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Förord

Forskning om politiker har en lång tradition vid Göteborgs universitet.
Traditionellt har riksdagsforskningen och kommunpolitikerforskningen
dock bedrivits i olika miljöer och resultaten har publicerats på skilda
håll. För första gången har vi nu glädjen att presentera en bok som tar ett
helhetsgrepp på svensk politikerforskning. Det datamaterial som kapitlen
i boken Svenska politiker i första hand bygger på är enkätundersökningar
som riktar sig till samtliga folkvalda politiker i riksdag, landsting och
kommun: Riksdagsundersökningen och Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (kolfu). Dessa undersökningar har genomförts
vid Statsvetenskapliga institutionen och Förvaltningshögskolan vid
Göteborgs universitet och de flesta av de forskare som står bakom undersökningarna medverkar i denna bok.
Vi vill här ta tillfället i akt att tacka alla de kollegor som bidragit till
genomförandet av dessa undersökningar och till studierna som presenteras i boken. Vi vill också tacka alla de projekt och organisationer som
genom finansiella bidrag möjliggjort studierna och denna bok. Och i synnerhet vill vi tacka alla de tusentals politiker som svarat på våra enkäter.
Om man lägger samman den tid som individuella politiker lagt ner på att
besvara undersökningarna uppgår summan till många arbetsår. Det är
en enastående insats som Sveriges politiker har gjort. Genom att donera
så mycket av sin tid har de gett svensk politikerforskning ett värdefullt
datamaterial som saknar motstycke i övriga världen.
Göteborg, juni 2014
David Karlsson och Mikael Gilljam
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1. Att studera politiker
david karlsson & mikael gilljam

Vilken roll har de folkvalda politikerna i vårt politiska system? Ett sätt
att se på saken är att beskriva Sveriges politiker som en exklusiv politisk
elit, en dryg promille av befolkningen som är utvalda för att utöva makt
och styra över oss andra på grund av sin fallenhet för ledarskap. Enligt ett
helt annat synsätt är politiker sina väljares tjänare och språkrör, utvalda
för att omvandla åsikter hos en socialt och åsiktsmässigt brokig väljarkår
till politiska beslut. Beroende på vilket synsätt vi väljer följer helt olika
förväntningar om vilka kvalifikationer en bra politiker bör ha och hur en
politiker bör sköta sitt uppdrag.
Vilket av de två synsätten som är det formellt sett mest korrekta går
inte att svara på. Det finns ingen paragraf i grundlagen som slår fast hur
de folkvalda ska tolka sitt mandat och ingen allmänt accepterad informell
norm som alla folkvalda följer. I själva verket är den svenska politikerkåren djupt oenig i frågan om hur vår demokrati bäst kan förverkligas: vad
det innebär att vara en vald representant; vilken relation en representant
bör ha till sina väljare; och hur en folkvald bör agera i olika parlamentariska situationer. Lägg därtill att våra politiker av naturliga skäl är mycket
oeniga om vilken politik som skall föras – både när det gäller ideologiska
grundprinciper och konkreta sakfrågor.
Men trots oenigheten mellan våra folkvalda politiker om politikens
former och innehåll lyckas den svenska representativa demokratin med
konststycket att kontinuerligt fatta politiska beslut på nationell, regional
och lokal nivå som inte bara berör alla medborgare, utan som också har
hög legitimitet i de flesta medborgares ögon.
Vi menar att om man vill förstå hur den svenska demokratin fungerar
och förverkligas måste man studera de folkvalda politikerna: hur de
tänker och agerar; hur de tolkar sina roller; hur de ställer sig i ideolo9
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giska och sakpolitiska frågor; och hur de förhåller sig till varandra och till
medborgarna. Syftet med boken Svenska politiker är att teckna en bred bild
av svenska politiker – vilka de är, vad de vill och hur de verkar. Genom
jämförelser mellan folkvalda politiker på nationell, regional och lokal
nivå, och mellan politiker i olika partier och med olika typer uppdrag, kan
vi dra slutsatser om vilka faktorer som påverkar hur politiker tänker och
arbetar. Genom att studera hur politikernas åsikter och villkor förändras
över tid kan vi också lyfta fram utvecklingstrender och möjliga framtidsscenarier.
Boken Svenska politiker har formen av en forskningsantologi där sexton
forskare knutna till Göteborgs universitet, Luleå tekniska universitet,
Institutet för Näringslivsforskning samt Columbia University medverkar. Studierna som presenteras i bokens kapitel bygger till stor del på
enkätundersökningar som riktat sig till samtliga cirka 14 000 folkvalda
svenska politiker i riksdag, landsting och kommuner.

1.1 Vilka är Sveriges politiker?
”Politiker” är ingen formell titel eller formellt uppdrag och termen
används därför på lite olika sätt i olika sammanhang. Enligt en ordbok
betyder till exempel politiker ”en person som ägnar sig åt politik”, vilket
vi menar är en dålig definition. Det finns många som ägnar sig åt politik
som aldrig klassas som politiker, och det finns vissa politiker som inte
ägnar sig så mycket åt politik.
En rimligare utgångspunkt är att reservera benämningen politiker
i Sverige för de dryga 40 000 personer som har ett officiellt förtroendeuppdrag i stat, landsting eller kommun. Ungefär 14 000 av dessa är
direkt folkvalda i allmänna val och är ledamöter i något av Sveriges 311
valda parlament: i riksdagen, i de 20 landstingsfullmäktige eller i de 390
kommunfullmäktige. Därtill kommer de 20 ledamöter som representerar
Sverige i Europaparlamentet. De övriga cirka 26 000 politikerna är indirekt valda av riksdag eller fullmäktige och har uppdrag i Sveriges regering
eller i kommunala nämnder, styrelser och motsvarande.
Den höga andelen indirekt valda politiker i kommuner och landsting är
ett utpräglat svenskt fenomen som beror på det omfattande systemet med
styrelser och nämnder (Karlsson, Rommel & Svensson, 2009). I denna
bok står de direkt folkvalda svenska politikerna i centrum, det vill säga
ledamöterna i riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige. Det är de
direkt folkvalda som har den yttersta makten i vårt politiska system – som
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fattar de övergripande besluten om mål, regler och resurser som vi andra
måste följa. Bokens avgränsning till de folkvalda politikerna betyder dock
inte att politikerna i den politiska exekutiven försummas – de allra flesta
fullmäktigledamöter har vid sidan av det parlamentariska uppdraget även
uppdrag i nämnder och styrelser.
De allra flesta folkvalda i Sverige är kommunpolitiker. Under mandatperioden 2010–2014 fanns enligt scb 14 989 platser i landets valda
församlingar, varav 12 978 (87 procent) i de 290 kommunfullmäktige,
1 662 (11 procent) i de 20 landstingsfullmäktigeförsamlingarna och 349
(2 procent) i riksdagen. Det totala antalet folkvalda är dock något lägre,
närmare 14 000 personer. Skälet till det är att många ledamöter i landstingsfullmäktige och riksdag också har uppdrag på lägre nivåer. I vissa
kommuner finns även så kallade tomma stolar, det vill säga platser som
inte har kunnat besättas med representanter på grund av avhopp eller
avsaknad av namn på vallistor. Utvecklingen av antalet folkvalda politiker
i Sverige över tid redovisas i tabell 1.
Det totala antalet folkvalda har varierat över tid, främst beroende på
att antalet platser i kommunfullmäktige har förändrats. De största förändringarna inträffade under 1900-talets första hälft när allt fler kommuner
inrättade fullmäktige och antalet folkvalda därmed ökade, och sedan
under storkommunreformen 1952 och kommunblocksreformen på 1960och 70-talen när antalet kommuner och därmed också folkvalda minskade. Sedan början av 1990-talet har antalet kommunfullmäktigeledamöter
minskat med ungefär 100 personer per mandatperiod. Minskningen av
antalet folkvalda i kommunerna har skett samtidigt som antalet indirekt
valda politiker i främst kommunala nämnder ha sjunkit i ännu snabbare
takt. Andelen ledamöter i riksdag och landsting har inte förändrats nämnvärt under senare år.
Som en följd av vårt valsystem är svenska folkvalda politiker alltid valda
som partiföreträdare. Enstaka ledamöter lämnar under mandatperioden
sitt parti och uppträder som politiska vildar, men för den överväldigande
majoriteten av folkvalda är partitillhörighet en central faktor i deras rolltolkning. Både på nationell och på lokal nivå styr partitillhörigheten i
hög grad hur de folkvalda ställer sig vid olika beslut, även när deras personliga åsikter inte stämmer överens med partiets (Gilljam, Karlsson &
Sundell, 2010b; se även kapitel 15, ”Partier, representationsprinciper och
bilderna av den svenska demokratin” i denna bok). Det är partiet som styr
rekrytering av nya kandidater till vallistorna, vilka förtroendeuppdrag de
folkvalda får under mandatperioden och om politikerna får förtroendet
att nomineras för omval.
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Tabell 1. Antal svenska folkvalda politiker 1919–2010
Kommun
fullmäktige

Landstings
fullmäktige

Riksdagen

Totalt

1919

26 337

1 097

230

27 664

1922

28 184

1 109

230

29 523

1926

28 902

1 118

230

30 250

1930

29 558

1 127

230

30 915

1934

31 286

1 131

230

32 647

År

1938

42 143

1 104

230

43 477

1942

43 559

1 095

230

44 884

1946

43 652

1 112

230

44 994

1950

36 098

1 212

230

37 540

1954

35 804

1 385

230

37 419

1958

34 556

1 406

231

36 193

1962

32 282

1 469

232

33 983

1966

29 546

1 513

233

31 292

1970

18 327

1 524

233

20 084

1973

13 236

1 519

350

15 105
15 279

1976

13 247

1 683

349

1979

13 369

1 705

349

15 423

1982

13 500

1 717

349

15 566

1985

13 520

1 733

349

15 602

1988

13 564

1 743

349

15 656

1991

13 526

1 763

349

15 638

1994

13 550

1 777

349

15 676

1998

13 388

1 646

349

15 383

2002

13 271

1 656

349

15 276

2006

13 078

1 656

349

15 083

2010

12 978

1 662

349

14 989

Kommentar: Årtalen avser kommunala valår. Antalen avser platser i
fullmäktige och riksdag, även om de tidvis inte varit besatta. Antalet
riksdagsledamöter före 1973 syftar på den direkt folkvalda Andra
kammaren. Källor är sos och scb.

Inte minst på grund av den gemensamma valdagen tenderar svenska
väljare att rösta på samma parti på de tre politiska nivåerna. Men den
procentuella mandatfördelningen mellan partierna skiljer sig ändå åt i
de tre valen. Dels beror det på att cirka en fjärdedel av väljarna röstdelar
(Oscarsson & Holmberg, 2013), det vill säga att väljare röstar på olika

1. Att studera politiker

13

partier i de olika valen. Dels beror det på att antalet mandat i fullmäktige
i oproportionerligt hög grad återfinns i mindre kommuner och landsting.
Sveriges största kommun Stockholm har ungefär lika många invånare
som de 105 minsta kommunerna tillsammans samtidigt som Stockholm
har 101 kommunfullmäktigeledamöter och de 105 minsta kommunerna
har 3 621 kommunfullmäktigeledamöter. Det betyder att andelen socialdemokrater och centerpartister är högre bland lokalpolitiker medan
övriga partier, i synnerhet Moderaterna och Miljöpartiet, har en högre
andel av riksdagspolitikerna. Hur många folkvalda som representerar
olika partier presenteras i tabell 2 där det också framgår hur stor andel av
de folkvalda som är kvinnor.
Könsfördelningen bland svenska politiker har blivit allt mer jämn över
tiden, och Sverige tillhör de länder i världen med bäst könsrepresentativitet. Andelen kvinnor bland svenska politiker är högst i landstingsfullmäktige (47 procent) och lägst i kommunfullmäktige (43 procent) medan
riksdagen ligger däremellan (45 procent). Könsfördelningen varierar
också stort mellan partierna – den högsta andelen kvinnor återfinns bland
vänsterpartistiska riksdagsledamöter (58 procent) och den lägsta bland
Sverigedemokratiska riksdagsledamöter (15 procent). Även i kommuner
och landsting har Sverigedemokraterna den lägsta andelen kvinnor medan
Miljöpartiet (i landstingen) och Socialdemokraterna (i kommunerna) har
den högsta andelen. Mer om könsrepresentationen i svensk politik finns
att läsa i kapitel 8 ”Den politiska betydelsen av kön” i denna bok. I kapitel
9, ”Politikerna och den sociala representationen”, finns en fördjupning
kring betydelsen av politikernas övriga sociala grupptillhörigheter.
Svenska politiker är på inget sätt någon enhetlig grupp och det finns
förstås stora skillnader mellan de villkor politiker arbetar under. En
sådan skillnad är de ekonomiska villkoren. Samtliga riksdagsledamöter
är heltidsarvoderade med generösa ersättningar medan det stora flertalet
förtroendevalda på kommunal och regional nivå är fritidspolitiker. I
Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (kolfu 2012), som
är den enkätundersökning som ligger till grund för många av analyserna i
denna bok, klassificerar sig 7 procent av ledamöterna i kommunfullmäktige och 21 procent av ledamöterna i landstingsfullmäktige som heltidspolitiker, medan 14 respektive 21 procent ser sig som deltidspolitiker.
Resterande 79 respektive 58 procent definierar sig som fritidspolitiker.
Jämfört med samma undersökning 2008 är det sju procentenheter fler
kommunpolitiker 2012 som definierar som fritidspolitiker, och lika
många färre som heltids- eller deltidspolitiker. Diskussionen om en professionalisering av kommunpolitiken får inget stöd i dessa resultat. Men
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Tabell 2. Svenska folkvalda politiker 2010 efter nivå, parti och kön.
RD

LF
Procent
kvinnor

partier

Antal

V

19

5

58

S

112

32

MP

25

7

C

23

FP
KD

Procent

Antal

Procent

98

6

48

614

56

104

7

30

24

7

19

5

M

107

SD

20

349

Procent
kvinnor

Antal

Procent

Procent
kvinnor

48

703

5

46

37

51

4 594

35

49

6

55

684

5

48

122

7

48

1 399

11

43

42

116

7

52

914

7

43

37

82

5

50

591

5

40

31

48

417

25

44

2 965

23

39

6

15

70

4

17

605

5

19

39

2

44

514

4

35

1 662

100

47

12 969

100

43

Övr.
Totalt

KF

100

45

Kommentar: Källa är scb. rd = riksdagen; lf = landstingsfullmäktige; kf = kommunfullmäktige.

bilden är mer komplicerad än så. Bland politiker som här definierar sig
som professionella politiker finns sannolikt även personer som helt eller
delvis har politiska anställningar men som inte är direkt kopplade till
förtroendeuppdrag i den kommun och det landsting där de är valda.
En annan skillnad mellan politikerna rör graden av politiskt inflytande
kopplat till politisk nivå och position. Riksdagspolitiker har här mycket
bredare ansvarsområden och ett mycket större politiskt handlingsutrymme än politiker i kommuner och landsting. Det kommunala självstyret ger
kommun- och landstingspolitiker möjlighet att styra över sina egna lokala
angelägenheteter, men det är riksdagsledamöterna som reglerar hur det
kommunala självstyret är utformat, vilka ansvarsområden kommuner
och landsting ska ha, hur uppgifterna ska genomföras och finansieras, etc
(Bengtsson & Karlsson, 2012). Men politiker på lokal och regional nivå
har en typ av inflytande som riksdagspolitiker inte har: På grund av sin
närhet till de verksamheter de styr, och på grund av att den verksställande
roll som de flesta kommun- och landstingspolitiker har genom uppdrag
i styrelser och nämnder, har dessa politiker en mer direkt inverkan på
politikens utformning än riksdagspolitiker.
Vilken position en politiker har i den politiska hierarkin spelar också
stor roll. Att Sveriges statsminister har större inflytande än en ersättare
i en kommunal kulturnämnd är en självklarhet, men redan mellan ersättaren i nämnden och den ordinarie ledamoten finns en stor skillnad i
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möjligheten att påverka den förda politiken (Gilljam, Karlsson & Sundell,
2010a). Vårt politiska system är fullt av sådana hierarkier. Men en hög
formell post betyder förstås mindre om politikern som innehar posten
tillhör oppositionen. Som flera kapitel i denna bok kommer att visa spelar
uppdelningen mellan majoritet och opposition i kommuner, landsting
och riksdag stor roll inte bara när det gäller politikernas inflytande utan
också för politikernas åsikter och beteende.

1.2 Politikerundersökningarna
De resultat som presenteras i Svenska politiker kommer huvudsakligen
från två enkätundersökningar riktade till samtliga folkvalda politiker i
Sverige: Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (kolfu)
och Riksdagsundersökningen.
kolfu är en undersökning som riktar sig till samtliga fullmäktigeledamöter i Sveriges 20 landsting och 290 kommuner (totalt cirka 13
500 personer). kolfu genomfördes för första gången under hösten/
vintern 2008–2009 (kolfu 2008) och för andra gången hösten/vintern
2012–2013 (kolfu 2012). Antalet faktiska respondenter – exklusive bortfallet – var 9 890 i kolfu 2008 och 10 491 i kolfu 2012.
kolfu 2008 och kolfu 2012 har genomförts av ett forskarteam vid
Göteborgs universitet medan företaget Detector ab svarade för fältarbetet. Den första undersökningen genomfördes inom ramen för projektet
Politiker tycker om demokrati. Forskarteamet bestod av Mikael Gilljam
(projektledare), David Karlsson och Anders Sundell. Projektet finansierades av Vetenskapsrådet och även Förvaltningshögskolan vid Göteborgs
universitet och tidningen Dagens Samhälle bidrog till finansieringen
av undersökningen. Resultat från kolfu 2008 har presenterats i bland
annat boken Politik på hemmaplan. Tiotusen fullmäktigeledamöter tycker om
politik och demokrati (Gilljam, Karlsson & Sundell, 2010a).
kolfu 2012 finansieras av bidrag från flera forskningsprojekt till
vilka flera av denna boks medförfattare är knutna. Vilka dessa projekt
är framgår av presentationen av medverkande författare i slutet av
boken. Förvaltningshögskolan, tidningen Dagens Samhälle samt mod,
styrkeområdet Multidisciplinär forskning om Opinion och Demokrati
vid Göteborgs universitet, har också bidragit till undersökningen. David
Karlsson och Mikael Gilljam ansvarade för undersökningens genomförande.
I kolfu-undersökningarna ingick frågor om ledamöternas sociala
bakgrund, deras åsikter i politiska frågor, deras syn på demokratins spel-
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regler och det politiska arbetet i den egna kommunen och landstinget.
I kolfu 2008 låg tyngdpunkten på frågor om ledamöternas syn på
demokrati, medan kolfu 2012 inkluderade ett flertal teman av intresse
för medverkande forskningsprojekt, såsom hållbar utveckling, opartiskhet och korruption, syn på jämställdhet och invandring, vallöften samt
rekrytering och responsivitet.
kolfu-undersökningarna genomfördes huvudsakligen som e-enkäter. Fältarbetet har varit upplagt på följande sätt: I en första fas samlades
e-postadresser in till så många ledamöter som möjligt. I ett e-brev fick
respondenterna därefter möjligheten att via en länk besvara enkätundersökningen på Internet. Ledamöter som saknar e-adress fick en postenkät
till hemadressen. Det gällde även ledamöter som särskilt bad om att få
besvara enkäten på detta sätt. Ledamöter som inte svarade fick upprepade
påminnelser via e-post, brev och telefonsamtal.
En skillnad mellan kolfu 2008 och 2012 är hur vi hanterade ledamöter som lämnade sina uppdrag under undersökningsperioden. I kolfu
2008 skickades en ny enkät till ersättaren när vi fick besked om att en
ledamot hade lämnat fullmäktige. En följd av det upplägget var att svarsfrekvensen bland ersättarna blev låg – många ersättare tyckte förmodligen
att de hade för lite erfarenhet för att kunna svara på frågorna om arbetet i
fullmäktige. På grund av dessa erfarenheter ändrades upplägget i kolfu
2012 och populationen specificerades till de ledamöter som hade ordinarie uppdrag i fullmäktige när undersökningen startade. Ledamöter som
slutade under undersökningsperioden och därför inte ville svara utgick ur
populationen och deras ersättare lades inte till.
Med detta upplägg nåddes en svarsfrekvens på 70 procent i kolfu
2008 och 79 procent i kolfu 2012. Dessa svarsfrekvenser är i jämförelse
med internationella undersökningar till kommunpolitiker extremt hög
(jämför Egner, Sweeting & Klok, 2013). En analys av vem som svarat på
frågorna i kolfu visar att män och kvinnor svarade i lika hög utsträckning
och att äldre fullmäktigeledamöter svarade i något högre grad än yngre.
Svarsfrekvensen i kolfu 2012 ligger mellan 77 och 82 procent för sju av
de åtta riksdagspartierna medan andelen svarande i Sverigedemokraterna
var något lägre (62 procent). Den lägsta svarsfrekvensen i en svensk kommun 2012 var 43 procent (Arjeplog) och 47 procent (Skinnskatteberg). I
övriga 288 kommuner (99 procent) översteg svarsfrekvensen 50 procent,
och i 266 kommuner (92 procent) översteg den 60 procent. I kolfu 2008
hade 284 kommuner (98 procent) över 50 procent svarande och 247 (85
procent) över 60 procent. Det landsting som hade lägst svarsfrekvens i
kolfu 2008 var Jämtland (58 procent) och i kolfu 2012 Blekinge (60
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procent) I kolfu 2008 översteg svarsfrekvensen 70 procent i 13 landsting
(65 procent) och i 2012 i 19 landsting (95 procent). Att så många politiker har svarat i varje enskilt fullmäktige betyder att undersökningen ger
mycket goda möjligheter att göra analyser på kommunnivå, och att vi kan
uttala oss med stor säkerhet om skillnader mellan enskilda kommuner och
enskilda landsting.
Riksdagsundersökningen riktar sig till samtliga medlemmar av Sveriges
riksdag. Undersökningen har genomförts nio gånger sedan 1969 och
från 1985 har den genomförts varje mandatperiod (med undantag för
perioden 1991–1994). Resultat från tidigare riksdagsundersökningar har
bland annat presenterats i böckerna ”Riksdagen representerar svenska folket”
(Holmberg, 1974), De folkvalda (Holmberg & Esaiasson, 1988), Representa
tion from Above (Esaiasson & Holmberg, 1996) och Folkets representanter
(Brothén & Holmberg, 2010).
I denna bok används främst den undersökning som genomfördes mandatperioden 2010–2014 (Riksdagsundersökningen 2010). Fältarbetet
för denna undersökning pågick från november 2010 till april 2011.
Undersökningens frågor kan summeras till sex områden: 2010 års valrörelse, ideologiska uppfattningar och åsikter i olika sakfrågor, riksdagen
och riksdagsarbetet, demokratin och det politiska systemet, bakgrundsuppgifter samt internationella frågor.
Riksdagsundersökningen 2010 besvarades av 310 av riksdagens 349
ledamöter, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 89 procent. Detta är
en något lägre siffra än i tidigare undersökningar, där svarsfrekvensen i
samtliga fall överstigit 90 procent. Den högsta svarsfrekvensen återfinns i
Vänsterpartiet där 95 procent av ledamöterna svarade, medan den lägsta
svarsfrekvensen återfinns i Sverigedemokraterna där 80 procent svarade.
Forskningsprojektet bakom Riksdags
under
sökningen 2010 är sam
ordnat med mod, styrkeområdet Multidisciplinär forskning om Opi
nion och Demokrati vid Göteborgs universitet. Huvudansvariga forskare för Riksdags
undersökningen 2010 var Lena Wängnerud, Peter
Esaiasson, Mikael Gilljam och Sören Holmberg, samtliga verksamma vid
Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
När det gäller riksdagsledamöter kan vi således göra jämförelser som
sträcker sig över fem decennier, åtminstone för vissa frågor. När det gäller
kommun- och landstingspolitiker finns inga tidigare totalundersökningar
före kolfu, men på vissa punkter finns möjlighet att jämföra med tidigare politikerundersökningar som riktat sig till ett urval av politiker.
Inom svensk kommunforskning har tre stora forskningsprogram
genomförts under 1900-talet där enkäter till kommunpolitiker samord-
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nats med enkäter riktade till medborgare. Dessa är Kommunforsknings
gruppen på 1960-talet (Strömberg, 1974), Kommunaldemokratiska forskningsgruppen i slutet av 1970- och början av 1980-talen (Wallin, Bäck
& Tabor, 1981) och Demokrati i förändring på 1990-talet (Bäck, 2000).
Alla dessa tre program hade kopplingar till Göteborgs universitet. Det
har därutöver genomförts en rad andra enkätundersökningar riktade till
kommun- och landstingspolitiker under de senaste 15 åren, bland annat
inom det projekt som utvärderade Västra Götalands-regionen år 2000
(Bäck, 2004), en undersökning riktad till Sveriges kommunstyrelseordförande 2003 (Karlsson, 2006), en undersökning till fullmäktigeledamöter
kring frågor om kommunstorlek och demokrati 2006 (Karlsson, 2007a)
och en enkät till fullmäktigeledamöter i 60 svenska kommuner 2007 inom
projektet Europas fullmäktigeledamöter (Egner, Sweeting & Klok, 2013).
Det skall också nämnas att de registerundersökningar som genomförs
i scb:s och skl:s regi har varit ett viktigt källmaterial i frågor om vilka
våra fullmäktigeledamöter är och vilka uppdrag de har (Hagevi, 1999;
Bäck & Öhrvall, 2004; Persson & Öhrvall, 2008).

1.3 Att studera politiker: åsikter,
representation och kontext
Politikerforskningen är ett brett fält där forskare med vitt skilda frågeställningar lämnar bidrag. Historia, psykologi, sociologi, ledarskapsforskning,
kommunikationsforskning och nationalekonomi är några av de discipliner som intresserat sig för politikerna som studieobjekt. I denna bok
är det politikerna som aktörer i den representativa demokratin och som
ledare för den offentliga samhällsorganisationen som står i centrum, och
följaktligen hämtas de teoretiska utgångspunkterna från statsvetenskap
och offentlig förvaltning.
Upplägget av boken Svenska politiker kan ses som en provkarta på några
av de mest centrala perspektiven i politikerforskningen. Bokens första
del, kapitel 2–4 fokuserar på politikernas ideologier och åsikter i politiska
sakfrågor. Den andra delen, kapitel 5–9, fokuserar på politikernas roll som
folkets representanter och på de demokratiska spelregler som politikerna
lever under. I den tredje delen, kapitel 10–15, lyfter vi fram betydelsen av
den kontext och de organisationer som politikerna är verksamma i.
Svenska politiker brottas med en stor mängd politiska sakfrågor och
om man skulle undersöka deras åsikter i var och en av dessa så skulle vi
inte hitta två politiker som tyckte lika om allt (Karlsson, 2003). Men lyck-
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ligtvis för den representativa demokratins funktionalitet finns en handfull
politiska dimensioner till vilka många av de tyngsta politiska sakfrågorna
kan kopplas. Genom att fokusera på var politiker och partier befinner sig
längs dessa dimensioner kan både väljare och forskare få en klarare bild av
alternativen i svensk politik. Och med kunskap om vilka positioner politiker har i principiella frågor kan väljarna förutse hur politiker kommer att
ställa sig i enskilda sakfrågor. I denna bok ska vi fördjupa oss i politikernas
syn på tre av dessa ideologier: vänster och höger, den gröna dimensionen
och synen på invandringspolitiken.
I kapitel 2, ”Politiker till vänster och höger”, lyfter David Karlsson och
Mikael Gilljam fram vänster–högerdimensionens centrala roll i svensk
politik. I kapitlet presenteras resultat om hur svenska politiker placerar
sig själva på vänster–högerskalan och hur de ställer sig i ett antal sakfrågor
relaterade till denna politiska dimension. I analysen läggs tonvikten på
partiskillnader men även skillnader mellan politiker på olika politiska
nivåer och boende i olika delar av landet analyseras. I den allmänna debatten hörs ibland argument om att svenska politiker, inte minst på kommunal nivå, saknar ideologisk glöd och förespråkar en mittenorienterad
politik. Resultaten i kapitlet visar dock på en stark polarisering i vänster–
högerfrågor mellan politiker och partier på samtliga politiska nivåer.
I kapitel 3, ”Politikernas representation av medborgarnas miljöintresse”, sätter Sverker C. Jagers och Simon Matti den gröna politiska
dimensionen i centrum. Författarna undersöker samstämmigheten mellan politikers och väljares miljöengagemang och finner att politiker är
okunniga om och indifferenta inför väljarnas engagemang. Detta faktum
problematiseras i kapitlet utifrån en diskussion om responsivitet.
I kapitel 4, ”Kommunpolitikerna och invandringen”, lyfter Andrej
Kokkonen fram synen på invandringspoltiken som en tredje central
politisk dimension i svensk politik. Fokus i kapitlet ligger på kommunpolitikernas syn på invandringens konsekvenser på olika områden och deras
åsikter om att ta emot fler flyktingar i kommunen. Olika förklaringsfaktorer som bland annat kopplar till kommunernas tidigare erfarenhet av
invandring analyseras, men slutsatsen är att politikernas åsikter på detta
område i första hand drivs av politiska faktorer. Att Sverigedemokraternas
syn på dessa frågor skiljer sig från övriga partiers framgår tydligt. Om man
jämför med partiernas positionering på vänster–högerdimensionen och på
den gröna dimensionen, där partierna är ganska jämt utspridda, så är partierna i invandringspolitiken uppdelade i två läger: Sverigedemokraterna
är kritiska medan de övriga partierna överlag är positiva till invandring
och invandringens konsekvenser för samhället.
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I bokens andra del ligger fokus på hur svenska politiker fungerar
som demokratiskt valda representanter. I kapitel 5, ”Svenska politikers
demokratisyn”, redovisar David Karlsson och Mikael Gilljam hur politikerna själva ser på hur demokratin bör fungera. Kapitlet fokuserar på
avvägningen mellan valdemokrati och deltagardemokrati, och slutsatsen
är att såväl politiker som väljare i Sverige är utpräglade valdemokrater.
Det gäller inte minst om man jämför svenska kommunpolitiker med kommunpolitiker i andra länder. I kapitlet undersöks även hur politikerna
ställer sig till en rad aktuella demokratipolitiska reformer och förslag
som minskningen av antalet förtroendevalda, folkinitiativ, ökat inslag av
personval och kommunal parlamentarism.
Huvudtemat i kapitel 6, ”Representerar riksdagen svenska folket?” är
åsiktsrepresentation. I kapitlet undersöker Sören Holmberg hur riksdagsledamöters och väljares åsikter förhåller sig till varandra i en lång rad frågor. Analysen är longitudinell och tar sin början på 1960-talet. Det visar
sig bland annat att riksdagen på den tiden låg något till vänster om folket
medan den på 2000-talet ligger något till höger. Resultaten visar överlag
på ett betydande avstånd mellan politikernas och väljarnas uppfattningar
i många politiska sakfrågor medan resultaten när det gäller mer övergripande ideologiska positioner ser ljusare ut.
I kapitel 7, ”Lokala politiker och vallöften”, analyserar Elin Naurin
hur svenska kommunpolitiker ser på de löften som partierna formulerar
under valrörelsen. Författaren utgår från tidigare studier där det visats
att vallöften tas på största allvar av partierna och att löften normalt
sett uppfylls av de partier som vinner val. I kapitlet ligger dock fokus
på enskilda kommunpolitikers syn på dessa löften och det framkommer
bland annat att även om politikerna tycker vallöften är viktiga råder det
utbredd okunskap om hur många vallöften som avges under valrörelsen.
I kapitlet lyfts tanken att denna okunskap riskerar att leda till en otydlighet i politikernas kommunikation med väljarna, något som i sin tur kan
bidra till att förklara varför många väljare är missnöjda med graden av
löftesuppfyllnad i svensk politik.
I de följande två kapitlen sätts politikernas sociala egenskaper i fokus. I
kapitel 8, ”Den politiska betydelsen av kön”, undersöker Lena Wängnerud
och Anna Högmark bland annat hur könsmönstret ser ut i riksdagens
utskott och i kommunala nämnder, hur olika politiker prioriterar vikten
av att föra fram kvinnors åsikter och intressen och i vilken grad könsskillnader förekommer i synen på olika sakfrågor. Slutsatserna är att
politikernas könstillhörighet fortfarande har betydelse för vilka uppdrag
de får och vilka frågor de prioriterar. Författarna visar också att den trend
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av minskade könsskillnader som noterats i studier från 1990-talet och det
tidiga 2000-talet tycks ha stannat av.
I kapitel 9, ”Politikerna och den sociala representationen”, vidgas diskussionen om politikernas sociala tillhörighet. David Karlsson analyserar
där hur politikerna representerar en rad olika gruppintressen, bland annat
klass, etnicitet, ålder, religion, livsstil och sexualitet. Resultaten visar att
politikernas grupptillhörigheter konsekvent påverkar deras prioriteringar
och agerande till stöd för de grupper de tillhör. Även vänskapsband till
sociala grupper påverkar politikernas prioriteringar.
Ett komparativt perspektiv på svenska politikers förhållningssätt till
sina väljare ges i kapitel 10, ”Policybaserade och klentelistiska relationer till väljarna – en jämförelse mellan politiker i Sverige och Ghana.”
Förutsättningarna för att förverkliga demokratin i Sverige och i Ghana
skiljer sig naturligtvis åt på många punkter och Peter Esaiasson och
Staffan I. Lindberg konstaterar att en del av skillnaderna mellan de två
länderna kan tolkas i termer av klientelism. Men dessa skillnader framstår som mindre tydliga i denna studie, som bygger på politikernas egna
redogörelser, än i andra studier som grundas på expertbedömningar och
allmänna indikatorer på hur demokratin fungerar. Mot bakgrund av
kapitlets resultat problematiserar författarna klientelismbegreppet i relation till olika former av väljarkontakter.
I bokens fem avslutande kapitel flyttas fokus till politikernas relationer till varandra, till förvaltningen och till de centrala institutioner och
organisationer de verkar inom. I kapitel 11, ”Politiska konflikter i svenska
kommuner”, är det motsättningarna mellan partierna i den lokala demokratin som studeras. David Karlsson och Louise Skoog menar att fenomenet politisk konflikt kan ta sig uttryck i tre olika former som i teorin
borde ha ett nära samband: intressemotsättningar i samhället, politiska
åsiktskonflikter och konfliktbeteende mellan politiska aktörer. Vissa förväntade samband mellan dessa konfliktformer identifieras i studien, men
ett av huvudresultaten är ändå att dessa samband är förhållandevis svaga
och att det är skilda faktorer som förklarar förekomsten av respektive konfliktform. Politiska konflikter är således inga enhetliga företeelser utan
snarare flera olika fenomen som man gör klokt i att hålla isär.
De följande två kapitlen har delvis gemensamma utgångspunkter i det
att båda berör frågor om korruption och partiskhet i kommunal politik
och förvaltning. Att identifiera förekomsten av oegentligheter och korruption i offentlig sektor möter ofta stora metodologiska svårigheter,
men båda dessa kapitel gör en metodologisk innovation och använder
kommunpolitikernas ögon och öron för att spåra partiskt beteende i den
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kommunala förvaltningen. I kapitel 12, ”Göteborgsandan, korruption
och opartiskhet i svenska kommuner”, undersöker Carl Dahlström och
Anders Sundell vilka faktorer som påverkar graden av korruption och
partiskhet i en kommun. Resultaten pekar bland annat på ett samband
mellan hög grad av bolagisering av den kommunala verksamheten och
förekomst av korruption. Tidigare studier har påstått att politisk samförståndskultur skulle kunna vara en förklaring, men resultaten i detta kapitel pekar snarare på att sambanden mellan korruption och samförstånd
går i motsatt riktning.
Svenska politiker är också arbetsgivare och vissa högre tjänstmän utses
av politiska församlingar. Kommunpolitiker har därtill ett övergripande
ansvar för personalpolitiken i kommunen. I kapitel 13, ”Rekrytering av
tjänstepersoner i den kommunala sektorn”, studerar Carl Dahlström,
Olle Folke och Johanna Rickne vilka faktorer som påverkar graden av partiskhet i anställningsprocesser. Författarna finner bland annat att graden
av meritokratisk bedömning i rekryteringarna är högre i kommuner
med hög utbildningsnivå, vilket överensstämmer med resultat i tidigare
forskning. Graden av meritokrati tycks också vara starkare i kommuner
där den lokala granskningsfunktionen har en högre grad av oberoende
(det vill säga ordföranden i den kommunala revisionen kommer från
oppositionen).
De två avslutande kapitlen fokuserar på två grundläggande organisatoriska aspekter som påverkar politikernas åsikter, roller och agerande i
nästan alla avseenden: flernivåsystemet och partisystemet. I kapitel 14,
”Politikerna och flernivåsystemet”, studerar David Karlsson och Mikael
Gilljam svenska politikers syn på flernivåpolitikens konfliktlinjer i termer
av fördelning av makt och resurser mellan stat, landsting och kommuner.
Även politikernas syn på hur demokratin fungerar på de olika politiska
nivåerna undersöks. Politikernas åsikter om flernivåsystemet präglas såväl
av ideologiska principer om vikten av lokalt självstyre respektive nationell
jämlikhet som av stora doser politiskt egenintresse.
Det avslutande kapitel 15, ”Partier, representationsprinciper och bilderna av den svenska demokratin”, får delvis en summerande karaktär där
den stora betydelsen av partier och politikers partitillhörighet i bokens
olika kapitel lyfts fram. I kapitlet analyser David Karlsson och Mikael
Gilljam också hur politikerna ser på det egna och andra partier och hur
stark lojaliteten till partiet är när partiets linje hamnar i konflikt med
politikernas och väljarnas åsikter. Kapitlet och boken avrundas med en
diskussion om hur de resultat som bokens kapitel presenterat förhåller sig
till hur bilden av svenska politiker ser ut i den allmänna debatten.

Referenser

Agnafors, Marcus (2013) ”Quality
of Government: Toward a More
Complex Definition”, American
Political Science Review, 107 (3):433–445.
Allport, Gordon Willard (1954) The
nature of prejudice, Cambridge:
Addison-Wesley.
Amnå, Erik, Barbara Czarniawska, &
Lena Marcusson (2013) Tillitens
gränser: granskningskommis
sionens slutbetänkande, Göteborg:
Granskningskommissionen i
Göteborgs stad.
Andersson, Staffan (red.) (2012)
Motståndskraft, oberoende, integritet:
Kan det svenska samhället stå emot kor
ruption?, Stockholm: Transparency
International.
Andersson, Staffan & Paul M. Heywood
(2009) ”The politics of perception:
use and abuse of Transparency
International’s approach to measuring corruption”, Political studies, 57
(4):746–767.
Artés, Joaquin (2013) ”Do Spanish politicians keep their promises?”, Party
Politics, 19 (1):143–158.
Attiná, F. (1990), ”The voting behaviour of the European Parliament
members and the problem of the

Europarties”, European Journal of
Political Research, 18: 557–579.
Austin, Dennis (1964) Politics in
Ghana, 1946–1960, Oxford: Oxford
University Press.
Ayee, Joseph R.A. (1998) The 1996
General Elections and Democratic
Consolidation in Ghana, Accra: GoldType Ltd.
Ayee, Joseph R.A. (red.) (2001)
Deepening Democracy in Ghana: politics
of the 2000 elections. Volume I, Accra:
Freedom publications.
Axelrod, Robert (1970) Conflict of
Interest. Chicago: Markham.
— (1987) Från konflikt till samverkan.
Varför egoister samarbetar. Stockholm:
SNS Förlag.
Azar, Christian (2008) Makten över kli
matet, Stockholm: Bonniers.
Bates, Robert (1981) Markets and states
in tropical Africa, Berkely & Los
Angeles: University of California
Press.
Bekke, Hans A.G.M., m.fl. (1996)
Introduction: Conceptualizing Civil
Service Systems, Blomington: Indiana
University Press.
Bengtsson, Mats (2012) Anteciperande
förvaltning: tjänstemäns makt i kom

301

302
munala policyprocesser om vindkraft,
Göteborg: Förvaltningshögskolan,
Göteborgs universitet.
Bengtsson, Mats & David Karlsson
(2012) Demokratins svängrum.
Lokalpolitikens roll i den specialreg
lerade verksamheten, Göteborg:
Förvaltningshögskolan, Göteborgs
universitet.
Bengtsson, Åsa, m.fl. (2013) The
Nordic Voter. Myths of Exceptionalism,
Colchester: ecpr Press.
Bennulf, Martin (1994) Miljöopinionen i
Sverige, Lund: Dialogos.
Berg, Linda (2007) Multi-level
Europeans. The Influence of Territorial
Attachments on Political Trust and
Welfare Attitudes, Göteborg:
Statsvetenskapliga institutionen,
Göteborgs universitet.
Berggren, Henrik & Andreas
Hermansson (2008) Local gov
ernment financial equalisation.
Information about the equalisation
system for Swedish municipalities and
county councils in 2008, Stockholm:
Finansdepartementet och Sveriges
Kommuner och Landsting.
Bergh, Andreas, m.fl. (2013) Allmän nytta
eller egen vinning. En ESO-rapport om kor
ruption på svenska, Stockholm: Fritzes.
Bigsten, Arne (1976). ”Att mäta
inkomstojämlikhet”, Ekonomisk
debatt, 4 (4): 282–287.
Blalock, Hubert M. (1967) Toward a
theory of minority-group relations, New
York: Wiley.
Blomqvist, Paula Rodrigo (2005)
Närvarons politik och det mångetniska
Sverige. Om att ta plats i demokratin,
Göteborg: Förvaltningshögskolan,
Göteborgs universitet.
Blumer, Herbert (1958) ”Race prejudice
as a sense of group position”, Pacific
Sociological Review, 1 (1):3–7.

Bobbio, Norberto (1998) Vänster och
höger. Essä om en politisk distinktion,
Stockholm: Atlas.
Bobo, Lawrence & Vincent L.
Hutchings (1996) ”Perceptions of
racial group competition: Extending
Blumer’s theory of group position
to a multiracial social context”,
American Sociological Review, 61
(6):951–972.
Bogdanor, Vernon (red.) (1985)
Representatives of the people?
Parliamentarians and constituents in
western democracies, London: Gower.
Bowler, Shaun, Todd Donovand
& Jeffrey A. Karp (2006) ”Why
Politicians Like Electoral institutions: Self-Interests, Values, or
Ideology?”, The Journal of Politics, 68
(2):434–446.
Brorström, Björn & Sven Siverbo
(2002) De fattiga och de rika. Ett
institutionellt perspektiv på kommu
ners ekonomiska utveckling. Lund:
Studentlitteratur.
Brothén, Martin & Mikael Gilljam
(2006) ”Mellanvalsdemokrati” i
Hanna Bäck & Mikael Gilljam (red.)
Valet mekanismer, Malmö: Liber.
Brothén, Martin & Sören Holmberg
(red.) (2010) Folkets representanter.
En bok om riksdagsledamöter och politisk
representation i Sverige Göteborg:
Statsvetenskapliga institutionen,
Göteborgs universitet.
Bäck, Hanna & Axel Hadenius (2008)
”Democracy and State Capacity:
Exploring a J-Shaped Relationship”,
Governance, 21 (1):1–24.
Bäck, Hanna & Richard Öhrvall (2004)
Det nya seklets förtroendevalda. Om
politikerantal och representativitet
i kommuner och landsting 2004,
Stockholm: Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet,
Justitiedepartementet.

Referenser

Bäck, Henry (1998) ”Nytt liv i frågan
om kommunparlamentarismen”,
Kommunal ekonomi och politik, 2
(1):29–44.
— (2000) Kommunpolitiker i den stora
nyordningens tid, Malmö: Liber.
— (2004) Av de många ett. Västra
Götalandsregionens politiker.
Partipolitiska och territoriella skiljelinjer,
Göteborg: Förvaltningshögskolan,
Göteborgs universitet.
— (2006) Komparativ kommunal kon
stitutionspolitik. En kunskapsöversikt,
Stockholm: Sveriges Kommuner och
Landsting.
Bäck, Henry & Maritta Soininen
(1998) Den kommunala invandrarpo
litiken: arenor, aktörer och barriärer,
Stockholm: sns Förlag.
Cain, Bruce E, John A. Ferejohn &
Morris P. (1987) The personal vote:
Constituency service and electoral
independence, Cambridge: Harvard
University Press.
Caro, Robert A. (1990) Means of Ascent,
New York: Alfred A. Knopf.
Ceobanu, Alin M & Xavier Escandell
(2010) ”Comparative analyses of
public attitudes toward immigrants
and immigration using multinational
survey data: A review of theories and
research”, Annual Review of Sociology,
36 309–328.
Charron, Nicholas (2011) ”Party
systems, electoral systems and constraints on corruption”, Electoral
Studies, 30 (4):595–606.
Charron, Nicholas & Victor Lapuente
(2010) ”Does democracy produce
quality of government?”, European
Journal of Political Research, 49
(4):443–470.
Charron, Nicholas, Victor Lapuente
& Bo Rothstein (2013) Quality of
Government and Corruption from a
European Perspective: A Comparative

303
Study of Good Governance in EU
Regions, Cheltenham: Edward Elgar
Publishing.
Christensen, Jörgen Grönnegård,
Robert Klemmensen & Niels
Opstrup (2014) ”Politicization
and the Replacement of Top Civil
Servants in Denmark”, Governance,
27 (2):215–241.
Clausen, Aage R. (1973) How congress
men decide: A policy focus, New York:
St. Martin’s Press.
Coleman, John J. (1997) ”The Decline
and Resurgence of Congressional
Party Conflict”, The Journal of
Politics, 59 (1): 165–184.
Copus, Colin & Gissur Erlingsson
(2012) ”Parties in Local
Government: A review”,
Representation, 48 (2):235–247.
Cotter, David, Joan M. Hermsen &
Reeve Vanneman (2011) ”The End
of the Gender Revolution? Gender
Role Attitudes from 1977 to 2008”,
American Journal of Sociology, 117
(1):259–289.
Cox, Gary W & Mathew D McCubbins
(1993) Legislative leviathan: Party
government in the House, Cambridge:
Cambridge University Press.
Dahl, Robert A. (1966) Political opposi
tions in western democracies, New
Haven: Yale University Press.
Dahlerup, Drude (2006) ”The story of
the theory of critical mass”, Politics &
Gender, 2 (4):511–522.
Dahlerup, Drude & Monique Leyenaar
(red.) (2013) Breaking male dominance
in old democracies, Oxford: Oxford
University Press.
Dahlström, Carl (2012) ”Politics and
Administration” i B. Guy Peters &
Jon Pierre (red.) The Sage Handbook of
Public Administration, London: Sage.
Dahlström, Carl, Victor Lapuente & Jan
Teorell (2012) ”The merit of merito-

304
cratization politics, bureaucracy, and
the institutional deterrents of corruption”, Political Research Quarterly,
65 (3):656–668.
Dahlström, qog Working Paper Series
2013:14, Göteborg: qog-institutet,
Göteborgs universitet.
Demker, Marie (2013) Svensk migrations
politisk opinion 1991–2012, Göteborg:
som-institutet, Göteborgs universitet.
De Swaan, Abram (1973) Coalition
Theories and Cabinet Formations.
Amsterdam: Elsevier Scientific.
Djankov, Simeon, m.fl. (2002) ”The
regulation of entry”, The Quarterly
Journal of Economics, 117 (1):1–37.
DN (2013-07-19) ”Kommuner behöver
revision”, kolumn i Dagens Nyheter av
Inga-Britt Ahlenius.
Dollar, David, Raymond Fisman &
Roberta Gatti (2001) ”Are women
really the ‘fairer’ sex? Corruption
and women in government”, Journal
of Economic Behavior & Organization,
46 (4):423–429.
Dovi, Suzanne (2007) The good repre
sentative, Hoboken: Wiley.
Dryzek, John S. (1992) ”Ecology and
discursive democracy: Beyond liberal
capitalism and the administrative
state”, Capitalism Nature Socialism, 3
(2):18–42.
Dunn, John (1973) Dependence and opportu
nity: Political change in Afho, Cambridge:
Cambridge University Press.
— (1980) Political obligation in
its historical context, Cambridge:
Cambridge University Press.
Eckersley, Robyn (2004) The green state:
Rethinking democracy and sovereignty,
Cambridge: mit Press.
Egner, Björn, David Sweeting &
Pieter-Jan Klok (red.) (2013) Local
Councillors in Europe, Wiesbaden:
Springer.

Ekström von Essen, Ulla
(2003) Folkhemmets kommun.
Socialdemokratiska idéer om lokalsam
hället 1939–1952, Stockholm: Atlas.
Erlingsson, Gissur Ó. (2006)
”Organisationsförändringar och
ökad kommunal korruption:
Existerar ett samband?”, Kommunal
ekonomi och politik, 10 (3):7–40.
— (2008) Partier i kommunpolitiken.
En kunskapsöversikt om partier, makt
och legitimitet, Stockholm: Sveriges
Kommuner och Landsting.
Esaiasson, Peter (1990) Svenska val
kampanjer 1866–1988, Stockholm:
Allmänna förlaget.
— (2000) ”How members of parliament define their task” i Peter
Esaiasson & Knut Heidar (red.)
Beyond Westminster and Congress. The
Nordic Experience, Columbus: Ohio
State University Press.
Esaiasson, Peter, Mikael Gilljam &
David Karlsson (2013) ”Sources of
Elite Democratic Satisfaction. How
Elected Representatives Evaluate
Their Political System” i Stefan
Dahlberg, m.fl. (red.) Stepping Stones.
Research on Political Representation,
Voting Behvior, and Quality of
Government, Gothenburg: University
of Gothenburg, Department of
Political Science.
Esaiasson, Peter, Mikael Gilljam &
Mikael J. Persson (2012) ”På folkets
sida? Synen på demokrati bland journalister, politiker och medborgare”
i Kent Asp (red.) Svenska journalister
1989–2011, Göteborgs universitet.
Esaiasson, Peter & Knut Heidar (red.)
(2000) Beyond Westminster and Congress.
The Nordic experience Columbus: Ohio
State University Press.
Esaiasson, Peter & Sören Holmberg
(1996) Representation from Above.
Members of Parliament and Representative

Referenser

Democracy in Sweden, Aldershot &
Brookfield, Vt: Dartmouth.
Eulau, Heinz & Paul D. Karps (1977)
”The puzzle of representation:
Specifying components of responsiveness”, Legislative Studies Quarterly,
2 (3):233–254.
Eulau, Heinz, m.fl. (1959) ”The Role of
the Representative: Some empirical observation on the theory of
Edumund Burke”, American Political
Science Review, 53 742–756.
Fink, Clinton F. (1968) ”Some conceptual difficulties in the theory of social
conflict”, Journal of conflict resolution,
12 (4): 412–460.
Folke, Olle, Torsten Persson
och Johanna Rickne (2014)
”Personröster och politisk makt”,
Ekonomisk Debatt, 42 (1):17–26.
Freidenvall, Lenita (2006) Vägen till
Varannan damernas: om kvinnorepre
sentation, kvotering och kandidaturval i
svensk politik 1970–2002, Stockholm:
Statsvetenskapliga institutionen,
Stockholms universitet.
Fukuyama, Francis (1991) The end of
history and the last man, London:
Hamish Hamilton.
Galtung, Johan (1969) ”Conflict as a
Way of Life”, i Hugh L. Freeman
(red.) Progress in Mental Health.
London: Churchill.
Gilljam, Mikael & David Karlsson
(2012) ”Tungan på vågen-partier
i svenska kommuner” i Jenny
Björkman & Björn Fjaestad (red.)
Tungan på vågen. Vågmästare och
balanspartier, Göteborg: Makdam
förlag.
— (2014 ) ”Ruling Majority and
Opposition: How Parliamentary
Position Affects the Attitudes
of Political Representatives”,
Parliamentary Affairs.

305
Gilljam, Mikael, David Karlsson &
Anders Sundell (2010a) Politik på
hemmaplan. Tiotusen fullmäktigeleda
möter tycker om demokrati., Stockholm:
skl Kommentus.
— (2010b) ”Representationsprinciper
i riksdag och kommuner” i Martin
Brothén & Sören Holmberg
(red.) Folkets representanter. En bok
om riksdagsledamöter och politisk
representation i Sverige, Göteborg:
Statsvetenskapliga institutionen,
Göteborgs universitet.
Gilljam, Mikael & Henrik Oscarsson
(1996) ”Mapping the Nordic Party
Space ”, Scandinavian Political Studies,
19 (1):25–43.
Gilljam, Mikael, Mikael Persson
& David Karlsson (2012 ) ”
Representatives’ Attitudes Toward
Citizen Protests in Sweden: The
Impact of Ideology, Parliamentary
Position, and Experiences”,
Legislative Studies Quarterly, 37
(2):251–268.
Glaeser, Edward L & Raven E Saks
(2006) ”Corruption in America”,
Journal of Public Economics, 90
(6):1053–1072.
Golden, Miriam A & Lucio Picci
(2005) ”Proposal for a new measure of corruption, illustrated with
Italian data”, Economics & Politics, 17
(1):37–75.
Goodnow, Frank J. (1900) Politics
and administration, New York:
Macmillan.
Grimmer, Justin, m.fl. (2012) ”How
words and money cultivate a personal vote: The effect of legislator
credit claiming on constituent credit
allocation”, American Political Science
Review, 106 (4):703–719.
Grindle, Merilee S. (2012) Jobs for
the Boys, Cambridge: Harvard
University Press.

306
Gustafsson, Anette (2008) Könsmakt och
könsbaserade intressen. Om könspolitisk
representation i svensk kommunalpolitik,
Göteborg: Förvaltningshögskolan,
Göteborgs universitet.
Gustafsson, Anette & David Karlsson
(2010) Regionstorlek och demokrati.
Möjliga effekter av en sammanslag
ning mellan Värmland och Västra
Götaland, Vänersborg: Utredning
om regionbildning Värmland Västra Götaland. Landstinget i
Värmland, Region Värmland och
Västragötalandsregionen.
Hagevi, Magnus (1999) Kommunala
förtroendeuppdrag 1999, Stockholm:
Svenska Kommunförbundet.
Hardin, Garrett (1968) ”The Tragedy
of the Commons”, Science, 162
1243–1248.
Heilbroner, Robert L. (1975) An inquiry
into the human prospect, New York:
Norton.
Hernes, Helga Maria (1987) Welfare state
and woman power, essays in state feminism,
Oslo: Norwegian University Press.
Hix, Simon, Abdul Noury & Gérard
Roland (2005) ”Power to the Parties:
Cohesion and Competition in the
European Parliament 1979–2001.”
British Journal of Political Science, 35
(2): 209–234.
Hollyer, James R. (2010) Patronage
or Merit? Bureaucratic Recruitment
in 19th and Early 20th Century
Europe, Minneapolis: University of
Minnesota.
Holmberg, Sören (1974) ’Riksdagen
representerar svenska folket’. Empiriska
studier i representativ demokrati, Lund:
Studentlitteratur.
— (1997) ”Dynamic opinion representation”, Scandinavian Political
Studies, 20 (3):265–283.
— (1999) ”Wishful Thinking
Among European Parlamentarians”

i H Schmitt & J. Thomassen (red.)
Political Representation and Legitimacy
in the European Union, Oxford:
Oxford University Press.
— (2000) ”Issue Agreement” i Peter
Esaiasson & Knut Heidar (red.)
Beyond Westminster and Congress,
Ohio: Ohio University Press.
— (2004) ”Polarizing political parties”, Tidsskrift for samfunnsforskning,
45 (2):355–373.
— (2011) ”Dynamic Representation
from Above” i Martin Rosema,
m.fl. (red.) How Democracy Works,
Amsterdam: Pallas Publications.
Holmberg, Sören & Peter Esaiasson
(1988) De folkvalda. En bok om riks
dagsledamöterna och den representativa
demokratin i Sverige, Stockholm:
Bonniers.
Holmberg, Sören, Bo Rothstein &
Naghmeh Nasiritousi (2009)
”Quality of government: what you
get”, Annual Review of Political Science,
12:135–161.
Holmberg, Sören, Lennart Weibull
& Henrik Oscarsson (2011) Lyck
salighetens ö. Fyrtioen kapitel om politik,
medier och samhälle, Göteborg: sominstitutet, Göteborgs universitet.
Hyden, Göran (2006) African politics in
comparative perspective, Cambridge:
Cambridge University Press.
Håkansson, Nicklas & Elin Naurin
(2014) ”Promising ever more: An
empirical account of Swedish parties’
pledge-making during 20 years’”,
Party Politics, (kommande).
Inglehart, Ronald & Pippa Norris
(2003) Rising tide: Gender equality
and cultural change around the world,
Cambridge: Cambridge University
Press.
Jagers, Sverker C. (2007) Prospects for
green liberal democracy, Lanham:
University Press of America.

Referenser

307

Johansson, Folke, m.fl. (2007)
— (2007b) Europas fullmäktige
Kommunstorlek och demokrati,
ledamöter, Göteborg: Förvaltnings
Stockholm: Sveriges Kommuner och
högskolan, Göteborgs universitet.
Landsting.
— (2010) ”Landstingspolitikerna
Johnson, Ronald N. & Gary D. Libecap
och den regionala demokratins
(1994) The federal civil service and the
framtid” i Lennart Nilsson (red.)
problem of bureaucracy: The econom
Västra Götalandsregionen 1999–2008,
ics and politics of institutional change,
Göteborg: som-institutet och
Chicago: University of Chicago Press.
cefos, Göteborgs universitet.
Joseph, Richard A. (1987) Prebendalism
— (2013a) ”A Democracy of Scale.
and democracy in Nigeria, Cambridge:
Size and Representative Democracy
Cambridge University Press.
in Swedish Local Government”,
Jungar, Ann-Cathrine (2013) Det refor
Scandinavian Journal of Public
merade folkinitiativet: erfarenheter
Administration, 17 (1):7–28.
2011–2013, Stockholm: skl.
— (2013b) ”The Hidden
Järnbert, Mikaela & Jonas Olofsson
Constitutions: How Informal
(2012) Förtroendevalda i 2011 kommuner
Political Institutions Affect the
och landsting, Stockholm: scb.
Representation Style of Local
Karlsson, David (1997) Kommunerna
Councils”, Local Government Studies,
och rättvisan, Göteborg:
39 (5):681–702.
Förvaltningshögskolan, Göteborgs
— (2013c) ”Who do the local coununiversitet.
cillors of Europe represent?” i Björn
— (2001) ”Ny som förtroendevald
Egner, m.fl. (red.) Local Councillors in
i kommuner och landsting” i Att
Europe, Wiesbaden: Springer.
vara med på riktigt – demokrati
— (2013d) ”Åsiktsöverensstämmelse
utveckling i kommuner och lands
mellan väljare och valda i regionting. Bilagor till betänkande av
politiken” i Annika Bergström &
Kommundemokratikommittén sou
Jonas Ohlsson (red.) En region för
2001:48, Stockholm: Fritzes.
alla?, Göteborg: som-institutet,
— (2003) En chimär av endräkt.
Göteborgs universitet.
Ideologiska dimensioner i kom
Karlsson, David & Stig Montin (2013)
munal kulturpolitik, Göteborg:
”Solving Municipal Paradoxes:
Förvaltningshögskolan, Göteborgs
Challenges for Swedish Local
universitet.
Democracy”, Panorma - Insights into
— (2006) Den svenske Borgmästaren.
Asian and European Affairs, 2012
Kommunstyrelsens ordförande i
(2):125–136.
den lokala demokratin, Göteborg:
Karlsson, David, Olof Rommel och
Förvaltningshögskolan, Göteborgs
Johan Svensson (2009) Alternativa
universitet.
politiska organisationer. Om kommuner
— (2007a) ”Demokratiska storsom avvecklar sina facknämnder och
driftsfördelar? Kommunstorlek
inrättar fullmäktigeberedningar och
och demokrati ur ett politikerperstyrelseutskott, Stockholm: Sveriges
spektiv” i Folke Johansson, m.fl.
Kommuner och Landsting.
(red.) Kommunstorlek och demokrati,
Karlsson, Martin (2012) ”Participatory
Stockholm: Sveriges Kommuner och
Initiatives and Political
Landsting.
Representation: The Case of Local

308
Councillors in Sweden”, Local govern
ment studies, 38 (6):795–815.
Keefer, Philip (2007) ”Clientelism,
credibility, and the policy choices
of young democracies”, American
Journal of Political Science, 51 (4):804–
821.
Keefer, Philip & Razvan Vlaicu (2008)
”Democracy, credibility, and clientelism”, Journal of Law, Economics, and
Organization, 24 (2):371–406.
Kennedy, Paul M. (1994) Preparing for
the twenty-first century, New York:
Vintage Books.
Kitschelt, Herbert (2000) ”Linkages
between citizens and politicians in
democratic polities”, Comparative
Political Studies, 33 (6–7):845–879.
— (2011) Democratic accountability.
Situating the empirical field of research
and its frontiers. Paper presented at
Workshop on democratic accountability strategies in Durham, May
18–19 2011.
Kitschelt, Herbert & Steven I.
Wilkinson (2007) Patrons, clients
and policies: Patterns of democratic
accountability and political competition,
Cambridge: Cambridge University
Press.
Kokkonen, Andrej & Lena Wängnerud
(2014) The lack of a spill-over effect on
male politicians’ support for gender equal
ity: Evidence from Swedish local politics,
opublicerat manus, Göteborg:
Statsvetenskapliga institutionen,
Göteborgs universitet.
Krause, George A., m.fl. (2006)
”Political appointments, civil
service systems, and bureaucratic
competence: Organizational balancing and executive branch revenue
forecasts in the American states”,
American Journal of Political Science, 50
(3):770–787.

Lantto, Johan (2005) Konflikt eller
samförstånd? Management- och mark
nadsreformers konsekvenser för den
kommunala demokratin. Stockholm:
Statsvetenskapliga institutionen,
Stockholms universitet.
La Porta, Rafael, m.fl. (1999) ”The
Quality of Government”, Journal of
Law, Economics, and Organization, 15
(1):222–279.
Le Vine, Victor T. (1975) Political corrup
tion: the Ghana case, Stanford: Hoover
Institution Press.
Leff, Nathaniel H (1964) ”Economic
development through bureaucratic
corruption”, American Behavioral
Scientist, 8 (3):8–14.
Lemarchand, Rene (1972) ”Political
clientelism and ethnicity in tropical
Africa: Competing solidarities in
nation-building”, American Political
Science Review, 66 (1):68–90.
Lewis, David E. (2007) ”Testing
Pendleton’s Premise: Do
Political Appointees Make Worse
Bureaucrats?”, Journal of Politics, 69
(4):1073–1088.
Levitt, Steven D. & James M. Snyder
(1997) ”The impact of federal spending on house election outcomes”,
Journal of Political Economy, 105
(1):30–53.
Lidström, Anders (2009) ”Kan
norra Sverige regionaliseras?
Beslutsprocesser och medborgarperspektiv”, Umeå: Statsvetenskapliga
institutionen, Umeå universitet.
Lidström, Anders (2012) ”Ett delat
Norrland: på väg mot regioner?”,
Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.
Lijphart, Arend (1999) Patterns of
Democracy: Government Forms and
Performance in Thirty-six Countries.
New Haven & London: Yale
University Press.

Referenser

Lindberg, Staffan I. (2010) ”What
accountability pressures do mps
in Africa face and how do they
respond? Evidence from Ghana”,
Journal of Modern African Studies, 48
(1):117–142.
Lindberg, Staffan I. & Minion K.C.
Morrison (2005) ”Exploring voter
alignments in Africa: core and swing
voters in Ghana”, Journal of Modern
African Studies, 43 (4):1–22.
Lindberg, Staffan I. & Minion K.C.
Morrison (2008) ”Are African voters
really ethnic or clientelistic? Survey
evidence from Ghana”, Political
Science Quarterly, 123 (1):95–122.
Lindblad, Hans (2013) Kärlek, tbc och
liberalism. En biografi om Sven Wedén,
Stockholm: Ekerlids förlag.
Linde, Jonas & Gissur Ó. Erlingsson
(2013) ”The eroding effect of corruption on system support in Sweden”,
Governance, 26 (4):585–603.
Lindström, Martin (2014) Kommunala
bolag: En korruptionsrisk, Göteborg:
Statsvetenskapliga institutionen,
Göteborgs universitet.
Lipset, Seymour M & Stein Rokkan
(1967) ”Cleavage structures, party
systems, and voter alignments: an
introduction” i Seymour M Lipset &
Stein Rokkan (red.) Party systems and
voter alignments: Cross-national perspec
tives, Toronto: The Free press.
Loughlin, John , Frank Hendriks &
Anders Lidström (red.) (2010) The
Oxford handbook of local and regional
democracy in Europe Oxford: Oxford
University Press.
Mack, Raymond W. & Richard C.
Snyder (1957) ”The analysis of social
conflict – Toward an overview and
synthesis”, Conflict resolution, 1 (2):
212–248.
Mansergh, Lucy & Robert Thomson
(2007) ”Election pledges, party

309
competition, and policymaking”,
Comparative Politics, 39 (3):311–329.
May, John (1973) ”Opinion structure of
political parties: The Special Law of
Curvilinear Disparity”, Political stud
ies, 21 (2):135–151.
Mayhew, David R (1974) Congress: The
electoral connection, New Haven: Yale
University Press.
McAllister, Ian (1991) ”Party elites, voters and political attitudes: Testing
three explanations for mass-elite differences”, Canadian Journal of Political
Science, 24 (02):237–268.
McLaren, Lauren M. (2003) ”Antiimmigrant prejudice in Europe:
Contact, threat perception, and preferences for the exclusion of migrants”,
Social Forces, 81 (3):909–936.
Medding, Peter Y. (1982) ”Ruling elite
models: A critique and an alternative”, Political studies, 30 (3):393–412.
Mezey, Michael (1979) Comparative
Legislatures, Durham: Duke
University Press.
Miller, Warren E., m.fl. (red.) (1999)
Policy Representation in Western
Democracies Oxford: Oxford
University Press.
Miller, Warren E. & Donald E. Stokes
(1963) ”Constituency influence in
Congress”, American Political Science
Review, 57 (1):45–56.
Montin, Stig & Mikael Granberg (2013)
Moderna kommuner, Malmö: Liber
ekonomi.
Montinola, Gabriella R. & Robert W.
Jackman (2002) ”Sources of corruption: a cross-country study”,
British Journal of Political Science, 32
(1):147–170.
Morrison, Minion K.C. (2004)
”Political parties in Ghana through
four republics: a path to democratic
consolidation”, Comparative Politics,
36 (4):421–442.

310
Mouritzen, Poul Erik & James H.
Svara (2002) Leadership at the Apex:
Politicians and Administrators in
Western Local Government, Pittsburgh:
University of Pittsburgh Press.
Narud, Hanne Marthe & Henry Valen
(2007) Demokrati og ansvar. Politisk
representation i et flerpartisystem, Oslo:
N.W. Damm & Son.
Naurin, Elin (2011) Election Promises,
Party Behaviour and Voter Perceptions,
Basingstoke: Palgrave Macmillan.
— (2013) ”Is a Promise a Promise?
Election Pledge Fulfilment in
Comparative Perspective Using
Sweden as an Example”, West
European Politics, (e-publicerad i väntan på tryck).
Nielsen, Peder (2007) Ett decennium med
personval. Erfarenheter och utfall. SOU
2007:68, Norstedts Juridik ab.
Nilsson, Lennart (red.) (2010) En region
blir till. Västra Götalandsregionen 1999–
2008, Göteborgs universitet: sominstitutet, Göteborgs universitet.
Nilsson, Lennart (2013)
”Välfärdspolitik och välfärdsopinion
1986–2012: Vinster i välfärden?”
i Lennart Weibull, m.fl. (red.)
Vägskäl, Göteborg: som-institutet,
Göteborgs universitet.
Norris, Pippa & Joni Lovenduski (1995)
Political recruitment. Gender, race
and class in the British parliament,
Cambridge: Cambridge UP.
North, Douglass C., John J. Wallis
& Barry R. Weingast (2009)
Violence and social order, Cambridge:
Cambridge University Press.
Ophuls, William (1977) Ecology and the
Politics of Scarcity, San Francisco: WH
Freeman.
Oscarsson, Henrik (1998) Den svenska
partirymden. Väljarnas uppfattningar av
konfliktstrukturen i partisystemet 1956–
1996, Göteborg: Statsvetenskapliga
institutionen, Göteborgs universitet.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg
(2013) Nya svenska väljare,
Stockholm: Norstedts Juridik.
Oskarsson, Maria & Lena Wängnerud
(2013) ”The Story of the Gender
Gap in Swedish Politics: Only
Partially Diminishing Differences”
i Stefan Dahlberg, m.fl. (red.)
Stepping Stones. Research on political
representation, voting behavior and
quality of government, Göteborg:
Statsvetenskapliga institutionen,
Göteborgs universitet.
Ostrom, Elinor (1990) Governing the
Commons. The Evolution of Institutions
for Collective Action, Cambridge:
Cambridge University Press.
Paehlke, Robert (1996) Democracy and
the environment: problems and prospects,
Cheltenham: Edward Elgar.
Persson, Jessica & Richard Öhrvall
(2008) Förtroendevalda i kommuner och
landsting 2007. En rapport om politiker
antal och representativitet, Stockholm:
scb.
Persson, Torsten & Guido Enrico
Tabellini (2003) The economic effects of
constitutions, London: The mit press.
Peters, B. Guy (2010) Politics of
Bureaucracy, London: Routledge.
Peters, B. Guy & Jon Pierre (red.)
(2004) Politicization of the Civil service
in Comparative Perspective, London:
Routledge.
Pettigrew, Thomas F (1998) ”Intergroup
contact theory”, Annual review of
psychology, 49 (1):65–85.
Pettigrew, Thomas F & Linda R Tropp
(2006) ”A meta-analytic test of
intergroup contact theory”, Journal
of personality and social psychology, 90
(5):751–783.
Phillips, Anne (2000) Närvarons
politik - den politiska representatio
nen av kön, etnicitet och ras, Lund:
Studentlitteratur.

Referenser

Pierre, Jon (2004) ”Politicization of the
Swedish civil service: a necessary
evil – or just evil” i B. Guy Peters &
Jon Pierre (red.) Politicization of the
Civil Service in Comparative Perspective,
London: Routledge.
Pitkin, Hanna (1967) The Concept Of
Representation, Berkeley och Los
Angeles: University of California
Press.
Przeworski, Adam, Susan C. Stokes
& Bernard Manin (red.) (1999)
Democracy, accountability, and repre
sentation, Cambridge: Cambridge
University Press.
Quillian, Lincoln (1995) ”Prejudice as a
response to perceived group threat:
Population composition and antiimmigrant and racial prejudice in
Europe”, American Sociological Review,
60 (4):586–611.
Rabinowitz, George, m.fl. (1991) ”New
Players in an Old Game: Party
Strategy in Multiparty Systems”,
Comparative Political Studies, 24
(2):147–185.
Rauch, James E. & Peter B. Evans
(2000) ”Bureaucratic structure and
bureaucratic performance in less
developed countries”, Journal of Public
Economics, 75 (1):49–71.
Riek, Blake M., Eric W. Mania
& Samuel L. Gaertner (2006)
”Intergroup threat and outgroup
attitudes: A meta-analytic review”,
Personality and Social Psychology
Review, 10 (4):336–353.
Rose-Ackerman, Susan (1978)
Corruption: A study in political economy,
New York: Academic Press.
Roth, Per-Anders (1996) Riket, val
kretsen och hemkommunen. Lokal och
regional representation i den svenska
riksdagens sista andra kammare 1969,
Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

311
Rothstein, Bo & Jan Teorell (2008)
”What is quality of government?
A theory of impartial government institutions”, Governance, 21
(2):165–190.
— (2012) ”Defining and measuring quality of government” i Sören
Holmberg & Bo Rothstein (red.)
Good government: The relevance of
political science, Cheltenham: Edward
Elgar Publishing.
Rothstein, Bo & Eric M. Uslaner (2005)
”All for One: Equality, Corruption,
and Social Trust”, World Politics, 58
(1):41–72.
Royed, Terry J. (1996) ”Testing the
mandate model in Britain and
the United States: Evidence from
the Reagan and Thatcher eras”,
British Journal of Political Science, 26
(1):45–80.
Sandberg, Siv (2009) ”Västra
Götalandsregionen och det svenska
regionidealet i nordisk belysning”
i Lennart Nilsson & Susanne
Johansson (red.) Att bygga, Att bo,
Att leva. En bok om Västra Götaland,
Göteborg: som-instiutet, Göteborgs
universitet.
Sanne, Marika (2001) Att se till hel
heten. Svenska kommunalpolitiker
och det demokratiska uppdraget,
Statsvetenskapliga institutionen,
Stockholms universitet.
Schlueter, Elmar & Ulrich Wagner
(2008) ”Regional Differences Matter
Examining the Dual Influence of
the Regional Size of the Immigrant
Population on Derogation of
Immigrants in Europe”, International
Journal of Comparative Sociology, 49
(2–3):153–173.
Schmidt, Stuart M. & Thomas A
Kochan (1972) ”Conflict: Towards
conceptual clarity”, Administrative
Science Quarterly 17 (3): 359–370.

312
Schmitt, Hermann & Jacques Thomassen
(1999) Political representation and legiti
macy in the European Union, Oxford:
Oxford University Press.
Schneider, Anne & Helen Ingram (1993)
”Social Construction of Target
Populations: Implications for Politics
and Policy”, The American Political
Science Review, 87 (2):334–347.
Schneider, Silke L. (2008) ”Antiimmigrant attitudes in Europe:
Outgroup size and perceived ethnic
threat”, European Sociological Review,
24 (1):53–67.
Sellers, Jefferey M. & Anders Lidström
(2007) ”Decentralization, local
government, and the welfare state”,
Governance-an International Journal
of Policy and Administration, 20
(4):609–632.
Semyonov, Moshe & Anya Glikman
(2009) ”Ethnic residential segregation, social contacts, and anti-minority attitudes in European societies”,
European Sociological Review, 25
(6):693–708.
Shugart, Matthew Søberg, Melody
Ellis Valdini & Kati Suominen
(2005) ”Looking for Locals:
Voter Information Demands and
Personal Vote-Earning Attributes
of Legislators under Proportional
Representation”, American Journal of
Political Science, 49 (2):437–449.
Sjöstedt, Martin & Sverker C. Jagers
(2014) ”Democracy and the environment revisited: The case of African
fisheries”, Marine Policy, 43 143–148.
Skjeie, Hege (1992) Den politiske betyd
ningen av kjønn: En studie av norsk
topp-politikk, Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
Skoog, Louise (2011) Alla följer partilin
jen – en studie om hur kommunpolitiker
tolkar sitt mandat i praktiken Göteborgs
universitet: Förvaltningshögskolan,
Göteborgs universitet.

Soroka, Stuart N & Christopher
Wlezien (2010) Degrees of democ
racy: Politics, public opinion, and policy,
Cambridge: Cambridge University Press.
sou (2007:10) Hållbar samhällsor
ganisation med utvecklingskraft,
Ansvarskommitténs slutbetänkande,
Stockholm: Fritzes.
sou (2012:30) Vital kommunal demokrati,
slutbetänkande från Kommittén
för förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt,
Stockholm: Fritzes.
Statskontoret (2012) Köpta relationer.
Om korruption i det kommunala Sverige,
Stockholm: Statskontoret.
Stokes, Susan C (2005) ”Perverse
accountability: A formal model of
machine politics with evidence from
Argentina”, American Political Science
Review, 99 (3):315–325.
— (2009) ”Political clientelism” i
Charles Boix (red.) The Oxford hand
book of comparative politics, Oxford:
Oxford University Press.
Strandberg, Urban (1998) Debatten om
den kommunala självstyrelsen 1962–
1994, Hedemora: Gidlunds.
Strömberg, Lars (1974) Väljare och
valda. En studie av den representativa
demokratin i kommunerna, Göteborg:
Statsvetenskapliga institutionen,
Göteborgs universitet.
Strömbäck, Jesper (2011)
”Mediatization and perceptions
of the media’s political influence”,
Journalism studies, 12 (4):423–439.
Sung, H-E (2004) ”Democracy and
political corruption: A cross-national
comparison”, Crime, Law and Social
Change, 41 (2):179–193.
Särlvik, Bo (1969) Representations
undersökningens forskningsprogram,
Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
Tahvilzadeh, Nazem (2011)
Representativ byråkrati. En studie om

Referenser

ledande kommunala minoritetsadmi
nistratörers företrädarskap, Göteborg:
Förvaltningshögskolan, Göteborgs
universitet.
Thomson, Robert (2011) ”Citizens’
evaluations of the fulfillment of election pledges: evidence from Ireland”,
The Journal of Politics, 73 (1):187–201.
Ting, Michael M., m.fl. (2013)
”Elections and reform: The adoption
of civil service systems in the US
states”, Journal of Theoretical Politics,
25 (3):363–387.
Tingsten, Herbert (1966) Från idéer
till idyll. Den lyckliga demokratien,
Stockholm: Norstedts.
Transparency International (2013)
Corruption Perception Index 2013.
Treisman, Daniel (2000) ”The causes
of corruption: a cross-national
study”, Journal of Public Economics, 76
(3):399–457.
— (2007) ”What have we learned
about the causes of corruption from
ten years of cross-national empirical
research?”, Annual Review of Political
Science, 10 211–244.
Ulmanen, Petra (1998) (S) veket mot
kvinnorna och hur högern stal feminis
men, Uddevalla: Atlas.
Wahlke, John, m.fl. (1962) The
Legislative System. Explorations in
Legislative Behaviour, New York: John
Wiley & Sons.
Wallas, Graham (1921) Human nature in
politics, New York: Alfred A. Knopf.
Wallin, Gunnar, Henry Bäck & Merrick
Tabor (1981) Kommunalpolitikerna.
Rekrytering – Arbetsförhållanden
– Funktioner, Rapport från
Kommunaldemokratiska forskningsgruppen, Ds Kn 1981:17–18.
Van Aelst, Peter, m.fl. (2008) ”The
fourth estate as superpower? An
empirical study of perceptions of
media power in Belgium and the

313
Netherlands”, Journalism studies, 9
(4):494–511.
Van de Walle, Nicolas (2001) African
economies and the politics of perma
nent crisis, 1979–1999, Cambridge:
Cambridge University Press.
Weber, Max (1987) Ekonomi och sam
hälle, Lund: Argos.
Weghorst, Keith R. & Staffan I.
Lindberg (2011) ”Effective opposition strategies: collective goods or
clientelism?”, Democratization, 18
(5):1193–1214.
— (2013) ”What Drives the Swing
Voter in Africa?”, American Journal of
Political Science, 57 (3):717–734.
Weibull, Lennart, Henrik Oscarsson
& Annika Bergström (red.) (2013)
Vägskäl, Göteborg: som-institutet,
Göteborgs universitet.
Welzel, Christian & Ronald Inglehart
(2008) ”The role of ordinary people in democratization”, Journal of
Democracy, 19 (1):126–140.
Vernersdotter, Frida (2012) ”Den nationella som-undersökningen 2011”
i Annika Bergström, m.fl. (red.) I
framtidens skugga, Göteborg: sominstitutet, Göteborgs universitet.
Westerståhl, Jörgen & Folke Johansson
(1981) Medborgarna och kommunen,
studier av medborgerlig aktivitet och
representativ folkstyrelse, Rapport från
Kommunaldemokratiska forskningsgruppen, Ds Kn 1981:12.
Wide, Jessika (2006) Kvinnors poli
tiska representation i ett jämförande
perspektiv – nationell och lokal nivå,
Statsvetenskapliga institutionen,
Umeå Universitet.
Wilson, Woodrow (1887) ”The study
of public administration”, Political
Science Quarterly, 2 (2):197–222.
Wiseman, John (1990) Democracy in
Black Africa: Survival and renewal,
New York: Paragon.

314
Wohlgemut, Daniel (2006) ”Leder
social representativitet till åsiktsrepresentativitet?” i Hanna Bäck &
Mikael Gilljam (red.) Valets mekanis
mer, Malmö: Liber.
Wångmar, Erik (2013) Tillit och kor
ruption: korruption, maktmissbruk
och bristande tillit i svensk lokalpolitik
1963–2011, Stockholm: Santérus
Förlag.
Wängnerud, Lena (1998) Politikens
andra sida. Om kvinnorepresenta
tion i Sveriges riksdag, Göteborg:
Statsvetenskapliga institutionen,
Göteborgs universitet.
— (2009) ”Women in Parliaments:
Descriptive and Substantive
Representation”, Annual Review of
Political Science, 12 51–69.
— (2010) ”Minskade könsskillnader i
Sveriges riksdag” i Martin Brothén &
Sören Holmberg (red.) Folkets represen
tanter. En bok om riksdagsledamöter och
politiks representation i Sverige, Göteborg:
Statsvetenskapliga institutionen,
Göteborgs universitet.

Wängnerud, Lena, m.fl. (2010)
Riksdagsundersökningen 2010,
Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
Wängnerud, Lena & Anders Sundell
(2012) ”Do politics matter? Women
in Swedish local elected assemblies
1970–2010 and gender equality in
outcomes”, European Political Science
Review, 4 (1):97–120.
Young, Iris Marion (2002) Att kasta
tjejkast. Texter om feminism och rättvisa,
Stockholm: Atlas.
Öhberg, Patrik & Lena Wängnerud
(2013) ”Testing the Impact of
Political Generations: The Class
of 94 and Pro-feminist Ideas in the
Swedish Riksdag”, Scandinavian
Political Studies, e-publicerad i väntan
på tryck.

