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Abstrakt 

Denna fallstudie handlar om hur synen på god representation kan påverka 

underrepresentationen av invandrare i Umeås partipolitik. Den behandlar även sex olika 

partiers kandidatnomineringsprocesser samt vilka insatser som skett inom partierna för att öka 

underrepresentationen av invandrare i politiken. Till studiens grund ligger tre teoretiska 

ramverk som dels behandlar kandidatnomineringar och kandidatrekryteringar men även 

teorier om representation; Hannah Pitkins ”Concept of Representation” och Anne Phillips 

”Närvarons politik”. Dessa teoretiska ramverk har använts för att både analysera begrepp som 

representation samt till studiet av nomineringsprocessernas utformning. Materialet samlades 

in från intervjuer med sex utvalda respondenter från olika partier i Umeå. Resultatet tyder på 

att det verkar finnas ett samband mellan definitionen av vad som är god representation och 

huruvida underrepresentationen av invandrare ses som ett stort eller litet problem. Majoriteten 

av respondenterna ansåg att en åsiktsrepresentation var att föredra, i vilken preferenser och 

åsikter spelade en större roll än bakgrund och grupptillhörighet. De respondenter som ansåg 

tvärtemot, att en grupprepresentation var att föredra, var även respondenterna för de två 

partierna som gjort flest och mest insatser för att öka underrepresentationen av invandrare i 

partipolitiken. Resultaten visade att kandidatnomineringsprocesserna i de olika partierna 

liknade varandra i överlag. I praktiken verkar dock partiernas valberedningar ha olika 

betydande roll vilket kan påverka vilka som blir förtroendevalda men som behöver mer 

forskning kring för att kunna dra mer precisa slutsatser. 

 

Nyckelord: representation, underrepresentation, social representation, invandrare, Pitkin, 

valberedning, nomineringskommitté, Anne Phillips, kandidatnominering, partier, 
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1. Inledning 

Målet med det demokratiska styrelseskicket är att varje invånare ska ha inflytande över beslut 

som rör den egna vardagen och samhällsutvecklingen i stort. Idén om politisk jämlikhet är 

därför nära förenad med den representativa demokratin, men trots formellt lika rättigheter har 

olika samhällsgrupper i praktiken olika möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. I de 

svenska demokrati- och maktutredningarna har det fastställts att människans sociala 

grupptillhörighet såsom klass, kön, etnicitet och ålder har en definitiv inverkan på 

möjligheterna och viljan att göra sin röst hörd (SOU 2000:1, Maktutredningen 1990). 

 

Några månader innan denna uppsats påbörjades publicerades en artikel i lokaltidningen 

Västerbottens Kuriren. Artikeln handlade om en kommunpolitiker i Umeå som valt att lämna 

Socialdemokraterna och menade att partiet, trots många försök, olyckligt misslyckats med 

inkluderingen av utomeuropeiska medborgare i politiken trots att antalet nya utomeuropeiska 

medborgare ständigt ökat (Westerlind, 2015). 

 

Målsättningen att invandrare ska vara representerade på jämlika villkor är ingen ny företeelse 

utan har varit utpräglad sedan mitten av sjuttio-talet då en invandrar- och minoritetspolitik 

började föras. Införandet av rösträtt på kommunal nivå för utländska medborgare 1975 hade 

som huvudsyfte att öka gruppens delaktighet i politiken och samhället i stort. Idag – 30 år 

efter rösträttsreformens tillkomst – kan det konstateras att reformen inte fick det genomslag 

som förväntades (Rodrigo 2005; Bäck 1998, 31). 

 

Varför är det viktigt att studera social representation och varför är det viktigt att alla grupper 

och åsikter i samhället är representerade i beslutsfattande organ som exempelvis 

kommunfullmäktige? Anne Phillips (2000) menar att social representation av bland annat 

etnicitet är viktig då invandrare är en resurs för samhället på grund av att de bär på andra 

erfarenheter än andra grupper i samhället. Andra erfarenheter innebär att invandrare har andra 

intressen och dessa tillgodoses inte om inte invandrare får möjlighet att delta i beslutsfattande 

organ. Där ansluter sig även Bäck och Soininen och menar att det är precis lika viktigt för 

invandrare att få vara delaktiga i politiken inom samma villkor (Bäck och Soininen 1998, 30). 

 

Problemformuleringen i denna uppsats handlar om att partier misslyckas med att upprätthålla 

den sociala representationen på förtroendevalda platser.  
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1.1   Syfte och frågeställningar 
 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka huruvida synen på representation 

skiljer sig i partipolitiken i Umeå och vad det får för konsekvenser för partierna. 

 

Frågeställningar: 

• Hur ser processen ut för vem/vilka som nomineras till partiernas kommunlista (vad 

krävs – vem/vilka bestämmer)? 

• Kan synen på vad som är god representation vara en faktor som påverkar 

underrepresentationen av invandrare i Umeås partipolitik och på förtroendevalda 

platser? 

• Vilka insatser görs i partierna för att öka representationen av invandrare – och finns 

det skillnad mellan partier? 

 

 

1.2   Avgränsning och disponering av studien 
 

Problemet med underrepresentation av invandrare i partipolitiken och på förtroendevalda 

poster i Sverige är omfattande, därför behöver uppsatsen vissa avgränsningar på grund av tid- 

och kostnadsmässiga skäl. Denna studie har för avsikt att besvara studiet kring 

underrepresentationen av invandrare utifrån två olika teoretiska ramverk genom att titta på sex 

olika partier i Umeå, som det ser ut idag. Studien avser inte förklara eller titta på hur 

underrepresentationen av invandrare i partipolitiken har sett ut historiskt eller hur den har 

förändrats över tid. Den syftar heller inte till att undersöka eller jämföra andra städer än 

Umeå. Att intervjua respondenter från fler partier än endast de sex som studien omfattar hade 

säkerligen kunnat bidra med djupare förståelse om fenomenet i allmänhet, men som av 

samma skäl som ovan hade blivit för omfattande för en rapport av den här storleken. De 

respondenter som dock har valts ut till studien kommer förhoppningsvis utgöra en god grund 

för en undersökning då alla partier befinner sig på olika platser i den politiska sfären. 

 

Efter uppsatsens inledning som täcker problemformulering, syfte och frågeställningar följer 

ett avsnitt med de tre teoretiska ramverken som ligger till grund för uppsatsens metod och 
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analys. De tre teoretiska ramverken är indelade i två representationsteorier samt en teori om 

kandidatnomineringar och kandidatrekryteringar inom partier. Teoriavsnittet avslutas med en 

beskrivning av fyra centrala begrepp som kommer användas i studien och även ett 

klargörande om hur teorierna ska tillämpas i studien. Efter teoriavsnittet följer ett metod- och 

materialavsnitt där forskningsdesign, val och motivering av metod, val av respondenter och 

även intervjumallen beskrivs. Metod- och materialavsnittet fäster även avseende vid begrepp 

som validitet, reliabilitet och källkritik. Nästkommande del behandlar både själva empirin 

som i denna uppsats är de sex intervjuerna, uppdelad i olika teman och underkategorier för att 

underlätta för läsaren, och även en analys av materialet. Därefter följer ett avlutande avsnitt 

med slutsatser och förslag på vidare forskning. Referenser och bilagor finns, i vanlig ordning, 

i uppsatsens sista avsnitt. 

 

1.3 Definition av invandrare i denna studie 
 

Det finns en uppsjö av preciseringar om vad begreppet invandrare egentligen betyder, sålunda 

behöver studiens användande av begreppet en definition. Själva begreppet invandrare är en 

kraftig generalisering av en samling olika individer med olika bakgrund från många 

varierande länder och används inte alltid på ett klart och entydigt sätt. Det går att uppge två 

huvudsakliga premisser i användandet av ordet – subjektiva och objektiva. I en utredning 

gjord av den svenska regeringen står det att de objektiva kriterierna i användandet av 

begreppet invandrare kan vara medborgarskap, födelseland, vistelsetid, modersmål osv. De 

subjektiva kriterierna som gör att en individ går under benämningen invandrare kan vara 

personens utseende eller om det svenska talet är med eller utan brytning (DS 2000:43, 20) 

 

För att precisera vem som är invandrare ytterligare: första generationens invandrare är en 

grupp individer som själva invandrat till Sverige för en relativt kort tid sedan (DS 2000:43, 

23). Individer som är födda och folkbokförda i Sverige men som har minst en utrikesfödd 

förälder har för vana att kallas för andra generationens invandrare eller invandrarbarn (DS 

2000:43, 22). Dessa personer känner dock i större utsträckning en anknytning till Sverige och 

uppfattar inte alltid sig själva som invandrare. I SCB:s statistik definieras en person med 

utländsk bakgrund genom att individen är född utomlands eller född i Sverige av föräldrar 

födda utomlands (SCB MIS 2002, 10). 
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I denna studie kommer begreppet invandrare att definieras som personer med utomnordisk 

bakgrund.1 Detta av anledningen att det förekommer svårigheter i att särskilja invandrare 

emellan, i en studie av denna storlek. Således kommer studiens definition av begreppet 

invandrare att inbegripa både första- och andra generationens invandrare, med utomnordisk 

bakgrund. 

 

!

2. Teori 
!
Denna studie kommer att studera invandrares sociala underrepresentation i partipolitiken i 

Umeå. Valda teorier för studien behandlar dels demokrati inom partierna i form av 

kandidatnomineringar och kandidatrekryteringar men även två teorier om representation. 

!

2.1 Kandidatnomineringar och kandidatrekrytering 
 

Kandidatrekrytering är ett centralt begrepp som enligt Siavelis och Morgenstern (2008, 8) 

innebär hur potentiella kandidater går till väga att ställa upp som politiskt förtroendevalda. 

Den faktiska kandidatnomineringen baseras sedan på individer från den potentiella 

kandidatgruppen. Ett antal forskare har försökt reda ut exakta innebörden av politisk 

kandidatrekrytering och kandidatnominering samt skillnaden mellan dessa, men dessa är svårt 

inflätade i varandra och det kan vara svårt att se var kandidatrekryteringen slutar och 

kandidatnomineringen tar fart (Siavelis & Morgenstern 2008, 8). 

 

Val av kandidater är en intern process som nästan uteslutande tar plats inuti ett parti och som 

är högst oreglerad i form av lagar och regelverk, ibland till och med hemlig (Hazan & Rahat 

2010, 7). Att välja kandidater är bland det första som ett parti måste göra inför ett val och 

denna process i sig skiljer även ett politiskt parti ifrån andra organisationer (Hazan & Rahat 

2010, 6). Kandidatnomineringsprocesser brukar kallas icke standardiserade och definieras 

som en övervägande oreglerad partimekanism (sett till lagar, inte när det kommer till interna 

partiregler) genom vilken politiska partier väljer sina kandidater inför val. Resultatet av denna 

process är en kandidat, eller en lista av kandidater, som slutgiltigt blir en av de som får 

representera partiet. Det politiska partiet anförtror sig huvudsakligen till 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Länder som ingår i Norden: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island (Norden 2015) 
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kandidaten/kandidaterna och mobiliserar sin styrka genom denna person/personer. 

Kandidaterna som blir valda till förtroendevalda poster blir de personer som kan påverka 

mycket av hur partiet ser ut utåt och vad partiet gör. Mer därtill kan kandidaterna även 

påverka definitionen av partiets kännetecken – demografiska, geografiska och ideologiska – 

mer än organisationen själv och dess partiprogram. Således sitter kandidaterna på en speciell 

makt inom partiet (Hazan & Rahar 2010, 6). 

 

Forskning om politisk elit har upprepade gånger bekräftat att både politisk 

kandidatrekrytering och kandidatnominering främst har gynnat vita, medelklass, utbildade 

män runt om i den demokratiska världen (Hazan & Rahat 2010, 5). Detta är något som även 

forskning i Sverige styrker. Paula Rodrigo Blomqvist avhandling Närvarons politik och det 

mångetniska Sverige – om att ta plats i demokratin (2005) belägger att det finns en etnisk 

hierarki som påverkar möjligheten att få uppdrag även i Sverige. Invandrare från Norden och 

Västeuropa är förhållandevis gynnade medan invandrare från Asien och Afrika är mer 

missgynnade. Även forskare som Henry Bäck och Maritta Soininen (1998, 29) understryker 

att invandrare i Sverige är en underrepresenterad grupp i den politiska processen trots att de 

utgör en växande grupp. Det faktum att forskningen om kandidatnomineringar inte varit 

särskilt omfattande betyder inte det att ämnet är mindre viktigt. 

Kandidatnomineringsprocessen är högst relevant rörande maktkampen ledare emellan inom 

ett parti (Hazan & Rahat 2010). 

 

Inom ramen för kandidatrekrytering, har begreppet god representation tolkats som huruvida 

en institution speglar samhället i termer avseende kön, klass, utbildning, etnicitet och religion 

osv. Inom forskningen rörande val studier däremot, har en god representation tolkats efter hur 

bra röster förvandlas till mandat. Studier om rekrytering i allmänhet har även identifierat ett 

samband mellan demografisk representation och typen av valsystem. Kvinnors representation 

har påvisats högre i parlament utsedda genom proportionella val än parlament valda genom 

majoritetsval. Å andra sidan är även proportionellt valda parlament också icke-representerade 

sett ur ett demografiskt perspektiv. Frågan som återstår blir då om partierna som väljer 

kandidater från ett större urval av individer, är ansvariga för detta fenomen? Här argumenterar 

författarna Hazan och Rahat att de olika dimensionerna av kandidatnomineringsprocesser kan 

ha en påverkan på olika aspekter av representation (Hazan & Rahat 2010, 106). 
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2.1.1 Nomineringskommittéer/valberedningar 
 

När valet kan kontrolleras av en liten grupp inom ett parti, som även utser kandidater, finns 

det större chanser att olika sociala grupper (kvinnor och minoriteter etc.) får en högre 

representativitet. I partier där endast partimedlemmarna producerar en lista av kandidater, kan 

resultatet komma att bli icke-representativt eftersom en sådan omfattande väljarkår inte kan 

instrueras att välja en grupp kandidater som kan representera partiet både socialt och 

ideologiskt. Detta kan exemplifieras med ett parti i Taiwan där representationen av kvinnor 

sjönk drastiskt i samband med att de började använda mer inkluderande (inclusive – makten 

ligger hos partimedlemmarna) metoder (Hazat & Rahat 2010, 114). 

 

Demokratiseringsprocessen rörande val av kandidater tog fart i Västeuropa i samband med 

användandet av verktyg för en ökad representation. Det nederländska partiet, Demokraterna 

66, involverade till exempel sina partimedlemmar i valet av kandidater, vilket resulterade i en 

högst icke-representativ lista. Detta resulterade, år 1986, i utformningen av en kommitté vars 

huvuduppgift var att rekommendera en lista på kandidater för partimedlemmarna. Denna 

kommitté tog hänsyn till kandidaternas egenskaper, vilka kunde vara allt från social bakgrund 

till mediavana, och skapade sedan en mer representativ lista sett till befolkningens 

sammansättning vilken vanligtvis antogs av partimedlemmarna med ett fåtal ändringar (Hazan 

& Rahat 2010, 115). Detta verktyg för att nå mer representativa kandidatlistor används av ett 

flertal länder, däribland Norge, där partierna har stor makt att kontrollera 

kandidatnomineringsprocessen – vilket också tillåter dem att producera en mer representativ 

förslag på kandidatlista än många andra partier i andra länder. 

 

Sammanfattningsvis, menar Hazan och Rahat, att en ökning av inkluderingen 

(partimedlemmarna röstar) av partimedlemmarna i kandidatnomineringsprocesser parallellt 

kräver en implementering av en stark, korrigerande mekanism om representationen av bland 

annat kvinnor och andra sociala grupper skall fortsätta vara god. Användandet av sådana 

korrigeringar verkar ha spridit sig och genomförts även i partier som befinner sig i den 

högerpolitiska sfären. Vissa länder använder även dessa kommittéer som en norm på nationell 

nivå, vilken alla partier förväntas tillmötesgå (Hazan & Rahat 2010, 116). 

!
!
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!
2.2   Pitkins ”Concept of Representation” 
 

Som med många viktiga begrepp inom statsvetenskapen tillkommer även svårigheter att finna 

en enad definition. Begreppet social representation är inget undantag. Just 

representationsbegreppet är ett av statsvetenskapens mest överbelamrade begrepp. 

Statsvetaren Hanna Pitkin författade år 1967 boken The Concept of Representation i vilken 

hon grundligt studerar och redogör för begreppet representations olika innebörder (Pitkin 

1967). I boken presenterar Pitkin två huvudsakliga sätt att se på representation – formalistisk 

representation och representation som ett agerande för någonting (engelska: formalistic och 

standing for [something]). Dessa två kategorier kan delas in i subkategorier. Den formalistiska 

synen på representation kan delas in i antingen representation som auktorisation eller 

representation som ansvar. Synen på representation som ett agerande för någonting delas kan 

delas in i deskriptiv och symbolisk representation. Pitkins mål med boken var att redogöra för 

vad begreppet politisk representation borde betyda. Hennes verk citeras än idag och är en av 

de mest använda källorna i diskussionen om representation, trots att det var över 40 år sedan 

boken skrevs. I presentationen av de fyra förhållningssätten till representation kommer fokus 

att läggas på de två ”standing for” sätten, då dessa är mest relevant för denna studie. 

 

Representation som auktorisation - formalistisk 

En representation som auktorisation betyder kortfattat att människor ger representanter rätten 

att fatta beslut som de själva inte är kapabla till. Det betyder också att de som blir 

representerade är bundna av besluten som fattas. I denna syn placeras även alla rättigheter och 

representanten och medborgarna – de representerade – får ta konsekvenserna av detta (Pitkin 

1967, 20-29) 

 

Representation som ansvar - formalistisk 

På engelska ”the accountability view” menar Pitkin är framtaget på grund av de oundvikliga 

normativa problem som kommer med representation som auktorisation (Pitkin 1967, 55 & 

57). Det karaktäristiska för detta synsätt är att representanten går att hållas ansvarig inför de 

representerade (Pitkin 1967, 55). Till skillnad från auktorisationssynsättet – där 

representanten befrias allt ansvar och där de representerade får ta konsekvenserna - får 

representanten i detta synsätt nya skyldigheter gentemot de representerade. Dessa två – trots 

olika - formalistiska synsätt på representation synliggör relationen mellan representanten och 
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den som blir representerad. En representant har rätt att agera på de representerades bekostnad 

(Pitkin 1967, 55 & 58). 

 

Deskriptiv representation – ”standing for” 

Ett annat sätt att se på olika former av representation är att övergå till ett lite mer konkret 

synsätt – den deskriptiva representationen. Den deskriptiva formen av representation handlar 

om hur den politiska församlingen ska vara utformat på ett sätt så det avspeglar befolkningens 

sammansättning. I detta synsätt går det även att tala om ”bra” eller ”dålig” representation. Det 

här är ett frekvent förekommande sätt att se på representation och många beslutsfattande 

instanser recenseras och analyseras efter hur bra de liknar befolkningens sammansättning i 

fråga om exempelvis klass, kön, etnicitet och ålder. Här läggs tonvikten på vilka 

representanterna är eller vilka grupper i folket de liknar. I en utopisk deskriptiv representation 

är parlamentet en miniatyrbild av befolkningen (Pitkin 1967, 60, 80). Företrädare för detta 

synsätt argumenterar i regel för proportionella system, enligt Pitkin. Sverige är här ett 

exempel. 

 

Argument för detta synsätt är att individer med liknande karakteristiska drag som den grupp 

de representerar, ofta är en bättre representant för den gruppen. Som kritik emot detta sätt att 

se på representation, menar Pitkin, att det är svårt för representanter att likna sina väljare i alla 

olika aspekter och det viktiga blir istället att de liknar väljarna i de avseenden som är politiskt 

relevanta. Kritik mot denna typ av representation är att representationen som aktivitet 

förbises. Fokus läggs snarare på vem det är som agerar inte hur eller på vilket sätt de agerar 

(Pitkin 1967, s. 61). Pitkin menar dessutom att en grupp representanter som liknar sin 

befolkning i alla aspekter, inte alltid är den bästa representanten, och styrker sitt argument 

med exempel på kriminella eller psykiskt sjuka (Pitkin 1967, 87-89).  

 

 

Symbolisk representation – ”standing for” 

Den symboliska representationen är ytterligare en form av representation i kategorin 

”standing for”. Här nämner Pitkin ett exempel om flaggor. Ett annat exempel är 

konstitutionella monarker som representerar ett land trots att de inte är valda (Pitkin 1967, 

92). Befolkningens tro är viktig i denna aspekt av representation, eftersom om befolkningen 

inte ser representanten som en representant, är det svårt att ge honom eller henne den rollen. 

 



! 9!

 

2.3 Från idéernas politik till närvarons politik!
 

I Anne Phillips bok ”Närvarons Politik – den politiska representationen av kön, etnicitet och 

ras” skriver Phillips att i de traditionellt etablerade uppfattningarna om moderna demokratier 

betraktas representation som bra eller dålig huruvida den speglar väljarnas åsikter, preferenser 

och övertygelser (Phillips 2000, 11). Representanternas personliga kännetecken spelar en 

mindre väsentlig roll och kortfattat tittar väljarna mer på etiketten än på representanten i val 

(Ibid, 11). Denna beskrivning av representation målar upp en bild av definitionen av en god 

representation – att det är idéer och åsikter som ligger i fokus snarare än människan. 

 

Människor som definierar sitt synsätt på politisk jämställdhet som en ungefärlig proportionell 

fördelning av politisk aktivitet utvecklar sällan sina argument mer än så. Sverige är ett 

exempel. Det finns ingen komparativ förväntning på jämställdhet när det gäller personer i 

representativa organ. Phillips menar att företeelsen kan bero på att alla människor kan rösta, 

kan skriva under en namnlista och alla kan delta i möten. Alla människor kan även bli 

medlemmar i ett politiskt parti och i detta avseende är alla människor närvarande. I detta 

hänseende är det enkelt att de som är närvarande borde vara ett representativt urval av 

befolkningen i sin helhet. Phillips anser att det inte existerar en lika enkel övergång i relation 

till representation som bygger på den motsatta principen av att välja några få för att 

representera resten (Philips 2000, 47). 

 

Phillips poängterar dock vikten av en annan typ av representation än ovan nämnda. Hon 

menar att det är allvarligt att förbise att människans politiska lojaliteter och åsikter formas av 

det samhälle där vars hon är född eller lever i och menar att många av de aktuella debatterna 

om demokrati därför kretsar kring vad hon kallar för krav på politisk närvaro, mer bestämt, 

krav på en mer jämställd representation ur både kön- och etnicitetsperspektiv. Därför menar 

hon att den traditionella synen på idéernas politik börjar utmanas av en alternativ närvarons 

politik. De ökade kraven på grupprepresentation återspeglar den kraftiga ökningen i social 

mångfald som en produkt av den globala migrationen (Phillips 2000, 21). 

 

I boken tar Phillips upp tre olika fallstudier men som har gemensamma drag. Samtliga tre fall 

har lyft fram idén om att olika grupper har olika sorters intressen och att grunderna för att tro 
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att offentliga policies kommer till allas lika och rättvisa rätt är av föga värde, så länge en 

orättvis fördelning av förtroendeposter mellan olika grupper existerar (Phillips 2000, 170). 

 

Phillips argumenterar för vad det innebär för olika grupper att bli representerade av 

representanter tillhörande samma grupp men tar även upp exempel på då det kan bli farligt. 

Om antagandet är att alla invandrare delar samma preferenser och mål är detta synbarligen 

både riskabelt och missvisande. Samtidigt menar Phillips att representation av idéer inte heller 

är fullt acceptabelt, speciellt inte när det enda medel som finns för åsiktsrepresentation är de 

övergripande partier som finns tillgängliga då dessa omöjligen kan fånga alla relevanta 

ämnens omfång. 

 

Slutligen för hon fram närvarons politik som den formen av representation som viktigast då 

kön, ras eller etnicitet är av en betydelse som är farlig att förbise. En förändring av 

sammansättningen i politiska beslutsfattande organ skulle ändra karaktären på frågor, ämnen 

och policies som diskuteras eftersom grupprepresentanter inte driver ett driver enhetliga 

intressen (Phillips 2000, 193). Poängen med grupprepresentation är snarare att lyfta fram 

underrepresenterade grupper, som idag är uteslutna och underminerade, för att de på så sätt 

ska kunna engagera sig inom den politiska debatten och inom politiskt beslutsfattande (Ibid, 

193). Hur detta ska implementeras reserverar Phillips sig inför då hon menar att det är svårare 

att uppnå proportionell närvaro för etniska minoriteter än jämställdhet mellan kön (Phillips 

2000, 196). 

 

Anne Phillips begrepp ”idéernas politik” kommer i uppsatsen att kallas åsiktsrepresentation 

och ”närvarons politik” kommer kallas grupprepresentation. 

 

2.4 Centrala begrepp 
 

Under studiens gång kommer fyra centrala begrepp att användas för att hjälpa besvara och 

analysera studiens frågeställningar. Dessa kommer att användas och diskuteras kring, 

huruvida vilka som är viktigast respektive minst viktigast för att bli förtroendevald i Umeås 

partipolitik. 

 

I. Ideologisk och politisk tillhörighet 

II. Politisk erfarenhet 
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III. Grupptillhörighet 

IV. Personliga kvalitéer 

 

Det första begreppet handlar om huruvida det är viktigt med en ideologisk och politisk 

tillhörighet. Politisk erfarenhet betyder helt enkelt politisk erfarenhet, vilket kan ta sig i olika 

uttryck men kan exempelvis vara allt från facklig erfarenhet till erfarenhet inom partiet i sig. 

Grupptillhörighet behandlar olika grupper i samhället där etnicitet, kön, ålder, 

funktionshindrade osv, inbegrips. Personliga kvalitéer inbegriper allt från mediavana till en 

god retorisk förmåga. 

 

 

3. Metod 
 

För att studien ska kunna genomföras på ett så vetenskapligt korrekt vis så möjligt är det 

viktigt att tydligt definiera tillvägagångsättet. Valet av metod är direkt avgörande för studiens 

resultat. Det finns två dominerande metoder inom samhällsvetenskaplig forsning – den ena 

kvantitativ och den andra kvalitativ. Den här studiens frågeställningar kräver hänsyn till 

detaljer, och för att kunna besvara dessa kommer metoden anta en kvalitativ form (Ritchie 

och Lewis 2003, 52). 

 

Genom att intervjua sex olika respondenter om hur representation och kandidatrekrytering 

avser studien att utifrån de tre teoretiska anknytningarna redogöra för hur synen på god 

representation kan påverka invandrarnas möjligheter till politisk inkludering i Umeås 

partipolitik. Studien är därmed teorikonsumerande då den ämnar förstå fallet med hjälp av 

teorin. Utifrån de tre teoretiska ramverken har vissa teman valts som kommer att hjälpa att 

besvara studiens frågeställningar (Esaiasson m.fl. 2012, 41). 

 

3.1   Forskningsdesign 
!
I denna studie kommer en fallstudiemetod att användas. Fallstudier hämtar sin logik från de 

kvalitativa metodernas grundläggande synsätt. De flesta fallstudieundersökningar inom 

samhällsvetenskapen rör praktiska problem utifrån ett helhetsperspektiv och bygger i stor 

utsträckning på kvalitativ information som hämtats från intervjuer, observationer och 

dokument av olika slag (Merriam 1994, 84). Fallstudier används primärt när ett specifikt fall, 
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inom samma kontext, intensivt ska studeras och analyseras (Bryman 2012, 66-67) (Esaiasson 

2003, 119). Esaiasson beskriver vidare att fallstudien stundom är svårdefinierad då 

skillnaderna mellan fallstudier och jämförande studier kan vara små. Skillnaden mellan de två 

metoderna är att om omständigheterna som skall studeras hämtas ur två kontexter och en 

tidpunkt så är det en jämförande studie. Om det är samma kontext och två olika tidpunkter så 

är det en fallstudie (Esaiasson m.fl. 2003, 119).!
 

 

3.2   Material 
 

 

3.2.1 Intervjuer 
 

Intervjuer är förmodligen en av den vanligaste metoden att samla in material inom kvalitativ 

forskning (Bryman 2012, 469). Termen kvalitativa intervjuer används för att fånga olika typ 

er av intervjuer som används i kvalitativ metod. Dessa intervjuer är ett sätt att uppnå både 

bredd och djup inom det som ska undersökas (Ritchie och Lewis 2001, 148; Bryman 2012, 

469). Till skillnad från enkäter, finns inga begränsade antal svar i intervjuer och därför 

erbjuds personen som intervjuas att fritt svara på frågorna som ställs (Flick 2011, 112). För att 

kunna besvara studiens frågeställningar är intervjuer en lämplig metod att använda. 

 

Det finns tre olika inriktningar inom kvalitativ intervjumetod. Dessa tre är strukturerade 

intervjuer, semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer (Merriam 1994, 87-89). 

I denna studie ska metoden semistrukturerade intervjuer användas då målet med intervjuerna 

kommer att vara att behålla de individuella åsikterna hos de som intervjuats. De semi-

strukturerade intervjuerna kombinerar både struktur och flexibilitet på ett sätt som gör att 

forskaren lättare kommer ”under ytan” (Flick 2011, 112). Gillham skriver att en annan styrka 

med de semistrukturerade intervjuerna är att dessa är ett bra tillvägagångsätt för upptäckt 

(Gillham 2005, 105). 

 

Alla intervjuer kommer att spelas in och respondenterna kommer informeras om detta i 

förväg. De positiva aspekterna med att spela in intervjuer är att det hjälper till att fylla i 

minnesluckor som vi människor upplever. Bryman (2012) förklarar även att en inspelning av 

intervjun underlättar för intervjuledaren under transkriberingen att förstå och uppfatta 
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resonemang som kanske inte lades märke till under pågående intervju. Andra sätt som 

inspelning kan underlätta på är genom att intervjuledaren får möjlighet att dels fokusera fullt 

på samtalet men även få tillfälle att lyssna på sig själv och förbättra sina egna 

intervjufärdigheter (Merriam 1994, 96; Bryman 2012, 482). Samtalen kommer att spelas in 

med hjälp av telefon och efter varje inspelad intervju skall även en transkription göras. 

 

Oavsett form av intervju, har den metoden av datainsamling visat sig vara ett bra instrument 

för insamling av information gällande resultatens giltighet, när metoden har jämförts med 

andra metoder. Forskarens möjlighet att begära förtydliganden, styra samtalet, avgöra 

respondentens kunskapsnivå, engagemang och status i miljön är goda under samtalets gång 

(Merriam 1994, 100). 

 

3.2.2 Intervjumall 
 

Frågorna i intervjumallen är indelade i teman för att få en så bra struktur som möjligt under 

intervjuerna. Teman som intervjuerna är indelade i är följande: 

 
• Valberedningen 
• Förslag till kandidater 
• Rangordning av kandidater (provval) 
• Möte i samband med fastställandet av listan 
• Viktiga kriterier i fråga om att bli förtroendevald  
• Synen på representation 
• Särskilda insatser för underrepresenterade grupper 

 

Intervjumallens utformning är byggd på liknande sätt som en av statens offentliga 

utredningar, i vilken liknande frågeställningar som denna studie behandlades. Eftersom 

utredningen ”Partierna nominerar” är gjord på begäran av regeringen bör även 

intervjufrågorna som använts vara av god karaktär och därför ligger utredningens 

intervjufrågor till grund för denna studie intervjumall (SOU 2006:53). Mycket har dock 

reviderats på grund av tidsmässiga skäl. Temat representation har utvecklats ytterligare för att 

anpassas bättre till min studie. Ordningen på teman är utformade för att passa respondenterna. 

Efter att respondenterna fått svara på konkreta frågor om nomineringsprocessens utformning 

och viktiga kvaliteter hos kandidaterna till kommunlistan så är det lättare att gå vidare och 
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prata om invandrares möjligheter. Identiska frågor ställdes till samtliga respondenter, men då 

det är en semi-strukturerad intervjuform tog intervjuerna givetvis olika form. 

 

 

3.2.3 Val av respondenter 
  

Tre frågeställningar presenterades i studiens inledningskapitel och urvalet av respondenter har 

därför anpassats efter dem. Val av respondenter har baserats på den erfarenhet respondenterna 

har inom respektive politiska parti och den kunskap de har om partiernas 

nomineringsprocesser. I urvalet av respondenter har hänsyn till en jämn könsfördelning tagits 

och därför är tre av respondenterna kvinnor och tre av dem män. Det måste finnas utrymme 

för respondenter att vara anonyma och i de fall det blir aktuellt kommer ordet ”hen” att 

användas. Respondenterna har även valts ut, utöver sin kunskap, genom att minst ha varit 

aktiva i minst två år och även inneha någon form av förtroendeuppdrag i det politiska paritet 

de representerar. Val av antal respondenter har fallit på sex stycken och har styrts av att en 

studie av denna storlek inte tillåter många fler på grund av tidsmässiga skäl. Dock har antalet 

varit så pass många att dessa har gett ett bra och övertygande stöd för att kunna dra slutsatser 

(Bryman 2012, 425). 

 

3.2.4 Forskningsetiska principer och överväganden 
 

Innan varje intervju påbörjades informerades samtliga respondenter om de forskningsetiska 

principerna som forskare har en skyldighet att följa. Respondenterna blev även informerade 

om studiens syfte och vilka villkor som gällde för deras deltagande. Samtliga respondenter 

deltog frivilligt med rätt att avbryta intervjun när som helst utan anledning. De erbjöds en 

kopia av transkriberingen efteråt för att godkänna det som sagts. Största möjliga 

konfidentialitet har getts till alla respondenter så att de har kunnat känna sig trygga med att 

tala fritt under intervjun. 

 

3.3 Källkritik 
!
Texterna och teorierna som legat till grund för litteratursökningen innan påbörjandet av denna 

uppsats uppfattas trovärdiga då dessa huvudsakligen består av statliga utredningar. Det 

empiriska materialet som ligger till grund för denna uppsats är respondenternas berättelser. 
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Det resulterar i att det även är respondenternas svar som blir källan till det empiriska 

materialet i denna uppsats och därför kommer dessa källor att granskas från en källkritisk 

ståndpunkt. 

 

!
3.3.1 Metodkritik, reliabilitet och validitet 
 

Bjereld m.fl. (2002, 108) skriver att validitet ungefär kan översättas med ”i vilken 

utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka”. Validiteten i en studie är hög 

om den mäter vad som är avsett att mäta (Bjereld m.fl. 2002, 109). I denna uppsats ska 

kandidatnomineringsprocessen och invandrares sociala underrepresentation att undersökas. I 

det svenska politiska systemet har partierna en avgörande makt över representationen i de 

politiska beslutande församlingarna. Partierna styr även den sociala representativiteten bland 

de förtroendevalda genom att rekrytera och nominera personer från olika sociala grupper. 

Validiteten i den här studien stärks genom att frågeställningarna kommer att besvaras med 

hjälp av a sex olika intervjuer med respondenter från sex olika partier i Umeå. Samtliga 

respondenter är kompetenta med lång erfarenhet inom partipolitiken. Samma frågor har även 

ställts till alla respondenter för att samtliga respondenter ska få svara på frågorna under 

samma premisser. 

 

Reliabilitet betyder hur någonting mäts (Bjereld, m.fl., 2002, 112-113). Det bör råda en hög 

reliabilitet i denna studie då samtliga sex intervjuer spelades in och transkriberades. Samtliga 

respondenter erbjöds en kopia av transkriberingarna för att undvika risken för missförstånd. 

För att uppnå reliabilitet i en studie ska samma undersökning, vid upprepning, få samma 

resultat (om inget drastiskt förändras). Då detta är en högst kvalitativ studie är den även mer 

exemplifierande än generaliserande. Studien görs för att ta reda på om synen representation 

kan vara en anledning till skev representation av invandrare i partipolitiken. Det är inte säkert 

att respondenterna skulle svara precis på samma sätt om studien skulle göras igen och därför 

kan inte reliabiliteten i denna studie uppnås på samma sätt.  

 

Samtliga respondenter fick även information om studiens syfte innan intervjuerna ägde rum. 

Detta kan påverka hur respondenterna besvarar frågorna och bör tas beaktning. Att 

respondenterna kommer ifrån olika partier, behöver således inte betyda att de presenterar 

partiernas ideologiska ståndpunkter i frågorna. Det är därför av stor vikt att förhålla sig 
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kritiskt när paralleller ska dras mellan partiernas grundläggande syn och respondenternas svar. 

Det är inte helt uteslutet att dra paralleller, men det bör göras med stor försiktighet. Vidare är 

det därför viktigt att poängtera och lyfta fram att resultatet i denna studie visar på sex olika 

bilder från sex olika partier i Umeå snarare än endast partiernas åsikter i sig. I resultat och 

analys delen kommer partinamnen ändå att användas. 

 

 

4. Resultat och analys 
 
Resultatet presenteras utifrån åtta olika kategorier där de respondenternas bilder av 

representation och partiernas kandidatrekrytering presenteras. Intervjuerna är formade efter de 

fyra begreppen som togs upp i teoriavsnittet vilka kommer diskuteras kring och användas som 

måttstock, för att hjälpa att besvara studiens tre frågeställningar. De sex partierna som har 

intervjuats till denna studie är Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, 

Centerpartiet och Sverigedemokraterna. 

 

4.1 Valberedning 
 

I samtliga sex partier valdes valberedning på årsmötet av medlemmarna. I 

Socialdemokraterna väljs både en ”lilla” och en ”stora” valberedningen. Den lilla 

valberedningen väljs på ett år och den tillsätter poster i arbetarrörelsen och arbetarkommunen. 

Moderaterna har ungefär samma procedur. Den största skillnaden visade sig i kriterierna kring 

vilka som får sitta i valberedningen där respondenten för moderaterna ansåg att politisk 

erfarenhet var av stor betydelse. Både respondenten för Kristdemokraterna och för 

Centerpartiet ansåg också att det var viktigt att personerna som väljs till valberedningen har 

en del politisk erfarenhet. Respondenten för Sverigedemokraterna betraktade den geografiska 

spridningen som väldigt betydelsefull i fråga om tillsättning i valberedningen. I Vänsterpartiet 

är det en oskriven regel att valberedningens representation ska kunna spegla grupper i 

samhället, som exempelvis yngre, kön och etnisk bakgrund men även att partiets valberedning 

måste ha en jämn könsfördelning. 

 

Vi har inte skrivit ner några kriterier men man ska ju alltid tänka på… jag vet 

inte om det är skrivet någonstans men det är i alla fall minst en oskriven regel 
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då, att man alltid ska tänka på etnisk bakgrund, kön, ålder och jamen gärna 

liksom… få någon från underrepresenterade grupper då… 

Intervju Vänsterpartiet, 2015-04-22 
 

 

4.2 Förslag till kandidater 
 

Partiernas process i fråga om kandidatnomineringar bestod av olika formella riktlinjer. I alla 

partier, utom Socialdemokraterna, kan medlemmar nominera sig själva eller andra 

medlemmar genom att höra av sig till valberedningens eller annan styrelse. I 

Socialdemokraterna får valberedningen förslag på kandidater från föreningarnas 

nomineringar. Socialdemokraterna i Umeå utgörs av 38 olika föreningar, där antal namn som 

varje förening får nominera, är beroende på föreningens storlek och medlemsantal. I 

Kristdemokraterna kan vem som helst nomineras, även icke-medlemmar. 

 

 

4.3 Provval - rangordning 
 

Det råder skillnader partierna emellan när listan på kandidater till kommunfullmäktige ska 

rangordnas. Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna har provval. Provval innebär 

att alla kandidater som har ställt upp till val finns på en intern lista hos partiet. Listan skickas 

sedan ut i ett brev till alla medlemmar som därefter får kryssa i ett antal namn för att därnäst 

skicka in till partiet igen. När röstningstiden gått ut hamnar provvalsresultatet hos 

valberedningen där det används vägledande. Valberedningarna i samtliga tre partier, som 

hade provval, måste ta hänsyn till varvade listor, dvs. varannan damernas. Bortsett från det 

kriteriet är det fritt för valberedningen i alla tre partier att flytta upp och flytta ned namn. I 

Kristdemokraterna menar de att det är ett måste för valberedningen att gå in och justera, 

annars kan det bli svårt för nya medlemmar att få plats på listorna. Det har varit på tal om att 

provvalet ska gå från ett ”skall krav” till ett ”bör krav” i Kristdemokraterna. 

 

Men provvalet är ju bara rådgivande så det finns ju ingen styrning, för det 

blir… om vi ser till vårt parti så är det ju väldigt många äldre medlemmar som 

stödjer partiet men som inte är aktiva partipolitiskt. De äldre medlemmarna kan 

då veta om dom som har varit med väldigt väldigt länge i partiet, då dom också 
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hade ett starkt stöd bland dom äldre medlemmarna. Så att det är ju svårare att 

få in någon som kanske är relativt ny medlem men som har gjort mycket för 

politiken… alltså som har synts mycket och kan driva frågor. 
Intervju Kristdemokraterna, 2015-04-23 

 

Respondenten för Vänsterpartiet hade dock en skild åsikt om det faktumet. Trots ett lågt 

valdeltagande åsyftade hen att valberedningen styrde för mycket och att den även tog för lite 

hänsyn till provvalet. 

 

Alltså det beror väldigt mycket på vad dom tycker dom som sitter i 

valberedningen. Jag blev väldigt besviken när jag satt i valberedningen att 

provval spelade så liten roll. Jag trodde att det skulle spela nästan all roll. Men 

det berodde ju på dom andra som sa sig... veta mer. Det var typ 20 % eller 

nånting sånt som röstade. Jag minns inte, men låt oss säga att det är 50 

personer [som röstar i provvalet], det är ändå fler än oss som sitter i 

valberedningen men då är ju argumentet mot [att följa provvalet] att vi känner 

ju dom här kandidaterna och vi vet ju mycket mer än vad dom som har röstat 

och sådär. Så det kan ju vara liksom… man kan ju argumentera för båda 

delarna. Men det beror väldigt mycket på vilka som sitter i valberedningen. 

Dom har väldigt mycket makt och väldigt, vad ska man säga… Valet till 

valberedning är inte nånting som liksom, det är väldigt öppet. Det är inte ja men 

så här att det här är ett jätteviktigt val och ni måste tänka efter och ni måste 

kolla upp vilka dom här är [kandidater till valberedning] och vad det är dom 

står för och så. Utan det kanske man tänker på lite mer när man väljer styrelse. 

Valet till valberedning är lite mer för dom som är insatta typ. 
Intervju Vänsterpartiet 2015-04-22 

 

Moderaternas provval fungerar också endast vägledande för valberedningen och listan till 

kommunfullmäktige år 2014 ändrades inte mycket från provvalsresultatet men respondenten 

skildrade val där det förekommit betydligt med turbulens. Respondenten sa dock att det 

vanligtvis inte brukar vara stora ändringar. Trots det, är det möjligt för valberedningen att gå 

in och justera listan.  
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Jag vet inte riktigt deras [valberedningens] kriterier, det får dom ju välja själv. 

Vi försöker ju rangordna ett team som fungerar. Det är som ett hockeylag. Man 

kan ha en jätteduktig spelare men helt osocial så att det inte går att konversera 

med och kanske kör solorace (skratt). 
Intervju Moderat, 2015-04-14 

 

I Socialdemokraterna, som inte har ett provval, är det valberedningen som rangordnar namnen 

på de kandidater som föreningarna har nominerat. När valberedningen ska utarbeta ett färdigt 

förslag till kommunfullmäktigelistan måste de gå efter fem olika principer. Dessa är följande: 

varannan damernas, facklig tillhörighet, privat näring samt 25 % ska vara under 35 och 

mångfald. Respondenten för Socialdemokraterna menar att det är lätt att för medlemmarna 

under representantskapsmötet, att undersöka om dessa krav har efterföljts  

 

I Centerpartiet sker en öppen omröstning bland medlemmarna för att rangordna listan på 

kandidater till kommunfullmäktige. Omröstningen är öppen och sker på ett möte. 

Valberedningen i partiets uppgift är att, innan omröstningen, ringa runt till de nominerade 

kandidaterna, för att se om de ställer upp till val eller inte samt sortera bort de som säger nej. 

Sedan skapar valberedningen en ograderad lista som används i omröstningen. Kriteriet 

”varannan damernas” är viktigt i Centerpartiet och därför kan listan komma att justeras under 

mötet. 

 

I Sverigedemokraterna ligger ansvaret gällande rangordningen av kandidater till 

kommunfullmäktigelistan endast hos valberedningen. 

 

Hazan och Rahat som skriver om kandidatrekryteringar menar att valet av kandidater är en 

intern process som i princip endast tar plats inuti ett parti och är högst oreglerad i form av 

lagar och regelverk, verkar stämma även i respondenternas partier (Hazan & Rahat 2012, 4). 

Även om vissa av partierna utåt har skriftliga rekommendationer och någorlunda tydliga 

demokratiska verktyg för att engagera partimedlemmarna, slutar ändå processen ibland hos 

valberedningarna som har det sista ordet. I vilken utsträckning partiernas valberedningar 

utövar sin makt, verkar enligt resultatet vara olika och är även svårt att dra slutsatser kring. 

Hazan och Rahat menar dock att ju mer styrning från valberedningarnas håll, desto mer 

representativa listor (Hazan & Rahat 2010). 
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4.4 Möte i samband med fastställandet av lista 
 

Samtliga respondenter uppgav att deras partier har ett möte i samband med fastställandet av 

listan till kommunfullmäktige. I Socialdemokraterna kallas det för representantskapsmöte dit 

alla medlemmar är välkomna med yttrande- och förslagsrätt. De som har rösträtt är ombud 

som kommer från respektive förening. Moderaterna har en liknande tradition, där de samlas 

för ett möte på en lördag dit alla medlemmar är välkomna med yttrande- och förslagsrätt. 

Rösträtt har endast de ombud som blivit utsedda av de fyra föreningarna som Moderaterna i 

Umeå består av. 

 

I Kristdemokraterna har valberedningen ett möte med lokalavdelningens styrelse där de 

berättar om arbetet med listan samt presenterar resultatet. Styrelsen kan inte påverka 

någonting i det här mötet utan mötet är endast avsett för att upplysa styrelsen. Därefter går 

förslaget på listan vidare. På årsmötet, dit alla medlemmar är välkomna med både yttrande-, 

förlags- och rösträtt, fattas ett beslut om listan. Detta möte ter sig förhållandevis lugnt utan 

allvarligare diskussioner. Till kommunfullmäktigevalet år 2014 fick valberedningens 

ordförande presentera arbetet på årsmötet och förklara hur valberedningen resonerat, därefter 

antogs förslaget. Liknande procedur gick att se hos Vänsterpartiet där medlemmarna också 

har yttrande-, förslags- och rösträtt. Centerpartiet har detta möte i samband med 

rangordningen. 

 

I Sverigedemokraterna ger valberedningen förslaget på lista till ordförande för partiet. 

Därefter föreslår ordföranden detta för distriktsstyrelsen som därefter tar beslutet. 

 

Ett parti där detta möte avviker från de andra partiernas möten, är Vänsterpartiet. 

Respondenten uttalade sig om att det inte sällan förekommer diskussioner på mötet samt att 

partiet även har en tradition av att medlemmarna pläderar för varandra och valberedningen. 

Detta innebär att efter valberedningen presentation av listan kan andra medlemmar kliva upp 

och plädera extra mycket för en speciell kandidat som kanske har hamnat långt ned på listan. 

 

Det som jag blev förvånad över när jag började engagera mig i Vänsterpartiet, 

det var att vi har en kultur i Vänsterpartiet där man pläderar för andra men 

man pläderar inte för sig själv. Och sen är det väldigt mycket, jag vet inte hur 

det är i andra partier men, man går väldigt mycket på valberedningens linje. 
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Den kombinationen, eftersom man inte får stå upp och berätta om sig själv - 

eller man får ju det men man gör liksom inte det, så blir det ju – så blir det 

väldigt mycket makt åt dom som redan har makt för att är man ny och kanske 

inte känner så många och inte har gjort så mycket men man har jättemycket bra 

idéer och skulle kunna göra ett bra jobb, då… då måste man som rövslicka 

valberedningen för att komma någon vart och det tycker jag är helt fel. Så jag 

blev jätteförvånad första gången jag var på ett möte, det var i Uppsala. Det var 

en kandidat och valberedningen sa vi föreslår henne och då tänkte jag vem är 

hon då? Ska hon inte ens säga vem hon är? Det förväntas man bara veta. 

Resultatet av det blir att det är en massa underjordiska allianser vilket är 

jättedumt. 
Intervju Vänsterpartiet, 2015-04-22 

 

 

4.5 Generella tankar  
 

Respondenten för Socialdemokraten framförde att det inte sällan förekommer diskussioner 

kring nomineringsprocessens utformning internt i partiet. 

 

Det är alltid på agendan. Det här är någonting som alltid diskuteras. Det går 

inte ett år där det inte diskuteras. Hur vi kan utveckla vad som brister, vad som 

kan förbättras och så vidare. Alltså vissa i partiet vill ha en lite mer öppnare 

processer där omröstningar andra vill ha kvar det här ombudssystemet. Det här 

är ju en ständig dynamik i partiet, det är ju det här som är demokrati liksom. 
Intervju Socialdemokrat, 2015-04-06 

 

I Kristdemokraterna förs, precis som Socialdemokraterna, diskussioner om 

nomineringsprocessens utformning. Respondenten för Kristdemokraterna menade att det 

diskussionerna i partiet för närvarande handlar om att förändra kravet på provval från ett 

”skall krav” till ett ”bör krav”. Detta dels för att det provvalet kostar pengar men även för att 

valberedningen i princip bara använder provvalet som vägledande. Något som respondenten 

för Kristdemokraterna tyckte var viktigt att betona i partiet, var hur viktigt det är vilka 

personer som partiet sätter i en valberedning och att dessa personer måste vara väl förankrade 

och förstå uppdragets vidd. 



! 22!

 

Det är dock inte alla partier som för diskussioner om nomineringsprocessen. Respondenten 

för Vänsterpartiet framförde att samtliga medlemmar i partiet vet om att det förekommer 

mycket makt i valberedningen men att det inte diskuteras tillräckligt mycket i partiet. Hen 

önskade att det förekom fler diskussioner om just det. Respondenten för Moderaterna ansåg 

att partimedlemmarna i allmänhet var nöjda med utformningen av nomineringsprocess och 

såg således inte några anledningar att förändra. 

 

För att återknyta till studiens första frågeställning: ”Hur ser processen ut för vem som 

nomineras till partiernas kommunlista (vad krävs – vem bestämmer)”? Processen för vem 

som nomineras till partiernas vallista ser, teoretiskt sätt, i överlag likadan ut i de partier som 

är inkluderade i denna studie. Det är svårt att dra slutsatser om hur processen i praktiken ser 

ut, då valberedningen i de flesta partierna verkar förfoga över olika mycket makt. Alla partier, 

utom Socialdemokraterna, hade ett system där medlemmarna kunde nominera kandidater. 

Hazan och Rahat menar att val av kandidater är en intern process som i princip endast tar 

plats inuti i ett parti samt är en process som är oreglerad i form av lagar och regleringar vilket 

stämmer helt med resultatet som kom av denna uppsats. Hazan och Rahat understryker även 

att olika metoder som används för att välja kandidat inte bara påverkar partipolitiken i sig, 

utan reflekterar även denna. Intressant här är att valberedningen i Moderaterna i princip bara 

ser till att det råder varvade listor vilket verkar stämma med Hazan och Rahats teori om att 

högerpartier ofta har svårare att ge valberedningar mer makt (Hazan & Rahat 2010). Av 

resultaten att döma, verkar skillnaderna i hur valberedningarna arbetar vara den mest 

intressanta skillnaden partierna emellan. Enligt Hazan och Rahat råder det större chanser att 

olika sociala grupper som exempelvis invandrare får en högre representativitet i partier vars 

valberedningar kontrollerar valet och även utser kandidater.  

 

4.6 Viktiga kriterier i fråga om att bli förtroendevald 
 

Inledande i denna kategori frågor, fick alla respondenter rangordna fyra olika alternativ. 

Dessa alternativ skulle rangordnas - vilka respondenterna ansåg var viktigast respektive minst 

viktigast i en bedömning i fråga om vem som ska nomineras till kommunfullmäktigelistan. 

Alternativen var följande: politisk och ideologisk tillhörighet, politisk erfarenhet, 

grupptillhörighet och personliga kvalitéer. 
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Det som spelade viktigast roll i fråga om att hamna högt upp på kommunlistan för både 

respondenten för Moderaterna och Vänsterpartiet, var politisk erfarenhet. Respondenten för 

Centerpartiet svarade personliga kvalitéer. Respondenten för Vänsterpartiet rangordnade 

grupptillhörighet sist. Respondenten för Sverigedemokraterna betraktade ideologisk och 

politisk tillhörighet som viktigast då hen menade att partiet haft problem med medlemmar 

med avvikande ideologisk grund som velat kandidera för dem. 

 

Partiernas rangordning 

 

 V S C KD M SD 

Ideologisk och 

politisk tillhörighet 

 

3 

 

4 

 

3 

 

1 

 

3 

 

1 

Politisk erfarenhet 1 2 2 3 1 3 

Grupptillhörighet 4 1 4 4 4 4 

Personliga kvalitéer 2 3 1 2 2 2 

 

 

I övrigt använder alla partier, utom Kristdemokraterna, sig av kravet att de som kandiderar till 

kommunfullmäktigelistan måste vara medlemmar. Sverigedemokraterna har en något mer 

strikt hållning och undersöker även brottsregister så att de kandiderande personerna tidigare är 

ostraffade. För Kristdemokraterna kommer kravet på att bli medlem när den kandiderande 

personen väl fått en plats på kommunlistan. Partiet ser detta som ett sätt att värva fler 

medlemmar. Samtliga partier ansåg att det var viktigt för en kandidat att göra sig väl förstådd 

i både tal och skrift. 

 

4.6.1 Sammanfattning nomineringsprocess 
 

Trots att nomineringsprocessen inom partierna liknade varandra ur ett teoretiskt perspektiv, 

gick det att särskilja små olikheter. Sverigedemokraterna menar exempelvis att meritokrati 

råder vid kandidatrekrytering, medan resten av partierna noga underströk att varvade listor är 

något som måste tillämpas. I Socialdemokraterna finns, i likhet med Vänsterpartiet, vissa 

riktlinjer vilka är något mer utvecklade och även nedskrivna samt välkända av 

Socialdemokraternas partimedlemmar. Dessa riktlinjer måste tas hänsyn till i 
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nomineringsprocessen. Det finns även utsatta mål för att öka representativiteten i 

Socialdemokraterna vallista. Som beskrivet i temat ”Generella tankar” är tyder resultatet även 

på att valberedningarna har olika roller. 

 

4.7 Representation 
!
En fråga under intervjun behandlade vilka grupper respondenterna ansåg att det var viktigast 

att de förtroendevalda speglade. Bland alternativen fanns: yrke, utbildning, kön, etnicitet, 

ålder och geografi. 

 

Okej, om vi säger såhär… till olika nämnder så är det ju givetvis vettigt att 

personerna i fråga har sakkunskap till den relevanta nämnden. När det gäller 

nämndemän, folk som jobbar inom tingsrätten och förvaltningsrätt så ska dom 

ha den politiska sidan. Så det spelar ingen roll vad du har för… om vi säger att 

du har bakgrund att du kommer från Vilhelmina eller om du kommer från 

Uganda eller vad du har. Det spelar ingen roll. Du ska vara opartisk på det 

viset, du ska bara företräda den politiska sidan. När det kommer till dom 

ledamöter som sitter i fullmäktige är det upp till dom som sitter i 

valberedningen givetvis så egentligen så uttalar jag mig lite från en annan sida 

här. Men jag ser inget behov egentligen av att sprida geografin om vi säger 

exempelvis landstingspolitiken, att plocka folk… ta dom som är lämpliga. Så 

enkelt är det. Det är mina fem cent. Då är jag ju ingen valberedare så… 
Intervju Sverigedemokrat 2015-04-21 

 

Respondenten för Vänsterpartiet ansåg att behovet var störst att representera etnicitet men 

även att representation av kvinnodominerande arbetaryrken var viktigt. Respondenten ansåg 

att partiets handikapp var att partiet som egentligen är till för arbetarna innehåller en majoritet 

aktiva akademiker. Respondenterna för Kristdemokraterna talade mycket om att 

representation av geografi var av stor betydelse just eftersom kommunpolitik till stor del 

handlar om kommunikation och service. Just nu anser respondenten för Kristdemokraterna att 

de representerar jämställdhet bra då varvade listor är ett implementerat krav i partiet. De vill 

även bli bättre på att lyfta etnicitet så att de kan spegla befolkningen. Centerpartiet ansåg att 

det var en svår fråga och att en blandning av allt behövs för en bra representation. 



! 25!

Socialdemokraterna menar att representationen av alla alternativ på grupper ska spegla Umeå 

Kommuns sammansättning. 

 

Det är enormt viktigt. I vår verksamhetsplan med partiet så har vi en mening 

som är oerhört viktigt. Det står såhär att ”antal förtroendeposter eller platser 

ska spegla Umeå Kommuns sammansättning”. Jag tror att den meningen säger 

allt va. Då inryms allt det där. Med mångfald, med varvade listor. Facklig 

tillhörighet.  
Intervju Socialdemokraterna, 2015-04-06 

 

Respondenten för Moderaterna hade svårt att se på representation på det sättet och menade att 

partiets införande av kravet på varvade listor var: ”spel för galleriet”. Sverigedemokraternas 

respondent tog inte heller gruppkategorier i beaktning i fråga om representation och menade, 

liksom Moderaterna, att det är de som är bäst lämpade med rätt åsikter, som ska representera 

folket. 

 

Vi har en fri nominering bland våra medlemmar. Om man sympatiserar med 

moderaterna och så är man medlem i partiet, så kan man ju nominera sig själv. 

Och tycker inte då medlemmarna att man är någonting då åker man ju långt ner 

på listan eller utanför listan. Tycker man att man är någonting så måste man ju 

profilera sig. Man kan ju inte bara komma in utan att inte förmedla något. Var 

det ett glasklart svar (skratt)? 
Intervju Moderaterna, 2015-04-14 

 

Sammanfattat åskådliggör resultatet distinktioner partierna emellan. Respondenten för både 

Moderaterna och Sverigedemokraterna framförde en missbelåtenhet i fråga om representation 

av grupper. Å andra sidan, precis som Paula Rodrigo Blomqvist skriver i sin avhandling, 

verkar partiernas nomineringsfas brottas med mål som till synes kan vara motstridiga. 

Samtidigt som alla partier (utom Sverigedemokraterna) underströk vikten av att partierna 

måste vara representativa befolkningen i fråga om yrke, utbildning, kön och etnisk bakgrund 

så efterfrågades även erfarenhet av partiarbete, formella kvalifikationer och som Moderaterna 

betonade extra mycket – mediaskicklighet (Rodrigo 2005, 49). 
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Den sista frågan i kategorin representation handlade om hur respondenten såg på behovet att 

alla partier tillsammans har en proportionell representation av grupper i förhållande till att 

partier tillsammans proportionellt reflekterar väljarnas åsikter. Fyra av sex respondenter 

tyckte att åsikter var viktigare att återspegla än grupper. De två respondenterna som tyckte att 

grupperna var viktigare att representera än åsikter var Centerpartiet och Socialdemokraterna. 

Respondenten för Centerpartiet menade att med en representation av grupper hjälper det 

partiet att inkludera fler åsikter.  

 

Det är intressant. Det här med åsikter, jag säger såhär… som ideologiskt parti 

ska man vara ideologisk så betyder det inte att man alltid håller med väljarna. 

Och jag är lite oroad över den utveckling som har varit i, jag skulle nog säga 

vartenda parti, att istället för att vara trygg med sin ideologi så söker man efter 

vad väljarna känner för stunden och det är fel tycker jag. Det är oerhört fel. 

Man ska vara trygg i sin ideologi. Okej väljarna tycker inte som oss men vi tror 

på det här så vi vill genomföra det här och när vi har gjort det och när det har 

lyckats så kommer väljarna hålla med oss. Så borde man resonera istället. Så 

jag väljer en representation av grupper. 
Intervju Socialdemokraterna, 2015-04-06 

 

En majoritet (fyra av sex) respondenter menade att en representation av grupper är att föredra 

framför en representation av åsikter. 

 

4.8 Särskilda insatser som gjorts för underrepresenterade grupper 
 

Denna kategori frågor behandlade insatser som gjorts för underrepresenterade grupper i 

Umeå. De flesta respondenterna erkände att det var en bristfällig del i partierna och uttryckte 

att mycket mer kunde ha gjorts. Sverigedemokraterna hade inte gjort någon extra insats för 

någon underrepresenterad grupp och såg heller inte behovet av detta. Moderaterna gjorde en 

kraftansträngning år 2006 för att föryngra partiet och blev samma år yngsta i 

kommunfullmäktige. Ett positivt genomslag som tyvärr inte höll i sig i partiet, ej heller gav 

insatsen spill-over effekt på andra partier.  

 

Eftervalsundersökningar, där partierna ser var respektive partis väljare finns, har använts 

mycket i efterhand av både Kristdemokraterna och Moderaterna. Moderaterna har därefter 
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valt att lägga ned extra resurser i form av dörrknackning i de områden de har minst väljare, 

exempelvis invandrartäta områden. Respondenten för Moderaterna menade även att steget för 

invandrare att engagera sig partipolitiskt kan vara längre än för andra och nämnde att det 

Moderaterna skulle kunna göra bättre är att lyssna mer på invandrarna. Kristdemokraterna har 

en annan strategi där arbetsinsats och resultat ställts emot varandra.  

 

Man ser ju på vilka stadsdelsområden som vi inte har så starkt stöd. Om man 

tittar på val.se var vi har våra röster så är det inte på Ålidhem eller på Ersboda. 

Då blir ju frågan om vi ska satsa där för att synas och informera när vi ändå 

inte vet att vi får några röster, eller kommer det verkligen bli så att vi får 

röster? Arbetsinsats och resultat. Eller ska vi satsa på Östteg där vid Ön... I 

byar utanför stan och villaområden, Ersmark och Sävar där har vi våra 

väljargrupper. Det är dom mer homogena områdena också många gånger. Så 

det blir det här med arbetsinsats och resultat och det är jättetråkigt för tidigare 

gjorde vi såhär att vi gav ut överallt, vi försökte synas överallt, oavsett. Men nu 

så har vi gjort mer att vi vet att här har vi haft många som har röstat på oss då 

satsar vi ännu mer så att vi kanske får fler. Och då har Ersboda varit någonting 

som vi har funderat jättemycket på, vi vet inte hur vi ska... alltså hur vi når ut 

där. Och just där har ****2 haft flera idéer som vi inte har verkställt ännu och 

**** är borta så mycket (skratt) så att… 
Intervju Kristdemokraterna, 2015-04-23 

 

Respondenten för Kristdemokraterna berättade att partiet haft en engagerad medlem med 

utomnordisk bakgrund och som varit väldigt pådrivande kring idén om hur partiet ska lyckas 

rekrytera personer med invandrarbakgrund i områden med hög invandrartäthet. I samband 

med att den medlemmen blev mindre engagerad rann idéerna ut i sanden. 

 

Vänsterpartiet har haft ett medlemsmöte med mångfald som fokus, dit de bjöd in Margaret 

Gärding3 som föreläsare. Respondenten sa att partiet hoppas att det var en ögonöppnare för 

partimedlemmarna. V har även haft öppna möten på invandrartäta områden som Ersboda för 

att hjälpa de partimedlemmar med invandrarbakgrund att aktivera andra som de känner. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Censurerat namn på en partimedlem!
3!Före detta anti-apartheid aktivist, suttit i styrelsen för antirasistiska akademin och även som 
ordförande för afrosvenskarnas riksförbund (Fi Umeå 2015, Hämtad 2015-04-18) 
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Andra särskilda insatser som gjorts för underrepresenterade grupper har fokuserat främst på 

kvinnor och hbtq-personer. I Vänsterpartiet finns en särskild feministisk grupp som träffas 

och diskuterar endast kvinno- och hbtq frågor. 

 

Centerpartiet har bland annat startat en politikerskola utan krav på politisk tillhörighet, dit de 

bjuder in olika människor. Syftet med politikerskolan är inte att det ska leda till politisk 

aktivitet utan snarare öka intresset för politiken generellt. Utbildningen ges ut årligen 

tillsammans med Vuxenskolan (ett studieförbund i Umeå) som partiet hoppas kommer hjälpa 

att expandera inströmningen av medlemmar från olika grupper som partiet inte möter 

”naturligt”. På nationaldagsfirandet vid Gammlia år 2014 gjordes en insats att locka 

utomnordiska medlemmar. Partiet fick inte representera ett politiskt parti på plats men 

däremot delades flygblad och kakor ut. Den insatsen genererade till att Centerpartiet blev 

inbjudna till en debatt om integration senare under hösten. Respondenten för C menade att det 

som krävs för att öka representationen av invandrargrupper är att hitta nya mötesformer och 

för att hitta dessa nya mötesformer måste partiet värva invandrare som kan leda arbetet. 

 

För om man inte känner någon som är från Chile så var ska man börja då? Det 

är lika svårt för den som är svensk att lära känna som det är för någon från 

Chile att lära känna en svensk. Det är som ingen skillnad. Och man kan ju inte 

lägga ansvaret på den ena gruppen utan det är båda gruppernas ansvar att 

försöka. 

 

****4 är en partikamrat, vi har pratat ganska mycket om det här. I Sverige fikar 

vi ju jättemycket och vi fikar ju… liksom jamen vi kan ju gå ut och fika. Vi kan 

bara fika och fika hela tiden. Vi pratade just om det här hur möts man och man 

har ju olika mötesformer och vissa kulturer där är det ju liksom kvinnor som 

möts och lagar mat ihop eller äter eller spelar musik och dansar. Och det här 

har vi ju svenskar inte kläm på. Vi träffas ju och fikar och har möten, jamen det 

är ju vi van vid. Och just att hitta nya former, det är ju det svåra innan man har 

lärt känna någon som känner till dom andra formerna. 
(Intervju Centerpartiet, 2015-04-24) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Censurerat namn på en partimedlem!
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Det enda parti som har en konkret plan för att öka representationen av invandrare var 

Socialdemokraterna. Respondenten för Socialdemokraterna ansåg att de generella insatserna 

inom ett parti var bra, men om partier vill engagera grupper som inte är aktiva behövs en mer 

riktad insats. 2013 skapades därför en mångfaldsgrupp i partiet i vilken det då togs fram en 

mångfaldsplan som antogs av årsmötet, alla 38 föreningar. Mångfaldsplanen inkluderar ett 

kriterium om att Socialdemokraternas representation ska spegla befolkningens 

sammansättning. Inkluderat i mångfaldsplanen finns även ett mål innefattat att 38 stycken 

medlemmar med utomnordisk bakgrund ska värvas till partiet varje år. I utopiska mått mätta 

skulle varje förening värva en medlem var per år. 

 

Trots att insatserna i partierna generellt för att öka underrepresenterade grupper i Umeå inte 

varit speciellt omfattande, ser de flesta partierna att underrepresentationen av 

invandrargrupper i politiken är ett problem. Kristdemokraterna menar att de inte diskuterar 

den frågan separat utan att problemet med representation av invandrare har flutit ihop med att 

det generellt är svårt att få folk att ställa upp och arbeta politiskt oavsett bakgrund. 

 

Det är självklart ett problem. Återigen, vi vill ju spegla Umeå om vi säger 

kommunpolitiskt. Vi vill ju även spegla Sverige om vi ser det på en riksdagsnivå. 

Vi ska ju inte spegla pensionärsdelen endast, vi ska ju spegla alla människors 

vilja att lyckas och förverkliga det man vill göra. 
Intervju Moderaterna, 2015-04-14 

 

Vi har ju sagt att vi ser negativt på det. Men i praktiken upplever jag att det inte 

är någon som går runt och stör sig på det… om man inte själv är invandrare. 
Intervju Vänsterpartiet, 2015-04-22 

 

Intressant att synliggöra är att respondenten för Moderaterna menade att partiets mål var att 

spegla Umeå. Vad som inte framkommer tydligt är om partiet önskade att spegla Umeå ur ett 

åsikts- eller grupperspektiv, men eftersom svaret kom i samband med frågan hur partiet ser på 

underrepresentationen av invandrare, är det fullt möjligt att anta att det menades ur ett 

grupperspektiv. 

 

Till sist fick alla respondenterna, utom Sverigedemokraterna som inte ansåg att behövdes 

extra insatser för underrepresenterade grupper då de arbetar meritokratiskt, svara på hur de 
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bedömde sitt parti rörande insatser som gjorts för underrepresenterade grupper. Frågan 

ställdes så att respondenterna fick betygsätta partiets insatser utifrån en skala 1-5 – där 1 var 

mycket missnöjd och 5 var mycket nöjd. Respondenten för Moderaterna ansåg att partiet 

behöver skapa en attraktivitet och belysa rätt frågor. Kristdemokraterna ansåg att det idag görs 

mycket och därför var respondenten inte ”jättemissnöjd”. Respondenten för 

Kristdemokraterna ansåg att socialt samspel är viktigt i fråga om rekrytering av medlemmar, 

även med invandrarbakgrund. Vänsterpartiet ansåg att de låg hyfsat bra till med tanke på de 

öppna möten och kampanjer som görs på invandrartäta områden som Ersboda. 

 

 

 

 Respondenternas betygssättning 

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna Kristdemokraterna 

3-4 2* 2,5 3 2-3 

* Respondenten ansåg att partiets arbete idag var en 2:a men partiets principer en 4:a. 

 

Resultatet i temat har besvarat studiens tredje frågeställning ”Vilka insatser görs i partierna 

för att öka underrepresentationen av invandrare?”. För att besvara frågeställningens delfråga 

- om det förekommer skillnader – har resultatet indikerat på en stor skillnad mellan partierna.  

 

Socialdemokraterna var det enda partiet där en specifik mångfaldsgrupp antagits med mål för 

antal värvade medlemmar med utomnordisk bakgrund per år. Mångfaldsgruppen skapades 

med hjälp av en medlem med invandrarbakgrund i spetsen. Gruppen är verksam och strävar 

efter att nå partiets mål genom bland annat starka förbindelser med olika invandrarföreningar. 

Centerpartiet hade också försökt öka representationen av underrepresenterade grupper genom 

insatser som skedde utöver partiets ordinarie verksamhet. Båda partierna (Socialdemokraterna 

och Centerpartiet) ansåg dessutom att en grupprepresentation var att föredra framför en 

åsiktsrepresentation. Detta kan vara tillfälligheter, då empirin i denna studie (som nämns i 

metodavsnittet) ger sex olika bilder från olika partier i Umeå. Men det skulle å andra sidan 

kunna tyda på att det finns en koppling mellan synen på grupprepresentation som mer viktig 

och intensifierade insatser för att öka representationen av exempelvis invandrare. För att dra 

exakta slutsatser krävs dock fler intervjuer.  
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En ytterligare koppling som gick att synliggöra var att det även gick att se samband mellan 

hur respondenterna såg på underrepresentationen av invandrare och hur insatserna i partierna 

sett ut. Både respondenten för Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet hade 

exempel som visade på att problemet av underrepresentationen av invandrare inte alltid 

uppfattas som ett problem som måste bekämpas – om en inte är invandrare själv. Ett exempel 

är att problemet med underrepresentation hade tagits upp av en medlem med 

invandrarbakgrund i Kristdemokraterna, där samma medlem hade gett förslag på idéer på 

tillvägagångsätt för att öka andel medlemmar i invandrartäta områden. Förslagen rann ut i 

sanden i samband med att medlemmen slutade aktiverade sig i partiet. Centerpartiet har 

försökt nå ut till invandrargrupper men respondenten menade att det hade varit lättare om de 

haft en medlem med invandrarbakgrund som kunde hjälpa.  

 

Detta fenomen och resultat går att återknyta till Phillips syn på representation av grupper och 

debatten om att demokrati idag kretsar kring krav på närvaro samt att dessa ökade krav på 

grupprepresentation återspeglar den kraftiga ökningen i social mångfald (Phillips 2000, 21). 

Phillips förklarar att inkluderingen av grupper i samhället måste ske med hjälp av en politik 

där grupprepresentation är huvudsaklig. Hur detta ska implementeras reserverade hon sig 

inför men av resultatet att döma går det att resonera kring om det kanske är en stegvis och 

automatisk implementering. Antalet invandrare ökar då den sociala mångfalden expanderar 

som ett resultat av den globala migrationen och flyktingtillströmningen. Då är det även logiskt 

att anta att tillströmningen av invandrare i partipolitiken kommer öka och därmed också 

kraven på en politisk närvaro (grupprepresentation) snarare än en idéernas politik 

(åsiktsrepresentation). 

 

 

5. Slutsatser 
 

Det övergripande syftet med denna studie har varit att undersöka huruvida synen på 

representation skiljde sig i Umeås partipolitik och vad det skulle kunna få för konsekvenser 

gällande underrepresentationen av invandrare på förtroendevalda poster. Angående resultatet 

av de tre forskningsfrågorna skiftade svaren i olika grad mellan partierna. Det mest intressanta 

resultat som framkom av studien var avsaknaden av värdet på grupprepresentation och 

grupptillhörighet inom Umeås partipolitik, som även behandlades i frågeställning nummer 
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två: ”Kan synen på vad som är god representation vara en faktor till underrepresentationen 

av invandrare i Umeås partipolitik och på förtroendevalda platser?” 

 

Majoriteten av respondenter svarade att åsiktsrepresentation var att föredra, framför 

grupprepresentation. Grupptillhörighet rangordnades även sist av samtliga partier utom ett, 

avseende vilka kriterier som var viktigast för en kandidat att ha beträffande chansen att bli 

förtroendevald. Den andra sidan av myntet, åsiktsrepresentation, är en traditionellt etablerad 

uppfattning om god representation i moderna demokratier. Definitionen av vad en god 

representation enligt förevarande typ är huruvida den speglar väljarnas åsikter, preferenser 

och övertygelser (Phillips 2000, 11). Representanternas personliga kännetecken spelar därför 

en mindre betydlig roll då etiketten snarare än representanten är det väsentliga. Så beskriver 

Phillips åsiktsrepresentationen. Liknande åsikter framgick mer än en gång av mer än en 

respondent. Tydligast på den ståndpunkten var respondenterna för Moderaterna och 

Sverigedemokraterna. De partier som gjort minst för att öka representationen av invandrare 

(eller underrepresenterade grupper i överlag) var även dessa två partier. Det ter sig tämligen 

rimligt då dessa partiers respondenter även tydligt uttryckte argument för åsiktsrepresentation 

och emot grupprepresentation. 

 

De två partier som ansåg att grupptillhörighet var av mest betydande värde var även bland de 

partierna som gjort flest och mest betydande insatser för att öka representationen av 

underrepresenterade grupper. Det stärker ytterligare incitamentet för att argumentera att synen 

på god representation kan ha antingen positiva eller negativa effekter på 

underrepresentationen av invandrare i Umeås partipolitik. 

 

Socialdemokraterna, som utformat en mångfaldsgrupp vilken antagits av partiets 38 partier på 

ett årsmöte, har tyvärr trots detta (hittills) inte lyckats med varken tillsättningen av invandrare 

på förtroendevalda platser eller rekryteringen av medlemmar med invandrarbakgrund. 

Däremot hade Socialdemokraternas valberedning mycket makt i nomineringsprocessen och 

rangordningen av kandidater, i jämförelse med de andra fem partierna. Nomineringarna 

tillkom valberedningen från föreningarna, därefter var det upp till valberedningen att följa de 

fem principer som partiet hade i rangordningen. Det spelar egentligen ingen roll huruvida det 

finns principer som kontrollerar representationen, om valberedningen inte arbetar efter 

stadgarna. Problemet med underrepresentation i Socialdemokraterna kan även ligga i 

underskottet av utbudet av medlemmar med utomnordisk bakgrund. Huruvida partiets 
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mångfaldsgrupp lyckas att värva fler utomnordiska medlemmar till år 2018 eller inte återstår 

att se. 

 

I fråga om synen på representation, utifrån Pitkins ”Concept of Representation”, verkar den 

deskriptiva representationen frekvent användas i samband med partiernas målbild av 

representation i kommunfullmäktige. Respondenterna för både Kristdemokraterna och 

Socialdemokraterna beskrev denna som en målbild för partiet rörande god representation. 

Även respondenten för Moderaterna, som i grunden föredrog en åsiktsrepresentation, sa vid 

ett tillfälle att målet med kommunpolitiken i Umeå var att spegla dess sammansättning. Enligt 

Hazan och Rahat är en representation av grupper, motsvarande Pitkins deskriptiva syn på 

representation, väl förankrad inom forskning om kandidatrekrytering, medan 

åsiktsrepresentationen (en röst – ett mandat) är mer förankrad i forskningen om valmetoder 

(Hazan & Rahat 2010, 106). Det argumentet kan förklara varför respondenten för 

Moderaterna skiljde sig i de olika svaren om vad en god representation innebär. 

 

För att åter återknyta till studiens teoretiska ramverk, angående valberedningar och 

nomineringskommittéer, där Hazan och Rahat menar att dessa är viktiga rörande 

representationen av underrepresenterade grupper. Resultatet av denna studie visar på att det 

inte verkar spela någon roll ifall partiet har en valberedning, om synen på god representation 

är åsikter och inte grupper. Här blir synen på representation, återigen, fundamental. Samtliga 

sex respondenter uppgav att partierna hade valberedningar. Socialdemokraterna var ett av de 

partier vars valberedning, åtminstone teoretiskt, arbetade så som beskrivningen i teoriavsnittet 

för att behålla en god representation. I Vänsterpartiet, där provval genomfördes inför 

rangordning av kandidater, gick valberedningen ändå in och flyttade upp respektive ned 

namn. Till skillnad från Socialdemokraterna hade Vänsterpartiets valberedning inga formella 

och nedskrivna riktlinjer att gå efter, utöver varvade listor. Enligt respondenten för 

Moderaterna går vanligtvis inte deras valberedning in och ”petar” så mycket efter 

provvalsresultatet, utan makten över vem som får kandidera för partiet ligger hos 

partimedlemmarna. Även Centerpartiet använde sig av samma metod, där en fysisk öppen 

omröstning i samband med rangordning av kandidater genomfördes. I sådana partier råder en 

högre grad av ”inclusiveness” (inkludering av partimedlemmar) som enligt Hazan och Rahat 

behöver en mer styrande valberedning för att hålla en god representation. Forskning styrker 

även att det oftast är ”höger-flanken” som har haft svårast att implementera större makt hos 

valberedningarna (Hazan & Rahat 2010, 116). Huruvida detta stämmer eller inte är svårt att 
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dra slutsatser om efter endast sex intervjuer, men det har onekligen skapat nya 

frågeställningar.  

 

Det är svårt att uttala sig om hur valberedningarna arbetar i fråga om nomineringsprocessen 

eftersom endast en av sex respondenter tidigare hade suttit i en valberedning. Utifrån svaren 

från respondenterna i denna studie går det dock att dra preliminära slutsatser. I samband med 

att respondenterna fick rangordna viktiga kriterier i fråga om att bli förtroendevald, 

rangordnade alla respondenter (utom en) grupptillhörighet sist. Underrepresentationen av 

invandrare kommer inte att ses som ett problem, om en åsiktsrepresentation dominerar inom 

partierna. Då spelar det ingen roll huruvida partierna har en fungerande valberedning eller 

inte. 

 

Paula Rodrigo Blomqvist skriver i sin avhandling att en grupprepresentation (närvarons 

politik) inte ska sätta etnisk bakgrund som överordnat framför partiets ideologiska 

ståndpunkter, utan att grupprepresentationen snarare bör utgöra ett komplement till 

partidemokratin (Rodrigo 2005, 201). Detta är vad Pitkin också framhäver, att konceptet 

representation är multidimensionellt. Det handlar inte om det ena eller det andra, utan det 

handlar om en blandning av åsikts- och grupprepresentation (Pitkin 1967, 210). 

 

En anmärkningsvärd aspekt, som i grunden inte är kopplad till någon av studiens tre 

frågeställningar, är att de partier som var ledande i arbetsinsatser för underrepresenterade 

grupper (invandrare) hade engagerade partimedlemmar med invandrarbakgrund vilka var 

pådrivande i frågan. Kristdemokraterna hade haft en före detta aktiv partimedlem med 

utomnordisk bakgrund som hade varit pådrivande i partiet om att värva medlemmar i 

invandrartäta områden. I Socialdemokraterna var det invandrare som drivit igenom 

mångfaldsgruppen. Centerpartiet uttryckte att det hade varit lättare att hitta nya mötesformer 

om det fanns fler partimedlemmar med invandrarbakgrund i partiet. Detta resultat är 

intressant i den bemärkelsen att den stärks av resultatet som Paula Rodrigo Blomqvist kom 

fram till i sin avhandling. Hennes avhandling bekräftar slutsatsen att invandrare förändrar 

politiken, och att detta även görs utifrån flera olika inflytandekanaler (Rodrigo 2005, 209-

210).  I slutändan går det, med ovan resultat, att argumentera för att olika grupper har olika 

intressen och att det därför behövs både åsikts- och grupprepresentation i politikenF. 
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5.1 Förslag på fortsatt forskning 
 

För att fortsätta studera och undersöka underrepresentationen av invandrare, både i Umeås 

partipolitik men även generellt i Sverige, skulle det vara intressant att välja ut respondenter 

från olika partier som alla sitter eller har suttit en valberedning. Det hade därefter varit 

intressant att rikta studien att behandla valberedningarnas roller i partierna, huruvida de har en 

påverkan på partiernas grupprepresentation på förtroendevalda platser och i partipolitiken i 

sig. Med andra ord, fokusera mer på partiernas valberedningar och undersöka varför (eller 

om) deras makt skiljer sig inom partierna och iså fall vad detta får för utslag på partiernas 

sociala representation av invandrare på förtroendevalda platser och i partipolitiken. 
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Respondent för Centerpartiet 
Intervju 2015-04-24 

7. Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjumall 

 

Valberedning 

! Vilken roll har du i partiet? Vad arbetar du med? Satt du i 

nomineringskommittén/valberedningen för kommunfullmäktige? 

! Vilka brukar sitta valberedningen? 

! Vilka kriterier finns för vilka som får sitta i valberedningen?  

! Finns det finns formella regler och rekommendationer som valberedningen måste 

följa? 

¬ Vet du i vilken utsträckning valberedningen har använt sina dessa regler och 

rekommendationer i sitt arbete? 

! Vem/vilka/hur utsågs valberedningen i ert parti? 

 

 

Förslag till kandidater 

• Vilka i ert parti kan ge förslag på kandidater? 

• Måste kandidaterna vara medlemmar? 

• Hur ser den processen ut? 

 

Rangordning av kandidater (provval) 

• Har ni haft provval? (Om ja – Utveckla och berätta hur det gick till)  

• På vilket sätt presenterades de valbara kandidaterna? 

• Hur högt/lågt var valdeltagandet? 

• Följde ni provvalsresultatet? Varför/varför inte? 

• Förekom det diskussioner i partiet om man skulle följa provvalsresultatet eller inte? 

• Vad ser du för för- och nackdelar med att gå endast på provvalsresultatet? 

• Hur mycket får/kan valberedningen ändra rangordningen efter provvalet? 

 

Möte i samband med fastställandet av listan  
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• Vilka kan delta i mötet i samband med fastställandet av listan? 

• Vilka har röst-, yttrande och förslagsrätt? 

• Vet du hur stor andel av partimedlemmarna som brukar delta i mötet?  

• Förekom det diskussioner kring listan på mötet?  

• Hur skedde omröstningen? 

 

Partiernas generella tankar rörande nomineringsprocessen  

• Vet du om det har förekommit diskussioner om nomineringsprocessernas design, som 

du känner till?  

 

 

Viktiga kriterier i fråga om att bli förtroendevald 

• Vilka kriterier finns för vilka som kan nominera sig som kandidat till kommunlistan?  

• Här kommer fyra alternativ och jag skulle vilja be dig rangordna dessa utifrån vad du 

tror att partiet tycker är mest avgörande vid bedömningen kring vilka som ska 

nomineras till förtroendevalda platser?  

1. Politisk och ideologisk tillhörighet  

2. Grupper och grupptillhörighet (etnicitet, kön osv) 

3. Politisk erfarenhet, exempelvis tidigare förtroendevald  

4. Personliga kvaliteter, exempelvis god talare 

• Vad tycker du ingår i personliga kvaliteter?  

 

Representation 

• Försök rangordna, utifrån olika svarsalternativ, hur du ser på behovet av att de 

förtroendevalda speglar olika grupper som finns i samhället – dvs ifråga om yrke, 

utbildning, kön, etnicitet, ålder och geografi.  

• Hur ser du på behovet av att alla partierna tillsammans har en proportionell 

representation av grupper i förhållande till att partierna tillsammans proportionellt 

speglar väljarnas åsikter? 

• Vad innebär god representation för ert parti? 

 

Speciella insatser 
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• Har ni (säg gärna partiets namn) gjort speciella insatser för att öka 

underrepresenterade gruppers representation både inom partipolitiken och på 

förtroendevalda platser?  

¬ För vilka grupper gör partiet sådana insatser?  

• Hur skulle du se på att ha mål för andelen invandrare på kommunlistan eller i 

kommunfullmäktige? 


