STÖRSTA VALKRETS: STOCKHOLMS LÄN (38 FASTA MANDAT). MINSTA VALKRETS: REGION 
GOTLAND (2 FASTA MANDAT) 
36 SOU 2004:49, S.181 
37 SOU 2012:94, SS.49-51 
38 SOU 2012:94, SS.10-12 
39 SOU 2004:49, S.181 
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Partiernas nomineringsförfaranden 
De politiska partierna har egen rätt att bestämma över processen att nominera kandidater för 

förtroendeuppdrag. Rutinerna för hur nomineringen av kandidater fungerar varierar mellan 

partierna, med undantag för några gemensamma aspekter. Inledningsvis tillsätts särskilda 

valberedningar, med ansvar över nomineringsprocessen. Valberedningarnas roll är främst att 

hitta lämpliga kandidater, att lägga fram förslag på vilka som anses vara lämpliga att 

representera partiet i förtroendeuppdrag.40 

Steg ett i själva nomineringsprocessen är att lokala partiföreningar och medlemmar får 

möjligheten att nominera potentiella kandidater. Kandidaterna rangordnas sedan antingen 

genom att valberedningen på egen hand utvärderar kandidaterna, eller via ett förslag som är 

baserad på ett ”provval” som hålls i förväg i vilka medlemmarna röstar kring kandidatlistan. En 

central del av nomineringsprocessen utövar partierna kvalitets- och egenskaps-bedömningar. 

Processen ämnar undersöka kandidaternas värderingar och omdöme, en process som är till för 

att försäkra sig om att olämpliga kandidater ej nomineras.41 

 Det sista steget i processen är att valberedningen presenterar förslaget till lista inför det 

fastställandemöte där beslutet fattas om valsedlarnas utformning. Valberedningarnas förslag på 

kandidater har mycket stort inflytande över partiets lista för riksdagsvalet, och det är sällan så 

att det förslag som presenteras ej blir godkänt.42 

Nomineringsprocesserna kring riksdagsvalet är centrala processer för hanteringen av 

motsättningar och konflikter inom partierna.43 Nomineringsprocessen har inte bara betydelse 

för vilka kandidater som placeras på partilistorna, de har även betydelse för den interna 

maktfördelningen samt partiets inflytande i relation till de andra partierna. Generellt sett 

representeras partiernas sidoorganisationer i valberedningarna, i synnerhet gäller detta 

ungdomsförbunden och kvinnoförbunden.44 

 

Regionalpolitik 

Regionalpolitiken etablerades under 1960-talet i Sverige med ett syfte om utjämning och 

fördelning av resurser mellan regionerna i landet. Politikens grund byggde på en rättviseprinc ip, 

                                                 
40 SOU 2006:53, S.117; S.121 
41 SOU 2006:53, S.124; S.117; SS.215-216 
42 SOU 2006:53, S.217 
43 SOU 2006:53, S.119 
44 SOU 2006: 53, S.218 
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enligt vilken Sveriges medborgare skulle ha en rätt till arbete och offentlig service, oavsett var 

i landet man var bosatt.45 Regionalpolitiken blev sammankopplat till statens ”modernisering av 

Norrland”, ett verktyg för att industrialisera och modernisera inlandet.46 Ekonomiska 

motgångar under 1990-talet ledde till att omfördelningspolitiken inte längre var möjlig, 

regionalpolitikens fokus skiftade istället mot att hur begränsade medel skulle kunna användas 

effektivt. Regionernas utvecklingsmöjligheter blev då istället mer relevanta i diskussionen om 

hur samhällets resurser skulle fördelas. 47 

Sveriges medlemskap i Europeiska unionen medförde nya krav och strukturer till den 

svenska regionalpolitiken. Regionalpolitiken som tidigare skulle agerade som en garanti för 

medborgarnas rätt att bosätta sig var de ville behövde nu anpassa sig till EU:s strukturfonder, 

vilka prioriterar tillväxt och förening inom EU.48 Med andra ord kan man säga att 

prioriteringarna skiftade från resursfördelning och hur landets resurser skall användas och 

fördelas, till ett fokus på en tillväxtpolitik som syftar till en positiv utveckling av hela landet. 

 

Personval 
I Sverige har väljarna sedan valet 1998 haft möjligheten att personrösta på en av kandidaterna 

på partiets valsedel. Syftet med reformen var att ge väljarna en möjlighet att ha inflytande och 

makt att påverka konkurrensen inom partierna, och därmed minska partiledningarnas och 

nomineringskommittéernas inflytande över vilka kandidater som erhåller mandatplatse r. 

Personvalet gav väljarna möjligheten att inom ramen för det föredragna partiet även välja in 

den kandidat de föredrar bland de som fanns på partiets lista. Det är främst personrösterna som 

avgör vilka kandidater som väljs för ett parti, men trots denna förändring kan de svenska valen 

fortfarande till stor del bäst beskrivas som partival.49 Personvalet har dock inte fått det betänkta 

genomslaget, och har inte utfyllt de funktioner som var tänkt. Väljarna utnyttjar helt enkelt inte 

möjlighet att rösta in kandidater som faktiskt behöver rösterna. 50 Många väljare ger istället sin 

personröst till de kandidater som står högst upp på listan, och därmed har en mer eller mindre 

garanterad plats i riksdagen. Forskning har visar på att inblandade aktörer i val och 

valkampanjer, väljare, partier och media, fortfarande fokuserar på partierna och dess program, 

                                                 
45 FORSBERG, 2005, S.291 
46 SOU 2000:36;8 
47 SOU 2000:36; S,9 
48 FORSBERG 2005, S.291 
49 20 ÅR MED PERSONVAL 2015, S. 7 
50 20 ÅR MED PERSONVAL 2015, S.94 
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snarare än enskilda kandidater.51 Personröstandet i riksdagsval har fått en relativt stor regional 

spridning, exempelvis är andelen som valde att rösta i personval i det senaste valet (2014) så 

låg som 18,8 procent i Skåne läns västra valdistrikt, medan det i Jämtlands län är 34,3 procent.52 

Valet att personrösta eller ej verkar bero på lokala förutsättningar, t.ex. att det finns 

konkurrerande kandidater inom samma parti, vilket uppmärksammas av media.53 

Sveriges proportionella valsystem ger partierna mandat i proportion till den röstandel de 

får i riksdagsvalet. Allmänna val hålls var fjärde år, väljarna får då en möjlighet att påverka 

vilket parti de själv anser skall styra landets politiska riktning under mandatperioden. Väljarna 

kan då nyttja sin rösträtt och utkräva ansvar från de politiska partierna med att avstå från att 

rösta på dem. Personvalet medför dock problem i och med dess svaga genomslag, då många 

väljare avstår från att utkräva ansvar från enskilda politiker, och påverka vilka kandidater som 

väljs istället för partiets val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
51 20 ÅR MED PERSONVAL 2015, S. 7 
52 VALMYNDIGHETEN, 2014 
53 20 ÅR MED PERSONVAL 2015, S. 31 
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Metod 
Detta avsnitt redogör för den metod som används i denna uppsats, för att svara på 

frågeställningen och tillgodose syftet med denna studie. Här presenteras även studiens urval, 

hur jag har gått tillväga i genomförandet av detta arbete, och det material jag använt mig av.  

  

Studiens utformning och metod 
Denna studie är av en beskrivande karaktär, för att kunna beskriva det resultat som skall 

presenteras har här studien utvecklats som en beskrivande fallstudie. Valet att utföra en 

beskrivande fallstudie ligger främst i hur materialet insamlats och hur resultatet skall kunna 

utformas på bästa sätt, resultatet ämnar ge en sammanfattande bild av källmaterialet i det dataset 

som sammanställts.54 I beskrivande fallstudier insamlas empiriskt material om ett antal 

analysenheter, i detta fall riksdagsledamöterna, befolkningen och väljarna. 55 

Beskrivande studier ämnar ge svar på frågor av typen: var, när hur, vem och vilka. Denna 

studie ämnar svara på frågor om hur riksdagens sammansättning ser ut i förhållande till landets 

kommuner, och hur representativ den är i fråga om deskriptiv representation. Hade studien hade 

varit av en förklarande karaktär hade den istället sökt svar på frågor som berör t.ex. varför 

sammansättningen ser ut som den gör.56  

I beskrivande studier behövs ofta en tydlig begreppsapparat med medföljande 

klassifikationsschema. Dessa används för att analysera materialet för att komma fram till 

ytterligare slutsatser som ej är explicita i det material som är producerat eller som analyserats. 

Dessa slutsatser skall sedermera kunna ifrågasättas av andra som undersöker samma 

problematik, men då kanske med en annan begreppsapparat.57 Esaiasson et al. (2012) skriver 

att beskrivande analyser i stora drag handlar om att klassificera verkligheten. De teoretiska 

konstruktionerna som används vid klassificerade analyser utgör grunden för undersökningen, 

ett analysverktyg är därmed nödvändigt för att fånga de aspekter som är väsentliga för det som 

studeras. Analysverktyget som kommer att användas i denna studie är en klassindelning av 

landets kommuner efter befolkningsstorlek. 

  

                                                 
54 TEORELL & SVENSSON 2007, SS. 106-107 
55 TEORELL & SVENSSON 2007, S.98 
56 ESAIASSON 2012, S. 36-37 
57 ESAIASSON 2012, S. 37 
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Urval 
I regeringsformen står det skrivet att all offentlig makt utgår ifrån folket, och att riksdagen är 

folkets främsta företrädare, med andra ord är riksdagen är det svenska folkets valda 

representanter på riksnivå. Frågor om hur väl riksdagen speglar befolkningen har blivit allt mer 

relevanta i en samtid då krav på social representation och ökad grupprepresentation är allt 

viktigare. Det är på dessa grunder som valet att analysera riksdagen baseras. Andra alternat iv 

som var betänkta var att göra en jämförelse över tid eller att analysera kommuner, det var dock 

var tidsmässiga skäl i behov av att begränsa materialinsamlingen som dessa idéer valdes bort. 

 

Material 
Uppsatsen empiriska grund är det material som sammanställts i ett dataset, specifikt för denna 

studie. Det material som använts till detta dataset kommer ifrån listor över riksdagspartiernas 

ledamöter, intervjuer utförda av SVT, statistik över befolkning, väljare och valresultat från 

såväl SCB som valmyndigheten.  

Riksdagens egna hemsida utgjorde startpunkten för materialinsamlingen, då en 

sammanställning gjordes över samtliga riksdagsledamöter och i vilka valdistrikt de är valda. 

Data över boendekommun visade sig vara något mer komplicerat att finna; primärt användes 

valsedlarna som underlag, detta material jämfördes med hjälp av partiernas egna hemsidor med 

sammanställning av dess riksdagsledamöter, uppgifter fanns dock tyvärr endast i ett fåtal fall. 

Utstickande var främst Sverigedemokraterna (SD) som helt saknar information om partiets 

riksdagsgrupp. Kompletterande uppgifter hittades tillslut, dels på SVTs hemsida där de 

sammanställt de svar man fått från valda riksdagsledamöter via intervju-formulär man skickat 

ut efter valet 2014. De ledamöter som jag ännu ej hade funnit information om fanns tillgängligt 

material via wikipedia och dess referenser på de individuella ledamöternas wikipedia-artiklar.  

Information, statistik och siffror om valresultat har främst hämtats från Valmyndighetens 

protokoll för valet 2014, och SCB:s databaser. All befolkningsstatistik över kommuner, 

regioner och kommuner är hämtade ifrån SCB. Siffror på antalet röster på partierna och antalet 

röstberättigade i varje enskild kommun även hämtade ifrån SCB:s register. Samtlig data är 

hämtad från 2014, i samband med riksdagsvalet. 

 

 

 
 
 



 18 

Genomförande 
Arbetets första steg var att samla in och sammanställa materialet till det dataset som utgör 

grunden för uppsatsens analys, och ge svar på uppsatsens frågeställning. Inledningsvis 

insamlades data över samtliga 349 riksdagsledamöter och de valdistrikt respektive ledamot är 

vald inom. Därefter följde processen av att kartlägga samtliga kommuner dessa är skrivna inom, 

vilket visade sig vara mycket mer komplicerad och tidskrävande än beräknat. Därefter 

sammanställdes denna data på två olika sätt (illustreras på följande sida): Det ena (exempel 1) 

är känsligt för partitillhörighet, och är en mer utförlig beskrivning av de individue lla 

ledamöterna, och det andra (exempel 2) är okänsligt för partitillhörighet och fokuserar iställe t 

på helhetsbilden av vilka kommuner ledamöterna är skrivna i, osv. 

 

Exempel 1: 

Ledamot Parti Kommun Befolkning 

Lahti, Birger V Pajala kommun 6303 
Cederbratt, Mikael M Vänersborgs kommun 37890 
Wiechel, Björn S Umeå kommun 119613 
Nordin, Rickard C Göteborgs kommun 541145 

 
Exempel 2:  
Kommun Röstberättigade Befolkning Mandat 

Ödeshög 4045 5240 2 
Sölvesborg 13101 16959 1 
Gotland 45901 57255 2 
Umeå 89905 119613 4 
Stockholm 649876 911989 43 

 

Befolkningsstatistik och siffror, samt data över valresultat var relativt lättillgängliga via SCB 

och Valmyndigheten, då denna data redan finns sammanställda i tillgängliga dokument. Denna 

data behövde dock fortfarande kodas in i mitt egna material enligt min egna modell. Resultatet 

från denna analys utgör en mycket stor del av uppsatsen och dess bidrag, och är den empiriska 

grunden för detta arbete. 

För att få en struktur på analysen och resultatet är det nödvändigt att dela in kommunerna 

i ett kategorischema. Då uppsatsens syfte är att undersöka representativiteten av landets 

kommuner baserat på befolkningsmängd, var det naturliga valet att dela in kommunerna i 

kategorier baserat på befolkningsstorlek. Kategorischemats funktion kommer att förklaras mer 

ingående i nedan. 
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Variabler och kategorischema 
Den vetenskapliga grunden för beskrivande studier utgår ifrån att undersökningen sker med 

hjälp av en begreppsapparat eller placerar dem i klassifikationsschema. Teorell och Svensson 

(2007) menar att användning av ett klassifikationsschema för att beskriva den empiriska 

verkligheten är detsamma som att precisera vilka variabler frågeställningen gäller, och vilka 

variabelvärden de kan anta. Alla beskrivande påståenden om hur någonting är anger nämligen 

(definitionsmässigt) vissa egenskaper hos verkligheten. Dessa egenskaper kan alltid formuleras 

som variabler”58 

Det som undersöks i detta arbete är ledamöternas representativitet av landets kommuner, 

variablerna befolkningsmängd och väljarantal utgör referenspunkterna som kommer att 

jämföras med andelen ledamöter som är inskrivna i respektive kommun. Dessa variabler 

kommer därmed att mätas och jämföras, och beroende på det värde dessa variabler antar 

kommer det kunna konstateras hur representativiteten ser ut i respektive kategori. 

Uppsatsens resultat kommer att redovisas i form av ett kategorischema, vars syfte är att 

strukturera och sammanställa innehållet i datasetet för att lättare kunna jämföra resultaten. 

Samtliga tabeller i resultats delen är strukturerade enligt kategorischemats sex kategorier: 

Kategorischemat 
Kategori Kommungrupp 

1 < 10,000 

2 10,000-20,000 

3 20,000 - 50,000 

4 50,000 - 100,000 

5 100,000 - 200,000 

6 200,000 > 

 

Det som är av intresse för denna studie är att undersöka representativiteten av 

riksdagsledamöterna, hur andelen riksdagsledamöter reflekterar andelen av befolkningen och 

väljarna i fråga om vilka kommuner de bor i. De faktorer som har varit av intresse är med andra 

ord befolkningsmängden och antalet väljare som röstat på ett av riksdagspartierna i samtliga 

kommuner, samt i vilka kommuner som ledamöterna är skrivna inom. De 290 kommunerna 

delas in i sex olika kategorier baserade på befolkningsmängd, de tre kategorierna med mindre 

                                                 
58 TEORELL & SVENSSON S.24 
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befolkningsmängd räknas som små kommuner, de tre kategorierna med större 

befolkningsmängd räknas som stora kommuner. Kategorierna ordnas enligt följande: 

(1) kommuner vars befolkningsmängd understiger 10,000 personer 

(2) kommuner vars befolkningsmängd är mellan 10,000 och 20,000 personer 

(3) kommuner vars befolkningsmängd är mellan 20,000 och 50,000 personer 

(4) kommuner vars befolkningsmängd är mellan 50,000 och 100,000 personer 

(5) kommuner vars befolkningsmängd är mellan 100,000 och 200,000 personer 

(6) kommuner vars befolkningsmängd överstiger 200,000 personer 
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens empiriska material och resultat, avsnittet bygger på en 

kvantitativ innehållsanalys av det material som sammanställts för denna studie. Resultatet 

illustreras med hjälp av tabeller, vilka kompilerar allt material som insamlats och kartlagts.  

Avsnittet är uppdelat i tre delar: Inledningsvis presenteras de generella resultaten, därefter 

analyseras riksdagspartierna enskilt i fråga om representativitet, avslutningsvis jämförs det 

egna kategorischemat med den kommungrupps indelning som Sveriges Kommuner och 

Landstings (SKL) använder sig av.  

Generellt sett korrelerar tätorternas storlek med kommunernas storlek, med andra ord 

innebär stora kommuner även stora tätorter. Enligt uppsatsens hypotes var det förväntade 

resultatet att finna en ojämn fördelning av var ledamöterna är bosatta. Det förväntade resultatet 

var att finna ett numeriskt övertag av riksdagsledamöter vilka är bosatta i större kommuner, 

vilket skulle skapa en bias till de större kommunernas fördel. Det kommer dock att framgå i 

detta resultat att så inte är fallet, givet innehållet i denna studie, den dimension av representation 

och de faktorer som mäts och jämförts.  

 

Generella resultat 

Resultatet av denna studie kommer här att sammanfattas och redogöras för med hjälp av tre 

tabeller. Den första redogör för befolkningsmängden och antalet väljare i varje enskild kommun 

i respektive kategori (tabell 1), därefter redogörs för antalet ledamöter som är boende inom 

kategorierna (tabell 2). Till sist sammanställs andelarna av befolkning, väljare och ledamöter i 

tabell 3 (från tabell 1 och 2), vilket ger en översikt av sambandet i respektive kategori och hur 

de förhåller sig till varandra. 

Det samband som här är av intresse är det som uppsatsens frågeställningar beskriver: Hur 

representativ är Sveriges riksdag i förhållande till landets kommuner och befolkning? Är de 

små kommunerna underrepresenterade i riksdagen? Är de stora kommunerna över-

representerade i riksdagen? 

I tabell 1 visas det summerade antalet medborgare och väljare som röstat på ett av 

riksdagspartierna inom respektive kategori. Tabellen visar även hur stor andel av den landets 

befolkning de utgör (andel bef.) och hur stor andel av det totala väljarstödet som 

riksdagspartierna fått i hela riket (andel välj.).  
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Tabell 1: Befolkningsmängd och antal väljare som röstat på riksdagsparti 

Kategori Kommungrupp Befolkning Andel bef. Väljare Andel välj. 

1 < 10,000 540 290 5,50% 342 129 5,70% 

2 10,000-20,000 1 261 117 13% 800 796 13,40% 

3 20,000 - 50,000 2 304 763 23,60% 1 451 693 24,30% 

4 50,000 - 100,000 2 273 903 23,30% 1 402 324 23,50% 

5 100,000 - 200,000 1 388 679 14,20% 847 401 14,20% 

6 200,000 > 1 978 603 20,30% 1 132 185 19% 

 

Ett oväntat resultat som framgår i denna tabell är den höga koncentrationen av befolkning i 

mittersta kategorierna. Det framgår även att andelen väljare överstiger andelen befolkning i 

kategorierna 1, 2, 3 och 4. Endast i kategori 6 är andelen väljare lägre än andelen befolkning. 

Denna variation kan sannolikt bero på främst två olika faktorer: den första är att ålders-

fördelningen är varierande över hela landet. Det är främst på glesbygden som andelen äldre är 

relativt hög då många unga flyttar till de större städerna.59 Kategori 6 är som sagt den enda 

kategorin där andelen väljare understiger andelen av befolkningen. Det kan i dessa fall bero på 

att en del av väljarna helt enkelt ej röstat på ett riksdagsparti eller helt enkelt avstått från att 

rösta helt och hållet. 

Tabell 2: Ledamöter 
 

Kategori Kommungrupp Kommuner 

Representerade 

kommuner 

Ej representerade 

kommuner Ledamöter Andel led. 

1 < 10,000 78 14 64 15 4,30% 

2 10,000-20,000 91 38 53 46 13,20% 

3 20,000 - 50,000 74 49 25 72 20,60% 

4 50,000 - 100,000 32 30 2 84 24% 

5 100,000 - 200,000 11 11 - 51 14,60% 

6 200,000 > 4 4 - 80 22,90% 

 
Tabell 2 visar det antalet kommuner i varje kategori, antalet kommuner i vilka minst en ledamot 

är bosatt (representerade kommuner), och antalet ledamöter i respektive kategori och vilken 

andel de utgör av samtliga riksdagsledamöter (349 stycken). Flest ledamöter visar sig vara 

skrivna inom kategori 4 (84st), nästan en fjärdedel av alla ledamöter. Det framgår att antalet 
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orepresenterade kommuner i framförallt kategori 1 är mycket hög, även i kategori 2 överstiger 

antalet orepresenterade kommuner antalet representerade kommuner. Dessa resultat är dock 

inte särskilt förvånande med tanke på att det är i dessa kommuner som har lägst befolknings-

mängd (tabell 1) och det högsta antalet kommuner. Tre av fyra kommuner (storstäderna) i 

kategori 6 utgör själva ett valdistrikt, vilket förklarar den höga koncentrationen av ledamöter 

uppdelat på så få kommuner.  

Tabell 3 sammanställer andelarna av antalet ledamöter, befolkning och väljare från 

tabellerna 1 och 2.  Sambandet mellan andelarna blir tydligare då dessa andelar ställs upp jämte 

varandra. I tabell 3 visas även differensen mellan andelen ledamöter och väljare, för att 

tydliggöra resultatet inom kategorierna.  

 

Tabell 3: Sammanställning; ledamöter, befolkning och väljare 

Kategori Kommungrupp Andel ledamöter Andel befolkning Andel väljare Differens 

1 < 10,000 4,30% 5,50% 5,70% -1,4 

2 10,000-20,000 13,20% 13% 13,40% -0,2 

3 20,000 - 50,000 20,60% 23,60% 24,30% -3,7 

4 50,000 - 100,000 24% 23,30% 23,50% +0,5 

5 100,000 - 200,000 14,60% 14,20% 14,20% +0,4 

6 200,000 > 22,90% 20,30% 19% +3,9 

 

Inledningsvis kan det konstateras att det är ett oväntat resultat hur väl dessa andelar korrelerar 

med varandra, generellt sett kan det konstateras att grupperna är oväntat proportionellt 

representerade i fråga om deskriptiv representation. Här (i tabell 3) visas att differensen mellan 

andelen ledamöter i relation andelen väljare inom kategorierna 1-3 (0-50,000 medborgare) är 

negativ, med andra ord är andelen ledamöter som är skrivna inom dessa kategorier lägre än 

andelen medborgare och andelen väljare som röstat på ett riksdagsparti i valet 2014. I kontrast 

till detta är differensen mellan andelen ledamöter i relation till väljare positiv i kategorierna 4-

6 (50,000-200,000 >).  

De kategorier som sticker ut mest är kategorierna 3 och 6, differensen mellan andel 

ledamöter och väljare är här -3,7,  respektive +3,9. Översatt till antal mandat handlar det om 

cirka 13,5 ledamöter som saknas för att få en helt jämn fördelning i kategori 3, och i jämförelse 

är det ungefär lika många ledamöter som utgör ett överskott i kategori 6. Denna skillnad mellan 

kategorierna 3 och 6 kan i praktiken leda till en mer gynnsam substantiell representation för 

kategori 6 då andelen deskriptiva representation är högre i proportion till både befolkning och 
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väljare. Färre representanter kan även leda till sämre förutsättningar för att intressen kopplade 

till dessa kommuner artikuleras, framförs och skyddas i riksdagspolitiken. Risken är att dessa 

intressen, om de ej andelen deskriptiva representanter ej är proportionell med andel väljare, 

hamnar i skymundan, medans intressen som representeras av en större andel deskriptiva 

representanter i relation till väljarna. I proportion till andel befolkning och väljare är det 

kategori 1 som framgår som förloraren i denna mätning, då differensen mellan ledamöter och 

väljare är -1,4, vilket utgör (ungefär) en fjärdedel av väljarna inom denna kategori. Denna 

skillnad är relativt stor, även om den i slutändan resulterar i ett litet antal ledamöter (cirka 5 

stycken), då det handlar om 25% av de ledamöter som idag är boende i kommuner vars 

befolkning understiger 10,000 medborgare. 

I praktiken är det så klart svårt, om inte omöjligt, att träffa helt rätt i mandatfördelningen, 

avvikelser är oundvikliga. De skillnader som här framgår är intressanta i sig, men i det stora 

hela är för marginella för att vara ett betydande resultat.  
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De politiska partierna 
I denna del av resultatet kommer varje enskilt parti att analyseras var för sig för att se hur 

representativa riksdagsgrupperna är i varje kategori. Samtliga tabeller visar antalet ledamöter 

för respektive parti som är boende i de olika kategorierna, och antalet röster som partiet fått 

från väljare som är bosatta i respektive kategori. Dessa siffror redovisas även i andelar, av 

samtliga ledamöter inom partiets riksdagsgrupp, och samtliga röster som respektive parti fick i 

valet år 2014. I kolumnen (differens) längst till höger i varje tabell redovisas differensen mellan 

andelen ledamöter och partiets röster i respektive kategori. En positiv differens innebär att den 

deskriptiva representationen är väljarna inom respektive kategori resultat som redovisas i dessa 

tabeller ämnar besvara den andra frågeställningen; Hur representativa är de enskilda 

riksdagspartiernas ledamöter, i proportion till dess väljare i landets kommuner? 

 
Tabell 4: Centerpartiet. 

Kategori Kommungrupp Ledamöter Andel led. Röster Andel röst. Differens 
1 < 10,000 1 4,55%  31 311     8,20% -3,65 
2 10,000 - 20,000 3 13,6%  66 800     17,50% -3,9 
3 20,000 - 50,000 5 22,7%  96 591     25,40% -2,7 
4 50,000 - 100,000 8 36,4%  88 532     23,20% +13,2 
5 100,000 - 200,000 1 4,55%  43 821     11,60% -7,05 
6 200,000 > 4 18,2%  53 882     14,10% +4,1 

 

Centerpartiets stöd och andelen ledamöter inom kategorierna påminner mycket om resultatet i 

tabell 1, 2 och 3. De har sitt starkaste stöd centrerat i kategori 3 och 4, vilket även stämmer 

överens med fördelningen av ledamöter. Centerpartiet är relativt svaga i de största 

kommunerna, dvs i kategori 5 och 6. Högst antal ledamöter visar sig vara i kategori 4, då hela 

36,5% av partiets ledamöter är bosatta inom den kategorin. Differensen mellan andelen röster 

på Centerpartiet och andelen ledamöter boende i denna kategori är +13,2. Detta kan innebära 

att väljarna inom denna kategori, många boende i större tätorter, har möjlighet till en mer 

förmånlig representation. 
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Tabell 5: Folkpartiet Liberalerna 
Kategori Kommungrupp Ledamöter Andel led. Röster Andel röst. Differens 

1 < 10,000 1 5,30%  11 013     3,30% +2 
2 10,000-20,000 1 5,30%  29 492     8,70% -3,4 
3 20,000 - 50,000 4 21,00%  76 360     22,60% -1,6 
4 50,000 - 100,000 3 15,80%  80 450     23,80% -8 
5 100,000 - 200,000 3 15,80%  50 777     15% +0,8 
6 200,000 > 7 36,80%  89 681     26,60% +10,2 

 

Folkpartiet har sitt största stöd i kategorierna 3, 4 och 6. Fördelningen av ledamöter är mera 

centrerad kring kategorierna 3 och 6 å andra sidan. Resultatet tyder på att de har sitt största stöd 

i storstäderna. Folkpartiets stöd ter sig främst vara i urbana regioner, i kommuner med högre 

befolkningsmängd. Detta verkar även vara fallet för var Folkpartiets ledamöter väljer att bosätta 

sig. Differensen mellan andelen ledamöter och väljare är störst i kategori 4 (-8) och 6 (+10,2), 

vilket visar att det är relativt få av Folkpartiets ledamöter som är bosatta i större tätorter, medans 

det är relativt många som är bosatta i storstäderna. I fråga om deskriptiv representation innebär 

detta att väljarna inom kategori 6 premieras, medan väljarna i kategori 4 missgynnas.  

Tabell 6: Kristdemokraterna 
Kategori Kommungrupp Ledamöter Andel led Röster Andel röst. Differens 

1 < 10,000 2 12,50%  16 472     5,80% +6,7 
2 10,000-20,000 3 18,70%  37 302     13,10% +5,6 
3 20,000 - 50,000 - -  68 045     23,90% -23,9 
4 50,000 - 100,000 6 37,50%  64 981     22,80% +14,7 
5 100,000 - 200,000 1 6%  46 198     16,20% -10,2 
6 200,000 > 4 25%  51 808     18,20% +6,8 

 
Kristdemokraterna har ett jämnt väljarstöd fördelat mellan kategorierna vilket är liknande med 

resultatet från tabellerna 1, 2 och 3. Likt Centerpartiet är Kristdemokraterna starka i 

kategorierna 3 och 4. Kristdemokraterna är dock det enda partiet som helt saknar ledamöter i 

kategori 3, vilket även är den kategori där de finner sitt största väljarstöd vilket resulterar i en 

differens på -23,9. I fördelningen är det på så vis Kristdemokraternas väljare i denna kategori 

som missgynnas mest. Även kategori 5 har en negativ differens, -10,2, medan övriga kategorier 

har en positiv differens i fördelning av ledamöter. Flest ledamöter är bosatta i kategori 4, det är 

även här den största positiva differens finns (+14,7). Kristdemokraternas deskriptiva 

representation av dessa kategorier ter sig således premiera samtliga kategorier, särskilt kategori 

4, på bekostnad av kategorierna 3 och 5. 
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Tabell 7: Miljöpartiet 
Kategori Kommungrupp Ledamöter Andel led Röster Andel röst. Differens 

1 < 10,000 - -  12 471     3,00% -3 
2 10,000-20,000 3 12,00%  37 501     8,70% +3,3 
3 20,000 - 50,000 1 4,00%  84 885     19,80% -15,8 
4 50,000 - 100,000 5 20%  99 361     23,10% -3,1 
5 100,000 - 200,000 7 28,00%  67 917     15,80% +12,2 
6 200,000 > 9 36,00%  127 140     29,60% +6,4 

 

Miljöpartiet sticker ut som det enda partiet av de icke-borgerliga partierna med starkaste 

väljarbasen i de större kommunerna, i de urbana delarna av landet. Partiets stöd i de två minsta 

kategorierna (1 och 2) är relativt svagt, och saknar ledamöter boende i kategori 1. Majoriteten 

av Miljöpartiets ledamöter är bosatta i de största kommunerna. Störst variation finner vi i 

kategorierna 3 och 5, kategori 3 med en negativ differens, -15,8 (procent), och kategori 5 med 

en positiv differens, +12,2. Den deskriptiva representation ter sig vara i förmån till de större 

kommunerna, vilket kan leda till en mer gynnsam geografisk representation för landets större 

städer och storstäder. Undantaget är kategori dock kategori 2 där partiet har en positiv differens 

på +3,3. 

Tabell 8: Moderaterna 
Kategori Kommungrupp Ledamöter Andel led Röster Andel röst. Differens 

1 < 10,000 1 1,20%  56 620     3,90% -2,7 
2 10,000-20,000 9 10,70%  161 535     11% -0,3 
3 20,000 - 50,000 18 21,4%  363 915     25% -3,6 
4 50,000 - 100,000 24 28,60%  354 559     24,40% +4,2 
5 100,000 - 200,000 13 15,50%  204 924     14,10% +1,4 
6 200,000 > 19 22,60%  311 964     21,50% +1,1 

 

Moderaternas stöd stiger med befolkningsmängden, med undantag för kategori 5. Även de 

finner sitt starkaste stöd i de mittersta kategorierna, allt som allt verkar Moderaterna ha sitt 

starkaste stöd i de mer urbana kommunerna. Högst antal ledamöter är bosatta i kategori 4, 

medan det starkaste stödet är i kategori 3. Moderaternas ledamöter speglar detta mer eller 

mindre, tillsammans med Socialdemokraterna är Moderaterna ett av de partier som är mest 

representativa i samtliga grupper. Differensen mellan ledamöter och väljare är positiv för de 

kommunerna inom de större kommungrupperna, och negativ för kommunerna i de mindre  

kommungrupperna. Störst differensskillnad är främst i kategorierna 3 och 4 (-3,6 respektive 

+4,2). Den deskriptiva representationen ter sig vara särskilt gynnsam i större tätorter, städer och 

storstäder men är i stort sett jämnfördelad mellan kategorierna. 
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Tabell 9: Sverigedemokraterna 
Kategori Kommungrupp Ledamöter Andel led. Röster Andel röst Differens 

1 < 10,000 1 2,10%  57 901     7,20% -5,1 
2 10,000-20,000 7 14,60%  139 204     17,40% -2,8 
3 20,000 - 50,000 12 25,00%  216 220     27,00% -2 
4 50,000 - 100,000 8 16,60%  171 291     21,40% -4,8 
5 100,000 - 200,000 7 14,60%  110 677     14% +0,6 
6 200,000 > 13 27,10%  105 885     13,20% +13,9 

 

Sverigedemokraternas stöd visar sig öka mer i kommuner med lägre befolkningsmängd. De är 

starkast stöd i kategori 3, men har även relativt stort stöd i kategori 2. De flesta av 

Sverigedemokraternas ledamöter är bosatta i kategori 5 och 6, fördelningen av dess ledamöter 

är någorlunda proportionell med undantag för kategori 6 där differensen mellan ledamöter och 

väljarstöd är +13,9. Fördelningen är således främst till Sverigedemokraternas väljare i 

storstädernas fördel. Detta kan förklaras av att Sverigedemokraterna sägs vara ett relativt 

centralstyrt parti, vilket fokuserar mer på ideologisk representation än geografisk 

representation. Detta kommer att diskuteras ytterligare i uppsatsens diskussionsdel och lämnas 

därför för tillfället.  

Tabell 10: Socialdemokraterna 
Kategori Kommungrupp Ledamöter Andel led. Röster Andel röst. Differens 

1 < 10,000 8 7,10%  136 075     7% +0,1 
2 10,000-20,000 17 15,00%  290 308     15,00% 0 
3 20,000 - 50,000 31 27,4%  476 412     24,50% +2,9 
4 50,000 - 100,000 24 21,20%  466 854     24,20% -3 
5 100,000 - 200,000 18 16,00%  271 261     14,00% +2 
6 200,000 > 15 13,30%  291 801     15,10% -1,8 

 

Socialdemokraterna är starka i hela landet, som landets största parti är det inte helt oväntat att 

detta skulle vara fallet. Likt Moderaterna är Socialdemokraterna mer eller mindre 

proportionella i hela landet. En intressant observation är att Socialdemokraterna som största 

parti erhållit nästan hälften så många röster i kategori 1 som kategori 5 och 6, i vilka 

befolkningarna är nästan tre- och fyrdubbla antalet befolkningen i kategori 1.  

Den deskriptiva representationen av Socialdemokraternas väljare inom de olika 

kategorierna är relativt jämnfördelad. Differensen mellan ledamöter och väljare är något jämn, 

faktum är att i kategori 2 är den helt jämn. Kategori 3 är den största i fråga om såväl andel 

ledamöter som andel väljare. De största skillnaderna finner vi i kategori 3 (+2,9), och kategori 

4 (-3). En slutsats av detta är att väljarna i kategori 3 premieras på bekostnad av kategori 4. En 
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liknande koppling går att göra mellan kategorierna 5 (+2) och 6 (-1,8), där väljarna i kategori 5 

är de som gynnas. 

Tabell 11: Vänsterpartiet 
Kategori Kommungrupp Ledamöter Andel led. Röster Andel röst Differens 

1 < 10,000 1 4,80%  20 266     5,70% -0,9 
2 10,000-20,000 3 14,30%  38 654     10,90% +3,4 
3 20,000 - 50,000 1 4,80%  69 265     19,40% -14,6 
4 50,000 - 100,000 6 28,50%  76 296     21,40% +7,1 
5 100,000 - 200,000 1 4,80%  51 826     14,50% -9,7 
6 200,000 > 9 42,80%  100 024     28,10% +14,7 

 

Vänsterpartiet har ett relativt starkt stöd i de mindre kommunerna, men de finner sitt största 

väljarstöd i de större kommunerna. Störst stöd har vänsterpartiet i kategori 6. Vänsterpartiet har 

de flesta av sina ledamöter boende i kategori 4 och 6. Den deskriptiva representationen är 

särskilt stark i dessa kategorier, då differensen mellan andelen boende ledamöter och väljare är 

+7,1, respektive +14,7 i dessa. Detta kan skapa särskilt gynnsamma förhållanden i fråga om 

representation för dessa väljare, många som är bosatta i större tätorter och storstäderna. Den 

deskriptiva representationen av vänsterpartiets väljare i kategori 3 (-14,6) och 5 (-9,7) mest 

lidande, då den negativa differensen visar att relativt få av Vänsterpartiets ledamöter är bosatta 

inom kategorierna, i proportion till dess väljare. 

 

Summering: Partier 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att resultatet i dessa tabeller inte var särskilt oväntat. 

De borgerliga partierna visade sig vara starka i främst de urbana regionerna, Moderaterna som 

det största partiet av de borgerliga partierna visade sig dock vara mer eller mindre proportionellt 

representerande i relation till väljarna i samtliga kategorier. Många av partierna visade sig vara 

särskilt starka i de mittersta kategorierna. Två partier är anmärkningsvärda på så vis att de helt 

saknar ledamöter inom en kategori, Kristdemokraterna saknar ledamöter i kategori 3 och 

Miljöpartiet saknar ledamöter i kategori 1. Faktum är att i den kategori där Kristdemokraterna 

finner sitt relativt största stöd (kategori 3) är också den kategori inom vilket partiet helt saknar 

ledamöter.  

I några fall är det en kategori som sticker ut, då andelen ledamöter långt överskrider 

andelen röster, t.ex. för Vänsterpartiet i kategori 6, där andelen ledamöter är 42,8% medan 

andelen röst är 28,1% (differens: +14,7), och för Centerpartiet i kategori 4, där andelen 

ledamöter är 36,4%, och andelen röster är 23,2% (differens: +13,2). Miljöpartiet utmärker sig 

bland de röd-gröna partierna som ensamt parti med en väljarbas som är centrerad kring de 
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urbana regionerna, dess ledamöter är dock också centrerade i de större kommungrupperna (4-

6).  

Resultatet i denna del visar även att den deskriptiva representationen av kategori 5 är mer 

eller mindre proportionell i de flesta partierna (S, SD, M och FP). Endast miljöpartiet har en 

betydande positiv differens i kategori 5 (+12,2). Tre partier har en betydande negativ differens 

i kategori 5; Centerpartiet: -7,05, Kristdemokraterna: -10,2, Vänsterpartiet: -9,7. Detta tyder på 

att i en majoritet av fallen är kategori 5 proportionellt representerad i fråga om den typ av 

deskriptiv representation som här mäts, därefter är de väljare som röstat på tre av partierna 

underrepresenterade (C, KD, V). 

Majoriteten av partierna har en positiv differens i kategori 6, endast Socialdemokrate rna 

(-1,8), Moderaterna (+1,1) är mer eller mindre proportionella i kategorin. De partier som är 

absolut starkast i kategori 6 är Vänsterpartiet (+14,7), Sverigedemokraterna (+13,9), 

Miljöpartiet (+6,4), Kristdemokraterna (+6,8), Folkpartiet (+10,2), Centerpartiet (+4,1). En klar 

majoritet av partierna har alltså en betydande positiv differens i kategori 6, det vill säga att 

andelen ledamöter i förhållande till partiets väljare i kategorin är relativt hög i de flesta fall; 

undantagen är de två största partierna. Gemensamt för samtliga partier med undantag för de två 

största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, är att alla partier saknar tillräckliga 

deskriptiva representanter i någon av de sex olika kategorierna. Att Socialdemokraterna och 

Moderaterna utgör undantag har troligtvis att göra med att de har ett helt annat spelrum att 

fördela mandaten jämnt över landet då de besitter många fler mandat än övriga partier. Det parti 

som möjligtvis har liknande möjlighet till detta är SD, dock presterar de ej lika väl. Ett 

övergripande problem som kan uppstå är att om många ledamöter är centrerade kring 

exempelvis större tätorter eller storstäder är att man helt enkelt saknar insyn i de problem som 

uppstår på landsbygden och i mindre städer.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 31 

Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning 
SKL:s kommungruppsindelning tar tillvara på en mängd olika faktorer som kategorischemat 

för denna uppsats ej gör. De olika kategorierna tar hänsyn till en rad olika faktorer, t.ex. tar 

förortskommuner till storstäder och förortskommuner till större städer, samt pendlings-

kommuner hänsyn till det procentuella antalet personer som pendlar till arbete i annan kommun, 

Turism- och besöksnäringskommuner tar hänsyn till gästnätter på vandrarhem och campingar, 

och antal fritidshus, osv.60 Med dessa faktorer i åtanke är det intressant att jämföra det egna 

kategorischemat med denna kommungruppsindelning för att se om några kopplingar kan göras.  

Tabell 12: SKL:s kommunindelning. 

Kommungrupp 

Antal 

kommuner Befolkning 

Andel 

bef. Väljare 

Andel 

välj. Ledamöter 

Andel 

led. 

Differens 

Storstäder 3 1 771 241 18,20% 1004731 16,80% 70 20% +3,2 

Förortskommuner till 

storstäder 38 1 593 883 16,40% 946564 15,80% 40 11,50% 

 

-4,3 

Större städer 31 2 910 149 29,90% 1815582 30,40% 117 33,50% +3,1 

Förortskommuner till 

större städer 22 328 950 3,40% 205761 3,40% 12 3,40% 

 

0 

Pendlingskommuner 51 710 144 7,30% 448986 7,50% 27 7,70% +0,2 

Turism- och 

besöksnäringskommuner 20 289 544 3% 188215 3,10% 14 4% 

 

+0,9 

Varuproducerande 

kommuner 54 803 196 8,20% 511614 8,50% 20 5,70% 

 

-2,8 

Glesbygdskommuner 20 160 598 1,60% 100958 1,70% 5 1,40% -0,3 

Kommuner i tätbefolkad 

region 35 860 546 8,80% 550129 9,20% 30 8,60% 

 

-0,6 

Kommuner i glesbefolkad 

region 16 319 104 3,30% 203988 3,40% 14 4% 

 

+0,6 

 

Likt tidigare tabeller (tabellerna 1, 2 och 3) visar denna även antalet kommuner, 

befolkningsmängd och vilken andel den utgör av landets totala befolkning, antalet väljare och 

andelen av de som röstat på ett riksdagsparti, antalet ledamöter skrivna i en kommun inom 

respektive kategori och vilken andel de utgör av det totala antalet ledamöter (349 st). 

De tre största kategorierna; Storstäder, Förortskommuner till storstäder och Större städer 

utgör den största koncentrationen av befolkning, väljare och antal ledamöter. Största kategorin 

i denna indelning är kategorin Större kommuner med 29,9% av befolkningen och 33,5% av 

                                                 
60 SKL.SE, 2016. KOMMUNGRUPPSINDELNING 
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antalet ledamöter. Kategorierna Förortskommuner till större städer, Turism- och 

besöksnäringskommuner, och Kommuner i glesbefolkad region utgör alla mer eller mindre lika 

stora kategorier, med ca 3-4% av befolkning, väljare och ledamöter. Minsta kategori är 

Glesbygdskommuner, vilka utgör 1,6% av befolkningen, 1,7% av väljarna och 1,4% av 

ledamöterna. 

 Största negativa differens finner vi i kategorierna Förortskommuner till storstäder (-4,3), 

och Varuproducerande kommuner (-2,8). Denna skillnad är större än någon annan kategori, 

även i det egna kategorischemat. Största positiva differenserna finner vi i kategorierna 

Storstäder (+3,2) och Större städer (+3,1), vilka andelen ledamöter är ca 3% mer än befolkning 

och väljare. Differensen i de övriga kategorierna är i stort sett inte särskilt signifikanta, då de 

alla understiger 1. Den deskriptiva representationen är således marginellt till kategorierna 

Storstäder och Större städers fördel; dessa skillnader är dock för små för att dra några slutsatser 

om att det skulle finnas en överrepresentation till gagn för kommunerna i dessa kategorier.  

 Sammanfattningsvis är sambanden mellan befolkning, väljare och ledamöter mer eller 

mindre proportionella även i SKL:s indelning, det är som sagt framför allt kategorin 

Förortskommuner till storstäder som sticker ut med en negativ mandatfördelning. Det är även 

lite förvånande att en så stor del av befolkningen är bosatta i pendlingskommuner (7,3%). 

Slutligen, resultatet visar att SKL:s kommungruppsindelning ger liknande resultat som det egna 

kategorischemat ger. Kategorierna är mer eller mindre proportionellt representerade. 

Diskussion 
I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras i förhållande till det teoretiska perspektivet och 

innehållet i uppsatsens bakgrund. Syftet med denna studie har varit att undersöka 

representativiteten av landets kommuner i riksdagen, genom att titta på i vilka kommuner som 

ledamöterna är skrivna i. Diskussionen kommer att beröra centrala empiriska och teoretiska 

slutsatser, samt den metod som använts i detta arbete. 

I resultatet som presenterades i föregående avsnitt framgår det att det, givet utformningen 

av denna studie, inte går att dra några generella slutsatser om att Sveriges små kommuner är 

underrepresenterade. Resultatet ger med andra ord ej stöd för uppsatsens hypotes, att de mindre 

kommunerna skulle vara numeriskt underrepresenterade och därmed även missgynnas vilket 

skulle vara till det urbana samhällets fördel på så vis att det får en företrädande roll i politikens 

innehåll. Resultatet är dock intressant i sig, då det som här varit av intresse är i vilka kommuner 

som ledamöterna är bosatta och hur stora kommunerna är, i förväg fanns ingen information som 

pekade mot ett så pass proportionellt samband. 
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I resultatet jämfördes även det egna kategorischemat med SKL:s kommunindelning för 

att se om några intressanta kopplingar kunde göras. Även i detta fall visade sig fördelningen 

vara väldigt proportionell. Sambanden är dessutom något lika i de kategorier som är mest 

liknande i de två olika indelningarna: jag tänker då främst på kategorierna 4-6 i den egna 

kategorin och kategorierna Storstäder, Större Städer och Förortskommuner till storstäder i 

SKL:s kommungruppsindelning. 

Det teoretiska underlag som använts i denna uppsats är primärt baserat på teorier om 

deskriptiv representation, men även teorin om närvarons politik och teorier om proportionella 

valsystem med valdistrikt och geografiska representationen.  

Enligt teorier om deskriptiv representation utgör representanter en typisk del av en större 

grupp, i detta fall är relevanta representanter de som själva är bosatta i en mindre kommun och 

delar erfarenheter med andra som också gör det. Värdet i att de mindre kommunerna 

representeras av politiker som själva bor i små kommuner är dels att dessa skulle kunna ha en 

bättre förmåga att se problem som uppstår i mindre kommuner, men även ha goda 

förutsättningar för tillförlitlighet mellan representant och väljare. 

En proportionell närvaro i riksdagen ger de mindre kommunerna en god möjlighet att 

påverka politikens innehåll, vilka frågor som prioriteras, osv. Resultatet av denna studie ter det 

sig dock vara så att innehållet i politiken vilket fokuserar på det urbana samhället, på städerna, 

inte är ett resultat av bristfällig närvaro av representanter ifrån de mindre kommunerna. Det 

hade således varit intressant att undersöka vilka andra möjliga faktorer som skulle kunna ligga 

till grunden för att politikens innehåll skulle vara så fokuserad på det urbana samhället. 

I det teoretiska avsnittet presenterades spetsforskning som har visat att det finns en större 

ojämlikhet bland väljarna i distrikt-uppdelade proportionella valsystem än trott. Kedar et al. 

(2015) menar att i många valsystem är framför allt de mindre valdistrikten präglade av 

majoritets- liknande val, det jag här intresserar mig för är istället om det går att finna liknande 

resultat i de kommuner som undersökts. Majoritetsvalsystem gynnar de största partierna, jag 

har därför valt att titta på hur de tre största riksdagspartierna presterar i denna mätning. I 

kategori 1 fick fanns inget samband mellan teorin och empirin, Socialdemokraternas andel 

ledamöter i kategorin är 7,1% och andelen röster 7%. Sambandet är negativt för både 

Moderaterna (1,2% ledamöter och 3,9% väljare) och Sverigedemokraterna (2,1% ledamöter 

och 7,2% röster). I kategori 2 är alla tre mer eller mindre proportionellt representerade. 

Resultatet tyder alltså på att det i denna mätning inte finns stöd för denna teori. 
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Endast 75 ledamöter är ej bosatt i centralort 
Att många politiker bor centralt i staden eller i en centralort kan bli en demokratisk fråga om 

kommunikation med väljarna och befolkningen i periferin, samt kunskap om dessa områden.  

Sundell (2013) belyser problematiken med en ojämn geografisk representation, och menar att 

politiker förväntas representera det geografiska område de är valda inom, i sin helhet. Boende 

i specifika delar av en kommun eller ett valdistrikt kan tänkas upptäcka problem som utsocknes 

missar.61 I det material som tagits fram för analysen i denna uppsats framgår det att 273 

ledamöter är bosatta i centralorter i respektive kommun, beroende på hur kommunen ser ut så 

kan detta utgöra en del problem för ovan nämnda demokratiska frågor.  

En central fråga för alla representativa demokratier är hur de folkvalda politiker utses och 

hur man skall ta tillvara på mångfalden i samhället. De flesta av partierna har valsedlar som är 

lokalt förankrade, med kandidater som själva är skrivna i valkretsen och traditionellt sett 

nomineras kandidaterna på valkretsnivå. Detta för att ta tillvara på både den ideologiska och 

den geografiska mångfalden i landet. Var man bor påverkar politikens innehåll, en 

socialdemokratisk väljare i Umeå kan vara betydligt mer röd än en väljare inom samma parti i 

Stockholm. 

Det framgick tydligt i insamlingen av material att det parti som utmärker sig i fråga om 

bristande geografisk representation är SD. Endast fyra av 48 ledamöter skrivna inom den 

valkrets de representerar, till skillnad från övriga partier där endast enskilda ledamöter saknar 

förankring i det valdistrikt de representerar. SD är även det enda riksdagsparti som enbart har 

gemensamma valsedlar för hela landet, då de endast har två valsedlar med 65 namn på varje 

där de fem sista namnen skiljer sig. SD utmärker sig med andra ord i fråga om bristande 

geografisk representation och lokal förankring, vilket kan skapa oanade brister i 

representationen. Som tredje största parti i riksdagen med totalt 48 ledamöter, är det 

anmärkningsvärt få ledamöter inom SD med förankring i det valdistrikt de är valda inom. Två 

fall som sticker ut är en ledamot från Skåne som är vald i valdistriktet Dalarna, och en 

representant från Falkenberg i Hallands län som är vald i Norrbotten. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
61 SUNDELL, 2013-06-10. POLITOLOGERNA, GEOGRAFISK REPRESENTATION I GÖTEBORG.  



 35 

Slutsatser 
Frågeställningarna som denna uppsats ämnade svara på är: Hur representativ är Sveriges 

riksdag i förhållande till landets kommuner och befolkning? Är de små kommunerna 

underrepresenterad i riksdagen? Är de stora kommunerna överrepresenterade i riksdagen? Och; 

Hur representativa är de enskilda riksdagspartiernas ledamöter, i proportion till dess väljare i 

landets kommuner? 

Enligt resultatet i denna studie går det dock inte att finna ett samband som tyder på att de 

små kommunerna skulle vara underrepresenterade i fråga om deskriptiv representation, och inte 

heller finns ett samband som tyder på att de större kommunerna skulle vara överrepresenterade 

i fråga om deskriptiv representation. Sammanfattningsvis kan det konstateras att, givet denna 

omfattningen av denna studie, nuvarande riksdag är proportionellt representativ i fråga om 

deskriptiv representation av landets kommuner. Det gick inte att finna det samband som 

uppsatsens hypotes sökte förklara, att landets små kommuner skulle vara underrepresenterade 

i riksdagen, att de därmed skulle vara missgynnade i politikens innehåll. Med utformningen av 

denna studie, föll denna hypotes. 

Kartläggningen visar dock att det finns större skillnader i hur representativa 

riksdagspartierna är av deras väljare. Med undantag för de två största partierna (S och M) saknar 

alla riksdagspartier tillräckliga deskriptiva representanter i någon av de sex olika kategorierna 

i varierande utsträckning. Det måste dock tas i beaktning att de större partierna har helt andra 

förutsättningar i fördelningen av mandat och möjlighet till proportionell geografisk 

representation då de har många fler tilldelade mandat (t.ex. Socialdemokraterna med 113 

mandat och Kristdemokraterna med 16). 
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