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1. Inledning  
Demokrati förutsätter att alla har lika möjligheter att delta i det politiska beslutsfattandet. 

Finland har varit en föregångare inom jämställdheten, med att införa allmän och lika 

rösträtt samt valbarhet för både män och kvinnor redan 1906. Trots detta har kvinnornas 

andel på kandidatlistorna aldrig uppnått kvinnornas motsvarande andel i befolkningen. 

(Erkkilä och Krekola 2018)  

Det senaste riksdagsvalet 2019 var historiskt, då kvinnornas andel på kandidatlistorna för 

första gången steg till över 40 procent under 2000-talet (Finlands officiella statistik 

2019a). Valresultatet kunde delvis tolkas som en följd av kandidatlistorna - då även 

rekordmånga kvinnor valdes in i riksdagen. Av De Grönas invalda var 85 procent kvinnor 

(Yle 2019).  

I stort sett skiljer sig vanligtvis kandidaterna i val på många sätt från väljarkåren. Den 

typiska riksdagsvalskandidaten är en högutbildad, medelålders, vit man. Deras andel 

bland kandidaterna är högre än andelen i befolkningen och de är även framgångsrika i 

själva valet (Paloheimo 2005). De formella befogenheterna för att kandidera i val sätter 

få begränsningar för möjligheterna att ställa upp i val. Trots teoretiska jämlika 

möjligheter, utgör förutom representanterna i riksdagen, även kandidaterna en elit av 

befolkningen. Bernard Manin (1997) beskriver valet, som ett sätt att välja representanter 

som har elitistiska drag. Medborgarna föredrar kandidater med överlägsna egenskaper, 

som högre utbildning, hög position i samhället och mycket erfarenhet. Detta leder till att 

den sociodemografiska strukturen i de representativa organen skiljer sig från den 

motsvarande strukturen i befolkningen (Manin 1997).  

Enligt jämställdhetsbarometern 2017 värderas jämställdheten mellan könen högt i 

Finland, men vi är motvilliga att binda oss till konkreta åtgärder för att främja 

jämställdheten. Resultaten i barometern visar att det är vanligast kvinnor som blir utsatta 

för trakasserier och hatretorik, i synnerhet unga kvinnor och kvinnor som tillhör en 

minoritet. Barometern visar även att könssegregeringen är fortsatt stark i Finland och 

många kvinnor upplever sitt kön som en nackdel i arbetslivet. (Teräsaho och Närvi 2019) 

I offentligheten har de personliga motivationerna för att bli politiskt aktiv diskuterats 

oftare än partiernas preferenser. I februari 2021 inför kommunalvalet 2021 diskuterades 

demokratiproblematiken med att många kvinnor inte vill ställa upp i kommunalvalet pga. 

rädsla för att bli utsatta för hatretorik (Svenska Yle 2021). Enligt Kittilson (2006) kräver 
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en genuint demokratisk process att alla grupper i samhället bör ha lika möjligheter att inta 

beslutsfattande positioner. Demokrati bygger på att väljarna får rösta fram sina 

representanter, men det är väsentligt att komma ihåg att våra valmöjligheter är 

begränsade. Det urval kandidater som presenteras i valbåset, är utvalda av de politiska 

partierna. Händelserna fram till den slutliga kandidatnomineringen sker långt 

undangömda från offentligheten, endast slutresultatet av de färdiga kandidatlistorna 

offentliggörs. Man kunde säga att partierna har mer makt att bestämma vem som blir 

riksdagsledamot än väljarna (Kestilä-Kekkonen och von Schoultz 2020). De nominerade 

kandidaterna utgör bara toppen av isberget och slutresultatet av en längre process. 

Kandidatnomineringen är en viktig fas som kan begränsa en person från att uppnå en 

beslutsfattande position mer än själva valet (Matthews 1954 i Kuitunen 2008). 

Rekryteringen av kandidater till val styrs av kontexten i fråga, partierna som 

rekryteringsagenter och personernas individuella faktorer (Kuitunen 2008; Kuitunen 

2000). Kandidatnomineringen fungerar som en gallring av möjliga alternativ som 

presenteras för väljarna i själva valet, och det gör forskning om 

kandidatnomineringsprocesser samhälleligt viktiga. Existerar reella jämlika möjligheter 

för deltagandet i politiken? Finns det fler äldre män i politiken eftersom dessa egenskaper 

är fördelaktiga?  

Denna magisteravhandling kommer inte att fokusera på valresultatet, utan tar några steg 

tillbaka. För att förstå utfallet av riksdagsvalet och forska i jämlik representation, kommer 

den politiska rekryteringen och nomineringen av kandidater till val att vara i fokus. Vägen 

från medborgare till politisk representant är en lång process och det är väsentligt att se på 

processen som helhet. Det är minst lika viktigt med forskning som ifrågasätter 

händelserna innan valet, som studier om väljarbeteendet som utformar de representativa 

organen genom val. Kandidatnomineringen till val innefattar rekrytering av personer där 

ett urval av dem slutligen nomineras till kandidatlistan. Kandidatnomineringen har kallats 

för “the secret garden of politics”, eftersom det är en process som styrs 

av partiinterna regler, informell verksamhet och maktrelationer (Gallagher och Marsh, 

1988). Kandidatrekryteringen är ett ämne som därför är ett utmanande forskningsområde, 

eftersom de informella processerna är svåra för forskare att komma åt. Denna avhandling 

diskuterar vilka bakgrundsegenskaper hos kandidaterna som inverkar på att bli nominerad 

i val och strävar efter att kartlägga hur rättvis kandidatnomineringsprocessen är i 

verkligheten. 
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1.1 Syfte och avgränsning  

Syftet med denna magisteravhandling är att studera enligt vilka kriterier kandidater 

nomineras till riksdagsval samt hur jämlikheten i politiken påverkas och formas av de 

politiska partierna. Istället för att fokusera på utfallet av valet och de valda 

representanterna, ligger fokus på processerna innan valet och kandidatnomineringen inom 

partierna. Syftet är att avslöja inofficiella mönster i kandidatnomineringen inom de 

politiska partierna och studera ifall det finns jämlika möjligheter att delta i politiken.  

Den politiska rekryteringen och kandidatnomineringen är en mångfacetterad process med 

flera faser. Kriterierna för nomineringen av kandidaterna i val och partiernas preferenser 

är ett intressant ämne att forska i, då kandidatnomineringen sker undangömd från 

offentligheten. I denna magisteravhandling studeras hur jämlik kandidatnomineringen är 

från kandidaternas synvinkel, och vilka egenskaper de upplever att partierna uppskattar 

som viktiga för blivande riksdagsvalskandidater. Eftersom de informella procedurerna är 

ett komplicerat ämne att forska i, används kandidaternas upplevelser som en skildring av 

verkligheten. Upplevelserna kan potentiellt avslöja informella förfaranden i 

nomineringen inom partierna. Kandidaternas personliga motivationer till att ställa upp 

kommer inte att inkluderas. 

Avhandlingen kommer att fokusera på den finska kontexten och upplevelserna av jämlika 

möjligheter inom partierna för att bli nominerad som kandidat till riksdagsval, närmare 

bestämt riksdagsvalet 2019. Rekryteringen påverkas av kontexten i fråga, vilket gör att 

Finland är en speciellt intressant kontext. Den finska kontexten skapar individuellt 

fokuserade val i och med proportionella val med öppna listor. Valen i Finland är 

kandidatcentrerade vilket påverkar såväl nomineringen, kampanjen, politikerna och 

väljarna (von Schoultz 2018).  

Valet av riksdagsval framför kommunalval eller presidentval, baseras på antalet 

kandidater som nomineras. Det förväntas förekomma mer gallring av potentiella 

kandidater i nomineringen till riksdagsval än till kommunalval. I riksdagsval har partierna 

dessutom möjlighet till mycket större variation på kandidatlistorna än i nomineringen till 

presidentval. Riksdagsvalet 2019 var dessutom de populäraste valet mätt i valdeltagande 

(utlandsfinländare exkluderade) bland de senaste valen i Finland: kommunalvalet 2017, 

presidentvalet 2018, riksdags- samt europaparlamentsvalet 2019 (Statistikcentralen 

2021). 
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 I synnerhet Soile Kuitunen har gjort stora bidrag till forskningen om politisk rekrytering 

i Finland med sin doktorsavhandling Kuntalaisesta ehdokkaaksi, ehdokkaasta 

valtuutetuksi (2000). Även Kuitunen (2000) fokuserar huvudsakligen på individens 

synvinkel i den finländska kontexten. Detta motiveras med att det är utmanande att 

definiera partiernas informella rekryteringskriterier, vilka även är varierande från parti till 

parti. Denna magisteravhandling bygger i stora drag på Kuitunens doktorsavhandling. I 

en pro-gradu avhandling är möjligheterna begränsade för en lika omfattande studie, och 

därför begränsas studien till sociodemografiska egenskaper av betydelse i 

kandidatnomineringen. Magisteravhandlingen kommer att studera jämlikheten på basis 

av de objektiva egenskaperna kön, ålder och etnisk bakgrund.  

1.2 Forskningsfrågor 

Denna avhandling granskar kandidaterna i riksdagsvalet 2019 och deras upplevelser av 

en jämlik kandidatnomineringsprocess. I avhandlingen ställs följande tre 

forskningsfrågor: 

1. Upplever kandidaterna särbehandling i kandidatnomineringen till riksdagsval i 

Finland? 

2. Vilka sociodemografiska egenskaper upplevs vara till fördel för att bli nominerad som 

kandidat i finska riksdagsval?  

3. Hur påverkar kandidaternas egen bakgrund deras upplevelser av en jämlik 

kandidatnomineringsprocess? 
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2. Tidigare forskning 
Kandidatnomineringen är ett viktigt forskningsområde eftersom det inte enbart 

bestämmer medborgarnas valmöjligheter utan även har konsekvenser för kompositionen 

av partierna i regeringen och oppositionen. Därmed bestäms politiken som förs och det 

moderna demokratiska styret genom nomineringen (Hazan och Rahat 2006, 368). Även 

Gallagher och Marsh (1988, 265) beskriver konsekvenserna av kandidatnomineringen på 

tre olika områden: kompositionen av parlamentet, ledamöternas beteenden samt 

kohesionen inom partierna. Forskning inom fältet för politisk rekrytering fokuserar på 

både processerna innan valet samt utfallet och de valda representanterna (Kuitunen 2000, 

203). Intresset inom fältet ligger i att studera hur och varför en del personer blir en del av 

eliten medan andra blir utlämnade (Norris och Lovenduski 1995, 11). 

Inledningsvis börjar kapitlet med en inblick i det finska valsystemet och varför den finska 

kontexten är speciellt intressant som forskningsområde samt vilket regelverk existerar 

inom ramen för kandidatnomineringen till val. Sedan går kapitlet vidare till att presentera 

de relevanta begreppen inom fältet av politisk rekrytering och kandidatnominering. Den 

tidigare forskningen som betonar partiernas roll i kandidatnomineringen och effekten av 

den sociodemografiska bakgrunden i kandidatnomineringen, ligger huvudsakligen i 

fokus. Denna avhandling placeras slutligen i en kontext med liknande forskning av bland 

annat Norris och Lovenduski (1995) och Kuitunen (2000), i de avslutande avsnitten.  

2.1 Den finska kontexten och det finska valsystemet 

Det finska valsystemet är ett unikt proportionellt system genom en kombination personval 

och partival. Sedan 1955 har riksdagsval i Finland förrättats som öppna listval, där 

väljaren röstar på en kandidat men också på ett parti (Erkkilä och Krekola 2018). Till 

skillnad från andra länder i Norden som Sverige och Norge, avgör väljarna i Finland både 

över fördelningen av mandaten mellan partierna samt vilka kandidater som blir invalda. 

Det är i teorin möjligt för vem som helst på kandidatlistan att bli invald, eftersom partiet 

inte kan garantera någon en säker plats. Det är vanligt att partierna presenterar namnen 

på kandidaterna i alfabetisk ordning på listan för att inte rangordna kandidaterna. SDP är 

ett undantag och har i vissa valkretsar rangordnat kandidaterna enligt framgång i partiets 

medlemsröstningar. Valsystemet i Finland ger därmed upphov till tävling på två olika 

nivåer, mellan och inom partierna. Det kandidatcentrerade systemets konsekvenser syns 

i valens alla skeden: det påverkar nomineringen av kandidater, hur valkampanjen förs och 
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valet av representanterna samt politikernas, partiernas och väljarnas beteenden. (von 

Schoultz 2018) 

2.2. Nomineringens regelverk i Finland 

Vid riksdagsval i Finland får partier som införts i justitieministeriets partiregister samt 

valmansföreningar som bildats av minst 100 röstberättigade ställa upp kandidater. I varje 

valkrets får partiets ha högst 14 kandidater på sin kandidatlista. Om det väljs fler än 14 

kandidater från valkretsen, får partiet ställa upp högst lika många kandidater som väljs 

totalt. Partier kan bilda valförbund, och då får valförbundet ställa upp sammanlagt högst 

så många kandidater som enskilda partier i valkretsen. Valmansföreningar kan bilda 

gemensamma listor, även en gemensam lista får ha högst 14 kandidater eller det antal 

ledamöter kandidater som väljs från valkretsen. I landskapet Ålands valkrets får en 

gemensam lista bestå av högst fyra kandidater. (Jääskeläinen 2020: Justitieministeriet 

valfinland.fi) 

Finland är en av de få länderna vars lagstiftning styr kandidatuppställningen och 

nomineringen till val (Kuitunen 2008, 117). I vallagens 714/1988 nionde kapitel fastställs 

reglerna för kandidatuppställningen inom partierna i Finland. Kandidatnomineringen är 

decentraliserad och sker på distriktsnivå av partiernas basorganisationer som är 

verksamma inom valkretsen. För att ställa upp kandidater, kräver vallagen att partierna 

förrättar en medlemsomröstning. Om det nomineras lika många personer till 

medlemsomröstningen som partiet har rätt att ställa upp inom valkretsen är 

medlemsomröstningen inte obligatorisk. Det är vanligt att nomineringen sker genom ett 

sådant ”sämjoval” (Sundberg 1996, 159). Om medlemsomröstningen förrättas, har 

partistyrelsen rätt att göra ändringar i medlemsomröstningens resultat, vilket ofta används 

för att balansera listan gällande egenskaper som bostadsort, kön, ålder, utbildning och 

ideologi (Paloheimo 2007, 316 i von Schoultz 2018, 610).  Efter att bestämmelser om 

medlemsomröstning tillades till vallagen, har partiernas stadgor även blivit mer 

detaljerade än tidigare angående nominering av riksdagsvalskandidater (Kuitunen 2008, 

118).  

2.3 Valbarhet 

I allmänhet är alla röstberättigade som inte står under förmyndarskap valbara till 

riksdagen (Jääskeläinen 2020). Valbarheten i Finland begränsas i lagen främst av ålder 

och yrkesbakgrunden, samt krav på finskt medborgarskap. De formella reglerna för 

valbarheten följer rätt så långt bestämmelserna gällande rösträtten, som kan anses höra 
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till medborgarnas grundrättigheter (Tarasti och Jääskeläinen 2014, 86). Grundlagens 

§27 fastställer den formella befogenheten för valbarheten, vilket begränsar medborgarna 

att formellt sätt att kandidera väldigt lite. I lagen fastställs endast att “Valbar i riksdagsval 

är varje röstberättigad som inte är omyndig. Till riksdagsledamöter kan dock inte väljas 

personer som innehar militära tjänster”. Detta utgör i korthet den formella delen av 

valbarheten. Vissa partier kräver dessutom inte ens ett medlemskap i partiet av sina 

kandidater (Kuitunen 2008, 118). 

Valbarheten kan även ses från ett bredare perspektiv, dvs. vilka är de informella 

kriterierna som styr nomineringen? Partierna har förmodligen fler kriterier än finskt 

medborgarskap och myndig ålder. Kuitunen (2008) beskriver den reella valbarheten som 

komplicerad, den kan dels baseras på samhällelig position eller aktivitet, dels på kunskap 

och intresse. Det centrala är, att en stor del av befolkningen inte uppnår de reella, 

informella kriterierna för valbarheten inom partierna. (Kuitunen 2008, 113) 

2.4 Representation 

Urvalet som sker under kandidatrekryterings- och nomineringsprocessen ger upphov till 

att vissa samhällsgrupper är underrepresenterade samtidigt som andra är 

överrepresenterade på kandidatlistorna. Det har visat sig att det bland 

riksdagsvalskandidaterna i Finland finns mer höginkomsttagare, högutbildade, fast 

anställda, gifta män i proportion till väljarkåren och själva valet förstärker sedan 

ytterligare dessa gruppers andelar (Paloheimo 2005, 39). Forskning om politisk 

representation betonar vikten av deskriptiv representation, dvs att beslutsfattarna bör vara 

personer som representerar olika grupper i samhället för att öka mängden röster i debatten 

och göra den rikare (Phillips 2000; Kittilson 2006). Trots att kandidaternas 

varierande sociodemografiska egenskaper framställs som viktiga faktorer i 

sammanställningen av kandidatlistorna, visar den tidigare forskningen på området att den 

deskriptiva representationen inte förverkligas på listorna eller bland 

representanterna (Kuitunen 2000, 31).   

Kymlicka (1995, 133) hävdar att proportionella valsystem är mer inkluderande och 

möjliggör generellt mer jämlika möjligheter, och underlättar i synnerhet minoriteters 

framgång i val. Uppdelningen i valkretsar kan även förbättra minoriteters ställning på de 

områden de har starkast närvaro. Gränsdragningarna i olika valkretsar har betydelse för 

representationen, Ålands valkrets som en egen valkrets garanterar att det till majoriteten 

svenskspråkiga Åland, alltid har en representant i riksdagen. Alla minoriteter är dock inte 
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bundna lika starkt till något viss ort eller område, och därför krävs åtgärder inom 

kandidatnomineringen i partierna för att möjliggöra att personer med invandrar- eller 

minoritetsbakgrund blir invalda. (Saukkonen 2007, 200–201)  

2.5 Partiernas roll 

I forskningen om vissa samhällsgruppers underrepresentation i politiken betonas 

partiernas roll. Forskningen visar att kvinnors underrepresentation i politiken är ett 

resultat av partiernas kandidatlistor och är varken beroende av väljarnas fördomar eller 

valsystemet (Gallagher och Marsh 1988; Hazan och Rahat 2006). För att förstå resultatet 

måste processen av kandidatnomineringen studeras, där partierna spelar en avgörande roll 

som portvakter till mandaten. I Finland där det inte appliceras kvoter, riktas blickarna mot 

partierna som ansvarar för listornas representativitet och portvakter till politiska mandat. 

Partierna har den huvudsakliga makten över kandidatnomineringen till riksdagsvalen, 

eftersom möjligheten att bli invald i riksdagen genom en valmansförening har visat sig 

vara närapå omöjligt (Kuitunen 2008, 131). Narud m.fl. (2002, 10) hävdar att 

nomineringen är starkt kopplad till maktstrukturerna i demokratier. Nomineringen 

fungerar som ett instrument för partierna, genom att de kopplar ihop partiets intressen och 

preferenser med de olika samhällsgrupperna i väljarkåren. De kan därmed välja vilka 

specifika typer av väljare och intresseorganisationer de vill tilltala.  

I praktiken sker kandidatnomineringen i Finland lokal-, kommun eller 

distriktsorganisationen, och nomineringsmötet i distriktet blir avgörande för 

kandidatlistans sammansättning. Trots att partiernas verksamhet lidit av problem, har 

partiernas position som portvakter till kandidatlistorna inte rubbats. Medlemsantalet för 

partierna har varit sjunkande, men å andra sidan har antalet partier som ställer upp 

kandidater i riksdagsvalen samt den totala mängden kandidater stigit. (Kuitunen 2008, 

131) 

Forskning om kön, politiska partier och kandidatnominering (se Norris och Lovenduski 

1995; Kittilson 2006; Bjarnegård 2013) visar att politiska partier har en avgörande roll i 

att skapa hinder för kvinnor i rekryteringsprocessen. Bjarnegård och Kenny (2015, 748) 

argumenterar för att den informella praxisen inom partierna och dess konsekvenser 

är väsentliga för att förstå varför män fortsätter att dominera och kvinnor är 

underrepresenterade i politiken. Dessa forskare gör inte någon hård gränsdragning mellan 

formella och informella regler, utan ser snarare en växelverkan mellan det formella och 

informella som inverkar på män och kvinnors deltagande. Trots att det inom ett parti finns 
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formella regler för rekryteringen av kandidater och nomineringsprocessen, betyder det 

inte att dessa regler följs i praktiken och därför avslöjar de nödvändigtvis inte hur 

verkligheten ser ut (Bjarnegård och Kenny 2015, 749). Förändringar i de formella 

reglerna som till exempel införandet av könskvot, för inte enligt Kenny (2013) med sig 

garantier om förändringar i rekryteringspraxisen (Bjarnegård och Kenny 2015, 

751). Bjarnegård och Kenny (2015) hävdar att “the secret garden of politics” håller på att 

öppna sig för forskarna, till stor del på grund av att forskningen inkluderar de informella 

elementen av kandidatnomineringen.  

Resultat av tidigare forskning om invandrarnas underrepresentation i politiken i Sverige 

tyder på liknande resultat. Diskrimineringen från partierna, som portvakter till mandaten, 

bidrar signifikant till underrepresentationen av invandrare, än deras individuella resurser 

eller strukturella faktorer (Dancygier m.fl. 2015). 

2.5.1 Partiernas nomineringsstrategier 

Efter införande av partilagen 1969, förändrades partiernas verksamhet från inofficiell till 

officiell (Jääskeläinen 2020). Innan ändringen 1969, kunde partierna fritt nominera 

samma kandidat i flera valkretsar, och därmed kunde en populär partiledare användas 

som röstmagnet på flera områden (Sundberg 1996, 159). Forskningen har identifierat ett 

antal nomineringsstrategier som partierna vanligen numera tillämpar. I denna avhandling 

fokuseras främst på den så kallade ”balanseringen” av kandidatlistorna. I det finska 

mångpartisystemet är den strategi som David Arter kallar för “balanced list strategy”, en 

vanlig nomineringsstrategi idag (Arter 2013; von Schoultz 2018). Att balansera listan 

innebär att partierna strävar efter att inkludera så många olika typer av kandidater som 

möjligt.  Tanken är inte att maximera antalet röster genom att nominera kandidater med 

någon viss liknande egenskap utan att ha kandidater med flera olika egenskaper som 

representerar olika samhällsgrupper. Strategin är defensiv, och på det sättet undviker 

partiet att väljaren inte skulle hitta en lämplig kandidat från kandidatlistan. Balansering 

av listan kan också vara en av motiveringarna bakom partiledningens beslut att avvika 

från medlemsröstningens resultat innan sammansättningen av den slutliga kandidatlistan 

(Kuitunen 2008, 123). 

En annan nomineringsstrategi är att fokusera på kandidater som fungerar som 

röstmagneter. Det är en strategi för att locka väljare som inte nödvändigtvis har något 

starkt band till ett visst parti, eller väljare som inte intresserar sig så mycket för politik för 

att sätta in sig i substansen partierna står för. Det kan vara frågan om erfarna, kända 
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politiker och ministrar, eller kända personer från någon helt annan bransch utanför 

politiken som fungerar som magneter. (Arter 2013; von Schoultz 2018) 

I Kuitunens (2000, 78) forskning om kommunalval svarade partirepresentanterna att de 

viktigaste aspekterna av uppbyggandet av kandidatlistan var att rekrytera så olika 

kandidater som möjligt samt att göra den så attraktiv som möjligt för väljarna. Partierna 

kan inte längre lita på säkra väljare från vissa samhällsgrupper utan måste locka väljare 

från så många olika samhällsgrupper som möjligt. En annan viktig aspekt var att rekrytera 

politiskt erfarna personer. Kuitunens (2000) analys förstärker antagandet att partierna 

fäster uppmärksamhet i synnerhet vid kandidaternas objektiva bakgrundsegenskaper. Det 

viktigaste för partierna var att försäkra kandidatlistans ålders- och könsrepresentativitet 

och i synnerhet att förbättra möjligheterna för kvinnor och unga (Kuitunen 2000, 98). 

Kuitunen (2000, 159) hittade inga större skillnader mellan partiernas 

nomineringsmönster, en del mindre skillnader fanns mellan vilka enskilda typer av 

kandidater de föredrog framför andra. Generellt sett var partierna färdiga att stöda i 

synnerhet unga och kvinnor men inte i samma grad äldre personer. Tidigare forskning 

från bland annat Tyskland och Norge visar att partier till vänster och de lokala gröna 

partierna är partierna som främst tävlar om invandrarrösterna, vilket dock inte är unikt 

endast för dessa länder (Claro da Fonseca 2010; Bergh och Bjørklund 2010). 

2.6 Individuella egenskaper av betydelse i kandidatnomineringen 

Vilka är dessa egenskaper som partierna betraktar som värdefulla hos potentiella 

kandidater? Om de så kallade ”kandidatkandidaterna” kommer hädanefter benämningen 

aspirant att användas. Termen aspirant syftar på en person som strävar efter en kandidatur 

i valet inom ett parti. Kuitunen (2008) skiljer mellan subjektiva och objektiva kriterier i 

partiernas kandidatnominering. De subjektiva kriterierna baserar sig på meriter, såsom 

aspirantens ideologi, erfarenheter inom partiet och andra förtroendeuppdrag samt 

organiserings- och förhandlingsförmåga. Dessa antyder aspirantens partilojalitet och hur 

väl personen delar liknande värden som partiet, samt förmågan att föra fram partiets mål 

i samhället.  De objektiva kriterierna som ålder, härkomst och kön spelar en viktig roll i 

ett flerpartisystem likt Finlands och allmänt i proportionella val. Därför kan partierna inte 

bortse från att även ta i beaktande de objektiva kriterierna. Det är i synnerhet viktigt för 

partierna att listan representerar och speglar partiets väljarkår i valkretsen, men i 

verkligheten skiljer kandidaterna samt riksdagsledamöterna sig åt på många sätt från 

väljarkåren. (Kuitunen 2008, 123–4) 
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I denna magisteravhandling ligger fokus på kandidaternas individuella, objektiva 

egenskaper och mer specifikt egenskaperna ålder, kön och etnisk bakgrund i 

nomineringen till val. Empirisk forskning ha visat att de mest signifikanta individuella 

egenskaperna hos aspiranterna för kandidatnomineringen är hemort, yrke, utbildning, 

ålder, kön, etnisk bakgrund och familjerelationer. Dock har det visat sig att den överlägset 

viktigaste drivkraften till att bli nominerad som kandidat i riksdagsval är den tidigare 

erfarenheten som riksdagsledamot. (Kuitunen 2008, 114)  

Det är dock viktigt att poängtera, att partiernas kriterier i kandidatnomineringen inte kan 

förväntas bero på endast kandidaternas bakgrundsfaktorer. Kandidaterna nomineras på 

basis av en blandning av olika faktorer, varav många inte tillhör de objektiva kriterierna 

som är i fokus i denna avhandling. En god blivande kandidat är mer än endast de objektiva 

aspekterna. 

Det finska systemet är individuellt och därför är individuella egenskaper som till exempel 

ålder, yrke, hemort och kön viktiga för väljarna, den politiska åsikten är inte den 

huvudsakliga aspekten, utan endast en egenskap bland många (Sundberg 1996, 159). 

Enligt Kuitunen (2008) tas det numera för givet att listan bör ha en jämn balans 

beträffande kön och hemort, tyngdpunkten har istället skiftat till att säkra bland annat 

åldersrepresentativiteten. Åldersfördelningen är fortfarande ojämn bland kandidaterna 

och riksdagsledamöterna. Utvecklingen av mängden äldre kandidater har varit stigande, 

medan yngre kandidater vanligtvis är färre i proportion till de äldre på listorna. De ungas 

låga valdeltagande lockar inte partierna att satsa på att rekrytera unga kandidater till 

listorna. Förutom högre valdeltagande är äldre dessutom mer partitrogna än yngre 

medborgare. (Kuitunen 2008, 124–125, 131) 

Kandidaternas bakgrundsegenskaper är viktiga faktorer som formar röstningsbeteendet, 

eftersom väljarna inte kan förväntas ha all information om de otaliga kandidaternas 

ståndpunkt i sakfrågor. Kandidatens bakgrund fungerar som en indikator på kandidatens 

värderingar och erfarenheter, och därmed även var kandidaten möjligen kunde placera sig 

i viktiga sakfrågor för väljaren (von Schoultz 2018, 615). Därför kan kandidaternas 

bakgrundsegenskaper även förväntas vara viktiga i nomineringsskedet för partierna. 

Enligt Narud m.fl. (2002) skiljer sig egenskaperna hos kandidaterna som slutligen 

nomineras från dem som faller bort längs processen i forskningen om nominering av 

kandidater i val i västerländska stater. De fem mest förekommande skillnaderna är: 
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tidigare politisk erfarenhet, lokala kontakter, anknytning till en intressegrupp eller ett 

parti, hög socioekonomisk status och hög utbildning (Narud m.fl. 2002, 14).  

Även Kuitunens (2000) forskning om kandidatnominering till kommunalvalet 1996, 

visade att den tidigare politiska erfarenheten hade en avgörande roll för att bli nominerad 

till val. Den tidigare erfarenheten som representant visade sig vara avgörande till och med 

i högre grad än en hög samhällelig position. Den tidigare erfarenheten är en subjektiv 

egenskap, baserat på personens meriter inom partipolitiken. Tidigare representanter är 

överlägsna på grund av deras välkända, offentliga position samt antagna kunskap genom 

den konkreta erfarenheten inom politiken (Kuitunen 2000, 44). Dock är det värt att ta i 

beaktande att en tidigare erfarenhet nödvändigtvis inte är till fördel, utan kan även framstå 

som ett hinder. Kuitunen (2000, 44) hävdar med hänvisning till Schumpeter (1987) att 

partierna - likt väljarna, använder sin rätt att välja men även möjligheten till 

ansvarsutkrävande för att byta ut sådana representanter som de inte är nöjda med. Att 

nominera en tidigare riksdagsledamot är inte nödvändigtvis gynnsamt för ett parti, om 

denna ledamot inte varit framgångsrik eller förväntas ha ett sjunkande stöd bland väljarna 

i följande val. 

2.7 Uppfattningar om särbehandling i kandidatnomineringen 

I Pippa Norris och Joni Lovenduskis omfattande forskning om det brittiska parlamentet 

Political Recruitment: Gender, Race and Class in the British Parliament (1995), 

inkluderades även elementet som avslöjade kandidaternas uppfattningar om 

rekryteringsprocessen. Ingen annan forskare har replikerat en liknande helhetsomfattande 

studie om politisk rekrytering och kandidatnominering sedan dess (Lovenduski 2016). 

Denna magisteravhandling bygger vidare på Norris och Lovenduski (1995) forskning 

samt den tidigare nämnda doktorsavhandlingen om kommunalvalet 1996 av Soile 

Kuitunen (2000). 

Partierna kan enligt Norris och Lovenduski (1995) förväntas applicera likadana kriterier 

på framtida kandidaterna som ett företag på en arbetssökande. Minimiålder, krav på 

utbildning och tidigare erfarenhet är kriterier som appliceras för att hitta de mest 

kompetenta personerna. Norris och Lovenduski (1995, 124) hävdar att orsaken till att 

besluten baseras på implicita kriterier och antaganden om vilka kandidater passar bäst in 

som parlamentskandidater, är att partierna endast har lite information av aspiranterna. 

Partierna kan inte undvika att göra beslut baserat på personernas grupptillhörighet, men 

frågan är ifall kriterierna konsekvent är ofördelaktiga för vissa grupper, såsom kvinnor, 



13 
 

minoriteter eller unga. Eftersom de möjliga kandidaterna oftast inte är välkända, kan 

antaganden om deras lämplighet påverkas av direkt eller indirekt diskriminering (Norris 

och Lovenduski 1995, 124). Termen diskriminering används av Norris och Lovenduski 

(1995, 107) i neutral bemärkelse, och det är uppenbart att konkreta bevis på 

diskriminering är svåra att hitta. De skiljer mellan direkt och indirekt diskrimering: direkt 

diskriminering syftar på diskriminering från partiernas sida, på basis av egenskaper som 

är förknippade med grupptillhörighet. Indirekt diskriminering syftar på den förväntade 

reaktionen som väljarkåren kommer att ha gentemot vissa sociala grupper. I avhandlingen 

kommer hädanefter termen särbehandling att användas som en mer neutral motsvarighet 

för diskriminering på svenska. 

Norris och Lovenduski (1995) letat efter bevis på särbehandling genom att lyssna till de 

inblandande personernas erfarenheter av nomineringsprocessen. Det frågades ifall de 

ansåg att de personligen upplevde särbehandling från partiernas sida. Enligt Norris och 

Lovenduski (1995) är kandidaternas upplevelser av särbehandling inte direkta bevis, 

eftersom det kan finnas särbehandling som kandidaterna inte är medvetna om eller att de 

upplever särbehandling utan någon grund. Genom att studera inblandade personers 

uppfattningar om kandidatnominering, kan informella mönster av beteenden inom 

partierna avslöjas, men de måste ses som en riktgivande grund för fortsatt forskning. 

(Norris och Lovenduski 1995, 125)  

Kuitunens (2000) forskning om kandidatnomineringen till kommunalvalet 1996 fäster 

likt Norris och Lovenduski (1995) uppmärksamhet vid kandidaternas uppfattningar om 

nomineringsprocessen. I synnerhet uppfattningarna om processens rättvishet, öppenhet 

och reglering är av intresse men även hur de demokratiska principerna uppfylls (Kuitunen 

2000, 82). Generellt utvärderades kandidatnomineringsprocessen av majoriteten som 

rättvis och öppen (ca 75 % av svaren). Det framkom även skillnader mellan partierna. 

Nomineringen inom (dåvarande) större partier som Vänsterförbundet, SDP, Centern och 

Samlingspartiet uppfattades i genomsnitt som mer orättvisa och slutna. Mindre partiers 

rekrytering av kandidater utvärderades som mer informella och med mindre reglering 

jämfört med större partier. 

Det visade sig även i Kuitunens (2000) forskning att bland annat kvinnor och äldre hade 

det svårare att bli rekryterade jämfört med andra grupper. Skillnaderna blev mindre då 

det handlade om personer som strävade efter att förnya sina mandat, vilket bekräftar att 
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den politiska erfarenheten som representant föregår de andra möjliga förklarande 

faktorerna (Kuitunen 2000, 118). 

Norris och Lovenduski (1995) fäster som sagt uppmärksamhet vid kandidaternas 

uppfattningar om särbehandling från partiernas sida. Norris och Lovenduski (1995, 130) 

gjorde sin forskning om uppfattningar genom intervjuer av personer som varit inblandade 

i rekryteringsprocessen och bad dem även att uppskatta hur rättvis processen var. Det 

betonas att detta inte ensamt räcker för definitiva bevis på särbehandling. Respondenterna 

var nominerade kandidater, och ifall de skulle antyda att processen inte var rättvis skulle 

legitimiteten av deras egen position minska, och därför måste deras svar ses i ljuset av 

detta faktum. Största delen av kandidaterna ansåg att processen hade varit rättvis. Dock 

ansåg en stor del av dem att ojämlikheten i parlamentet reflekterar åtminstone delvis de 

brister på möjligheterna att delta inom partierna. Respondenterna är oense om effekten av 

kön, men det finns en större konsensus om rasismens inverkan på processen (Norris och 

Lovenduski 1995, 133). Kandidaterna skulle även bortse från sina personliga erfarenheter 

som kandidat för att bedöma vilka faktorer som allmänt var avgörande för att bli 

nominerad som kandidat i det brittiska parlamentsvalet 1992. Både efterfrågan av kvinnor 

och minoriteter från partiernas sida ansågs vara en förklarande faktor till 

underrepresentationen, men även utbudet, mängden personer som ställer sig till 

förfogande ansågs vara en förklaring. 

2.7.1 Riksdagsvalskandidaterna 2019 

I detta kapitel presenteras i korthet hur kandidatlistorna såg ut i riksdagsvalet 2019. Vid 

riksdagsvalet 2019 uppställdes totalt 2468 kandidater, 322 fler än i det föregående 

riksdagsvalet och fler än någonsin under 2000-talet. Av kandidaterna var 1432 män och 

1036 kvinnor. För första gången under 2000-talet steg andelen kvinnor bland 

kandidaterna till över 40 procent (42 procent). Av de dåvarande riksdagspartierna ställde 

Sannfinländarna och Blå framtid upp minst kvinnliga kandidater, bägge runt 32 procent. 

Kvinnornas andel var störst bland De Gröna. Utöver De Gröna hade SFP och 

Kristdemokraterna fler kvinnliga än manliga kandidater på sina listor. (Finlands officiella 

statistik 2019a) 

I genomsnitt var kandidaterna 4,3 år yngre än de röstberättigade. Genomsnittsåldern för 

kandidaterna var högst för Blå framtids kandidater och lägst för De Grönas. De kvinnor 

som kandiderade, var betydligt yngre än de manliga kandidaterna. Av kandidaterna var 

2,4 procent av utländsk härkomst, vilket är på samma nivå som andelen bland de 
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röstberättigade, 2,5 procent. SDP och Vänsterförbundet hade flest kandidater med 

utländsk härkomst, och Sannfinländarna minst. Något under 30 procent av kandidaterna 

var också uppställda som kandidater i valet 2015, och ungefär 13 procent i båda de 

föregående valen 2015 och 2011. SDP var partiet med störst andel samma kandidater som 

i valet 2015. (Finlands officiella statistik 2019a) 

2.8. Forskning om riksdagsvalskandidaterna 2019 

I justitieministeriets publikation, Kandidaterna på valfältet: Riksdagsvalet 2019 från 

2020 (red. Kestilä-Kekkonen och von Schoultz), undersöker Josefina Sipinen och Vesa 

Koskimaa bakgrundsegenskapernas betydelse i kandidatnomineringen till riksdagsvalet 

2019. Sipinen och Koskimaa tar likt denna magisteravhandling avstamp i antagandet om 

att partierna strävar efter deskriptiva, balanserade kandidatlistor. De studerar ämnet från 

flera olika synvinklar: partiernas målsättningar, kandidatlistorna och kandidaternas 

upplevelser. De forskar i partiernas efterfrågan av kandidater baserat på deras 

bakgrundsegenskaper, vilken typ av kandidater som nominerades och hur kandidaterna 

själva upplevde bakgrundsfaktorernas inverkan på deras nominering. De ser på faktorerna 

hemort, kön, ålder, yrke, utbildning och etnisk bakgrund. Partiernas målsättningar 

studeras med hjälp av intervjumaterial från forskningsprojektet Intraparty competition – 

The neglected dimension of electroal politics (IntraComp). Kandidaternas uppfattningar 

angående kandidatlistornas uppbyggnad analyseras med data från 

Riksdagskandidatundersökningen 2019 (von Schoultz och Kestilä-Kekkonen 2019). 

Analysen baseras på intervju-, register- samt surveydata som tillsammans ger en 

omfattande insyn på kandidaternas bakgrundsfaktorers inverkan på 

kandidatnomineringen från partiernas samt kandidaternas synvinkel. (Sipinen och 

Koskimaa 2020) 

Sipinen och Koskimaa (2020) inkluderar både partiernas samt kandidaternas synvinkel i 

analysen om kandidaternas bakgrundsfaktorers inverkan på nomineringen. I den 

empiriska delen av denna pro gradu-avhandling kommer endast de objektiva faktorerna 

kön, ålder och etnisk bakgrund att vara i fokus med kandidaternas egna upplevelser som 

källa. Sipinen och Koskimaa inkluderar även hemort, yrke och utbildning. Yrke och 

utbildning är subjektiva egenskaper som mäter den personliga framgången och meriternas 

inverkan på kandidatnomineringen.  Den vanligaste, mest betydelsefulla egenskapen hos 

kandidater för balansering av listorna i finska val, hemorten (Kuitunen 2008), kommer 

inte att inkluderas i denna pro gradu- avhandling. I avhandlingen kommer endast de 
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sociodemografiska bakgrundsegenskaperna kön, ålder och etnisk bakgrund att vara i 

fokus, för att få en insyn i partiernas preferenser och möjlig särbehandling på basis av 

dessa egenskaper från partiernas sida. Därtill inkluderas aspekten av den tidigare 

erfarenheten inom politiken som har visat sig vara en betydande faktor i 

nomineringsskedet (Kuitunen 2000). 
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3. Teoretiskt ramverk 
Eftersom kandidatrekrytering är ett forskningsområde med flera dimensioner, är det 

naturligt att närma sig ämnet från flera olika teoretiska utgångspunkter (Kuitunen 2008, 

112). I detta kapitel görs kopplingar mellan kandidatnominering och bland annat 

representationsteori, socialisering och teorin om rationellt handlande. Kapitlet avslutas 

med framställningen av hypoteserna som formulerats på basis av den tidigare forskningen 

och de teoretiska utgångspunkterna. 

3.1 Representationsteori 

Hannah Pitkin (1967) beskriver olika typer av representation. I deskriptiv representation 

är idealet att representanternas demografi motsvarar demografin bland befolkningen i 

samhället. En ren deskriptiv representation skulle innebära att riksdagen representerar 

befolkningen i miniatyrform och politikerna vore äkta representanter genom en tillräcklig 

förståelse av allas perspektiv så att de agerar på deras vägnar med deras samtycke (Norris 

och Lovenduski 1995; Kittilson 2006; Kymlicka 1995). Argument som förespråkar ökad 

deskriptiv representation baserar sig på premissen att konstant och systematisk 

exkludering av en viss grupp även signalerar gruppens exkludering från ett fullbordat 

medlemskap av politiken (Bird m.fl. 2010). Enligt Bird m.fl. (2010, 5) kan åtgärder för 

att öka grupprepresentation anses vara viktiga pga. följande orsaker. För det första har 

deskriptiv representation ett viktigt symboliskt värde, som signalerar till både dominanta 

och marginaliserade grupper att deras perspektiv spelar roll och hör hemma i den 

offentliga debatten och ger grupperna möjlighet till att få sina åsikter hörda även mellan 

valen. Deskriptiv representation är värdefullt även i och med att det medför en bredare 

introduktion av perspektiv och frågor till den demokratiska debatten. Det går dock inte 

att anta, att till exempel alla kvinnor eller att alla män har likadana intressen, eller att en 

man inte skulle kunna förespråka kvinnors intressen och tvärtom. 

Spegelbildsrepresentation har fått mycket kritik bland forskare, bland annat Saukkonen 

(2007, 203) kritiserar den strama tolkningen av spegelbildsrepresentation, men medger 

att då inte minoriteter eller andra betydande folkgrupper representeras är det politiska 

systemet ofullständigt. Substantiell representation syftar å andra sidan till 

åsiktsrepresentativiteten. Det är inte lika viktigt vem representanten är, utan snarare 

innehållet och de sakfrågor som förespråkas (Pitkin 1967). I denna avhandling betonas 

idealet av en deskriptiv representation.  
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3.2 Rationellt handlande 

Partierna agerar nödvändigtvis inte enligt det som kommer att skapa den mest deskriptiva 

representationen, utan snarare enligt sina egna intressen. Vilka är partiernas intressen och 

hur syns det i partiernas agerande? Förklaringar till partiernas agerande i 

kandidatnomineringen baseras på teorin om rationellt handlande. Forskning om tävling 

mellan partierna är ett område där teorin om rationellt handlande ofta appliceras 

(Hindmoor 2010, 50). Enligt Anthony Downs teori är partierna rationella, 

röstmaximerande aktörer (Downs 1957). Enligt teorin om rationellt handlande vägleds 

partierna av en konsekvenslogik, de agerar enligt det som ger dem mest nytta, vilket i 

praktiken betyder röster i val. De väljer att nominera sådana kandidater som kommer att 

hjälpa dem att maximera väljarstödet och antalet röster. Det finns som tidigare diskuterat 

flera nomineringsstrategier för partierna att maximera sitt röstetal och antalet invalda 

representanter (kapitel 2.5.1). Som styrande element för listans uppbyggnad kan bland 

annat vara att kandidaterna önskas vara så kvalificerade som möjligt eller balansera listan 

med olika typer av kandidater med olika bakgrund. Även partilojalitet och tillhörighet 

kan vara av betydelse. Dessa faktorers och kriteriers inverkan kan variera mellan 

partierna och under olika tidsperioder. Dessutom inverkar naturligtvis även utbudet av 

personer som ställer sig till förfogande. (Kuitunen 2000, 23)  

Partierna kan dock inte förväntas agera enligt likadana strategier. Det är utmanande att 

kategorisera partierna för att hitta större skillnader mellan dem, Panebianco (1988 i 

Kuitunen 2000, 25) hävdar att skillnaderna mellan partiernas ideologier brukar minska 

eller rentav försvinna när de fokuserar på att partiets budskap ska tilltala så många 

grupper bland medborgarna som möjligt. Denna förändring visar sig då 

rekryteringskriterierna och strategierna blir likformiga.  

Att balansera listor är en uppenbart rationell strategi för partierna (Gallagher och Marsh 

1988, 253). Balansering av kandidatlistorna betyder som sagt, att ett parti försöker 

nominera ett jämnt antal kandidater främst av grupper som är störst och betydande i deras 

egen väljarkår i valkretsen (Kuitunen 2008, 115, 124). I länder med slutna listval finns så 

kallade hopplösa positioner längst ned på listan som brukar fyllas med kandidater med 

egenskaper de andra saknar, för att göra listan mer attraktiv för väljarna (Gallagher och 

Marsh 1988, 253). Kandidaterna längst ner på listan kommer med hög sannolikhet inte 

att bli invalda. I det finska systemet finns i teorin inga hopplösa platser, men det betyder 

inte att det inte rekryteras kandidater enligt samma fyllnadsprincip. Balansering av listan 
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kommer i denna magisteravhandling att beaktas som den naturliga nomineringsstrategin 

i enlighet med teorin om rationellt handlande. Rationellt handlande för partier betyder att 

de agerar enligt det som ger dem mest väljarstöd. Det förväntas att de också strävar efter 

att nå ut till väljargrupper som de inte vanligtvis får så starkt stöd ifrån. Dock betyder 

rationellt handlande i praktiken att rationaliteten visar sig i olika former då partierna har 

olika behov av väljargrupper. Ett parti som har lågt stöd bland kvinnor skulle därmed 

önskar nominera kvinnor som skulle locka mer kvinnliga väljare. Vilka individuella 

behov har partierna, och vilka av de finska partierna kunde förväntas stöda kvinnor, unga 

och minoriteter i kandidatnomineringen? Kriterierna för den sociodemografiska 

representativiteten och balanseringen av listan kan förändras i tid och mellan partierna. 

Det har visat sig att den politiska erfarenheten är av stor betydelse för att bli invald (von 

Schoultz 2018, 616, Kuitunen 2000;2008), och därför kan det även förväntas vara av stor 

betydelse i nomineringsskedet. En rationell strategi är ju att nominera så ”säkra” 

kandidater som möjligt för att maximera rösterna. 

Partierna måste säkra sitt stöd bland sina vanliga supportrar och därför kan nominering 

av väldigt avvikande kandidater vara riskabelt. I denna avhandling studeras de objektiva, 

sociodemografiska egenskaperna. Då är det förväntat att partierna inte har större hinder 

att nominera olika kandidater till sina objektiva egenskaper, så länge personernas 

politiska åsikter är i linje med partiets. 

Rationaliteten beaktas förutom från partiernas perspektiv, även från individperspektivet 

då uppfattningarna om särbehandling i kandidatnomineringen studeras. Det förväntas en 

allmän trend bland uppfattningarna om kandidatnomineringen som visar en avsaknad av 

särbehandling. Respondenterna förväntas förhålla sig neutralt eller positivt till 

jämlikheten i kandidatnomineringsprocessen, eftersom de själva har gynnats av processen 

och blivit nominerade i valet.  

3.3 Utbud och efterfrågan 

I forskningen om kandidatrekrytering är det vanligt att applicera den marknadsteoretiska 

modellen om utbud och efterfrågan. Den fungerar vanligtvis som förklaringsmodell till 

varför vissa grupper är underrepresenterade i politiken.  Sedan Norris och Lovenduskis 

(1995) forskning om det brittiska parlamentet på 90-talet, har metaforen om utbud och 

efterfrågan blivit en ofta förekommande modell i studier om politisk rekrytering, i 

synnerhet om kvinnors representation (Ashe 2017, 600).  I ett nötskal innebär det att 

utbudet utgör personerna som ställer sig till förfogande att ställa upp i valet (aspiranterna) 
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och efterfrågan utgör de ansvariga för den slutliga kandidatlistan, dvs partierna men även 

väljarna (Norris och Lovenduski 1995, 15).  

Metaforen om utbud och efterfrågan används i stor utsträckning, men forskarna är oense 

om underrepresentationen av kvinnor förklaras med utbudet eller efterfrågan, vilket till 

stor del beror på olika infallsvinklar till forskningsfrågan och den valda metodologin. Ett 

annat problem är variationen i forskarnas datamaterial, en del inkluderar de så kallade 

vinnarna – kandidaterna, andra förlorarna – aspiranterna och en tredje båda grupperna. 

Avvikande datamaterial ger begränsade möjligheter till jämförelse mellan vinnare och 

förlorare vilket hindrar slutsatser som bekräftar någon typ av diskriminering. (Ashe 2017, 

600–601) 

Partiernas efterfrågan och direkt eller indirekt diskriminering från partiernas sida som 

diskuterades i kap 2.7 förekommer i forskningen som förklaringar till 

underrepresentationen av vissa samhällsgrupper på kandidatlistorna och som konsekvens 

även i politiken. Den andra förklaringen, utbudet, menar att partierna gärna hade 

nominerat kandidater ur de underrepresenterade samhällsgrupperna, men att det inte 

fanns tillräckligt många personer som ställde sig till förfogande. En avsaknad av en viss 

typ av kandidater, till exempel kandidater med minoritets- eller invandrarbakgrund, tyder 

inte nödvändigtvis på diskriminering från partiets sida i nomineringsskedet, utan på ett 

bristfälligt utbud av dessa kandidater (Claro da Fonseca 2010, 112). Utbudet kan både 

bestå av ett överflöd och ett underskott av en viss typ av aspiranter. Forskarna som stöder 

utbudsförklaringen hävdar att de är de individuella resurserna och motivationen som 

spelar störst roll och avgör om en person väljer att ställa sig till förfogande, och inte 

nödvändigtvis handlar om partier som diskriminerar. Partierna kunde agera strategiskt 

genom att stöda till exempel en kandidat med invandrarbakgrund för att mobilisera en ny 

målgrupp, och i det fallet är utbudet knappast ett hinder enligt Claro da Fonseca (2010, 

113). För att fylla en plats på kandidatlistan krävs att utbudet av aspiranter med 

invandrarbakgrund består av minst en person. Sanningen är att den ena kan inte enbart 

förklara utfallet, utan utbudet och efterfrågan samspelar. För att testa den verkliga 

effekten av efterfrågan från partiernas sida, kan man jämföra aspiranterna och de slutliga 

nominerade kandidaterna och hitta skillnader mellan dem. (Norris och Lovenduski 1995, 

109)   

I magisteravhandlingen är det huvudsakliga målet att studera hur partierna påverkar 

utfallet i form av de slutliga kandidatlistorna genom deras efterfrågan av kandidater. Det 
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kommer inte att bortses från att utbudet av kandidater samspelar med partiernas 

efterfrågan, och därmed kan ha en effekt på partiernas agerande. Utbudet förväntas likaså 

efterfrågan, ha en effekt och vara en förklaring till varför kandidaterna upplever vissa 

egenskaper som fördelaktiga i kandidatnomineringen inom ett parti. Den tidigare 

forskningen visar att partiernas huvudsakliga stöd bland samhällsgrupperna i väljarkåren 

och behov av kandidater varierar mellan partierna. Därför bör kandidaternas upplevelser 

om särbehandling ses i ljuset det utbud som finns till förfogande för partiet i fråga. Främst 

tolkas kandidaternas upplevelser av fördelaktiga egenskaper i kandidatnomineringen som 

ett tecken på partiets efterfrågan av den typen av aspiranter. Vi har ingen kännedom om 

aspiranterna som inte blev nominerade, och därför går det inte att dra några större 

slutsatser om partiernas utbud av en viss typ av personer. Kapitel 3.5 diskuterar partiernas 

traditionella väljarstöd bland befolkningen som delvis kan förutspå vilken typ av utbud 

och efterfrågan partierna har. 

3.4 Socialiseringseffekten 

Den traditionella teorin om politisk socialisering kommer från Herbert Hyman, som 

introducerade konceptet boken Political Socialization (1959). Hyman definierar politisk 

socialisering som den process genom vilken individer skapar sitt förhållningssätt till 

politiken: sina politiska värderingar, vanor och attityder vilka sedan överförs mellan 

generationerna. Hymans politiska socialisering har både vertikala och horisontella 

mekanismer. Den vertikala syftar på överförandet mellan generationerna, medan den 

horisontella mekanismen ger förklararingar till varför det uppstår avvikande politiska 

generationer. (Grönlund m.fl. 2005,107)  

Politisk socialisering brukar användas i forskning om politisk rekrytering som en 

förklaringsmodell till varför vissa personer strävar efter politiska mandat (Kuitunen 

2008). I denna avhandling appliceras en annan synvinkel om politisk socialisering, istället 

för socialisering mellan generationer avses en typ av socialisering som sker inom en 

organisation (Ashforth m.fl. 2008, Clegg m.fl, 2011), dvs partiorganisationen. Den 

tidigare forskningen har visat att den tidigare politiska erfarenheten är en avgörande 

faktor för en aspirant i rekryteringsprocessen och är till stor fördel som kandidat. Personer 

som vill förnya sitt mandat uppnår större framgång både i kandidatnomineringen inom 

partierna och i själva valet. Som tidigare diskuterat, är det en uppenbart rationell strategi 

för partierna att nominera kandidater som suttit i riksdagen, eftersom de har erkända 

meriter i tidigare val.  
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Ashforth m.fl. (2008, 31) definierar socialiseringen som en process där individer anpassar 

sig till en organisations handlingsmönster. Clegg m.fl. (2011, 338) beskriver 

socialiseringen som en omedveten inlärningsprocess, där inlärningen går ut på att 

”absorbera” och ”härma”, det handlar om så kallad tyst kunskap. 

Antagandet om socialiseringen inom partierna baserar sig på den nyinstitutionella teorin 

om normativ institutionalism (March och Olsen 1989, Lowndes 2007). Den normativa 

institutionalismen baserar sig på tanken om att institutioner inrymmer normer och 

värderingar som uttrycker sig i standardiserade rutiner. Det uppstår förväntningar inom 

organisationerna om hur organisationens företrädare bör agera och de antas anpassa sitt 

handlande till de rådande normerna. 

Inom ett parti har personer med längre erfarenhet inom partiet gått igenom denna 

socialiseringsprocess. Personer med tidigare politisk erfarenhet har en långvarig 

erfarenhet av partiuppdrag och eventuellt också erfarenhet som riksdagsledamot. De har 

blivit politiskt socialiserade och anpassade till partiets mönster och traditioner (Bernardi 

m.fl. 2017), och är därför bekanta med kandidatnomineringsprocessen. Därmed kan det 

även förväntas att dessa kandidater har skiljande upplevelser av särbehandling i 

kandidatnomineringen än personer som inte har tidigare erfarenhet. De personerna med 

tidigare politisk erfarenhet förväntas uppleva i högre grad en avsaknad av särbehandling 

i kandidatnomineringsprocessen, jämfört med dem utan erfarenhet.  

Sammanfattningsvis förväntas det finnas en socialiseringseffekt inom partierna som 

påverkar upplevelserna av särbehandling i kandidatnomineringen. Socialiseringseffekten 

förväntas vara av betydelse för uppfattningarna om nomineringen då personer med längre 

erfarenhet i politiken och därmed även av nomineringsprocessen är mer integrerade i 

partiet och känner till processen väl. Många av dem har dessutom haft personlig framgång 

i tidigare val och därför förväntas de uppleva en avsaknad av särbehandling i högre grad 

än dem med som inte har tidigare politisk erfarenhet. De informella mönstren som ingår 

i nomineringsprocessen överförs från gamla till nya aktiva i partiet och 

kandidataspiranterna upplever dem som mindre diskriminerande, ju mer erfarenhet de har 

av dem.  
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3.5 Partiernas behov av väljarstöd och kandidater 

För att förutspå effekten av främst partibakgrunden på kandidaternas upplevelser av 

nomineringsprocessen, följer en diskussion om riksdagspartiernas väljarstöd. Partierna är 

beroende av att vinna vissa väljargrupper, och förväntas försöka nå ut till så många väljare 

som möjligt. Då väljarna förväntas rösta enligt spegelbildsmodellen förväntas partierna 

nominera kvinnor för att nå ut till kvinnor, unga för att nå unga väljare och 

invandrarkandidater för att vinna röster från medborgarna med invandrarbakgrund. Som 

tidigare diskuterats, varierar rationaliteten mellan partierna och det förväntas finnas 

skillnader mellan partiernas strategier. För att uppskatta vilka strategier partierna har, 

kommer väljarstödet att beaktas. Det finns inte data från valen som direkt skulle berätta 

kön, ålder eller minoritetsbakgrund om partisupportrarna, eftersom valen är hemliga. Det 

finns endast statistik över de geografiska områden partierna och kandidaterna fått sitt stöd 

ifrån. Informationen kan istället fås genom att göra annan typ av forskning som 

opinionsundersökningar bland befolkningen eller genom att studera partimedlemmarna. 

I avhandlingen baseras antaganden om partiernas behov på statistik över partival enligt 

kön och ålder i de senaste valen av Finlands valforskningskonsortium (FNES) (Isotalo 

m.fl. 2019), samt kompletterande litteratur av Koiranen m.fl. (2017) och Borg (2008).  

3.5.1 Kvinnor och unga kandidater 

FNES forskning (Isotalo m.fl. 2019) har information om partival enligt kön och ålder från 

riksdagsvalen 2003–2019, och siffrorna från främst de senaste valen kommer att beaktas, 

för att få en uppfattning om vilka partier har svårast att nå ut till kvinnor och unga. De 

största skillnaderna i partistödet mellan könen finns mellan Sannfinländarna och De 

Gröna. Som referenspunkt används riksdagsvalet 2015, eftersom det var det senaste valet 

innan kandidatnomineringen 2019. I riksdagsvalet 2015 var Sannfinländarnas stöd 20 

procent bland män och 15 procent bland kvinnor. De Grönas stöd var 6 procent respektive 

11 procent. Resten av riksdagspartierna hade få procentenheters skillnader mellan könen 

(1–3 procent). Det kan förväntas att fördelen av att vara kvinnlig aspirant i riksdagsvalet 

2019 är större inom Sannfinländarna än inom De Gröna, eftersom de har nominerat färre 

kvinnor i de tidigare valen.  

Då man ser på åldersfördelningen av partistödet, är Samlingspartiet det partiet som har 

det jämnaste stödet bland alla åldersgrupper. Åldrarna i FNES forskning är indelade i tre 

kategorier, som nedan kallas för unga (åldern 18–34 år), medelålder (35–54 år) och äldre 

(55 år och äldre). Vänsterförbundet har vanligtvis det starkaste stödet i 
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medelåldersklassen. Centern och SDP har ett lägre stöd bland unga än bland de äldre 

generationerna. De Gröna har betydligt starkare stöd bland unga och stödet sjunker mot 

de äldre åldersgrupperna. Sannfinländarnas stöd kommer från den yngre åldersklassen 

samt medelåldersklassen. (Isotalo m.fl. 2019) 

Enligt Borg (2008) har SDP under de senaste årtiondena haft svårigheter att uppnå 

liknande popularitet bland den yngre generationen som partiet tidigare haft. 

Samlingspartiet har starkt stöd bland höginkomsttagare och företagare men är även mer 

populärt bland unga röstberättigade jämfört med vänsterpartierna. Vänsterförbundet har 

relativt jämnt stöd bland olika åldersgrupper, men starkast bland den äldre befolkningen. 

Medelåldern bland De Grönas supportrar är relativt låg, men partiet lider av att många av 

de potentiella unga väljarna inte tar sig till vallokalerna. Den typiska väljaren för De 

Gröna är en akademiskt utbildad, högst medelålders kvinna, bosatt i en större stad. 

Svenska Folkpartiet har störst stöd bland den finlandssvenska minoriteten av 

befolkningen i Finland och väljarna kommer från olika åldersgrupper. 

Kristdemokraternas väljarkår består till majoriteten av kvinnor och äldre medborgare. 

(Borg 2008) 

För att komplettera informationen om väljarstödet följer nu en kort inblick även i 

partimedlemmarnas ålders- och könsstruktur. Då ålders- och könsstrukturen betraktas 

bland partimedlemmarna är det värt att notera att partimedlemskapet generellt är populärt 

bland den äldre generationen, medlemmarna bland de flesta partierna är i genomsnitt tio 

år äldre än medelåldern i väljarkåren (Koiranen m.fl. 2017, 25). Medlemsantalet i 

partierna har också allmänt varit sjunkande, i synnerhet för de tre stora partierna: SDP, 

Samlingspartiet och Centern (Koiranen m.fl. 2017).  

Koiranen m.fl. (2017) gjorde sin forskning om de sex största partierna i Finland, deras 

medlemsstruktur och medlemmarnas nätverk (SDP, Samlingspartiet, Centern, 

Sannfinländarna, De Gröna och Vänsterförbundet). Även Koiranen m.fl. (2017) bekräftar 

De Gröna och Sannfinländarna som den yngre generationens partier, då även 

partimedlemmarna i dessa partier har den yngsta medelåldern i jämförelse med de andra. 

SDP har en hög medelålder bland partimedlemmarna jämfört med de andra partierna, med 

närmare två tredjedelar pensionärer. Sannfinländarnas medlemsstruktur är tydligast 

mansdominerad, hela 75 procent av medlemmarna är män. Även Samlingspartiet är bland 

de mer mansdominerade partierna. De Gröna är partiet med inte endast de yngsta 
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medlemmarna, utan även det enda partiet med betydligt större andel kvinnor än män. 

Vänsterförbundet har den näst högsta andelen kvinnor.  (Koiranen m.fl. 2017, 18–24) 

Sammanfattningsvis skulle det kunna konstateras att efterfrågan av kvinnor borde vara 

högst för Sannfinländarna, och efterfrågan av unga kandidater förväntas vara högst för 

SDP och Vänsterförbundet. 

3.5.2 Kandidater med minoritetsbakgrund 

Som den tidigare forskningen visade, har partierna gått från att betona jämn 

könsrepresentativitet till att betona andra aspekter. Jämn könsrepresentativ tas för givet 

och andra aspekter får större roll, varav minoritetsbakgrund kunde vara en av faktorerna. 

Enligt Kraus och Kivisto (2015) har partierna endast nyligen börjat fästa uppmärksamhet 

vid åtgärder för att rekrytera och nominera kandidater med invandrarbakgrund (Kraus och 

Kivisto 2015, 189) 

Teorin om rationellt handlande som ligger som bas för förväntningarna av partiernas 

behov av unga och kvinnor på kandidatlistorna ger inte på samma sätt svar på behoven 

av kandidater med minoritetsbakgrund. Minoritetsbakgrund är en egenskap hos 

kandidater som alla partier nödvändigtvis inte enligt rationellt handlande kommer att 

nominera i samma grad som unga och kvinnor. Då det handlar om minoritetsbakgrund, 

kan rationaliteten förväntas vara mer varierande, eftersom partiernas skiljande ideologier 

förväntas påverka deras öppenhet gentemot minoritetskandidater och viljan att nå ut till 

den väljarkåren. Dessutom är jag försiktig med att dra en likadan slutsats om att partier 

med låga antal minoritetskandidater eller stöd bland minoriteter skulle sträva efter att nå 

ut till den väljargruppen.  

Den tidigare forskningen från andra länder visar att vänsterpartier och gröna partier är 

mer benägna att nominera kandidater med invandrar- och minoritetsbakgrund än 

högerpartier (Claro da Fonseca 2010; Bergh och Bjørklund 2010). Dessa partiers 

popularitet bland väljarna har förklarats med hjälp av klassbaserad röstning. Personer med 

invandrar- och minoritetsbakgrund förväntas ha liknande väljarbeteende som 

majoritetsbefolkningen i samma socio-ekonomiska position (Bird m.fl. 2010, 11). 

Enligt Isotalo m.fl. (2020, 288) håller den traditionellt konsensussökande, ideologifattiga 

politiken på att bli alltmer ideologiserad. Förutom att se på hur partiernas väljare placerar 

sig på vänster-höger skalan, som främst i Finland beskriver väljarnas ekonomiska 

värderingar, har användningen av även GAL-TAN dimensionen (Green-Alternative-
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Libertarian vs Traditional-Authoritarian- Nationalist) blivit vanligare för att beskriva till 

exempel polariseringen mellan partierna. GAL-TAN värdet består av kombinerade svar 

på sakfrågor som avslöjar partiernas kulturella värderingar snarare än endast ekonomiska, 

det handlar om frågor om bland annat omgivningen, sexuell läggning och minoriteters 

position i samhället. (Isotalo m.fl. 2020) 

Partier som placerar sig nära GAL-ytterligheten, förhåller sig högst sannolikt positivt till 

multikulturalitet och stöder minoriteter. I denna magisteravhandling förväntas därmed 

även Svenska Folkpartiet vara ett av partierna som stöder personer med 

minoritetsbakgrund i kandidatnomineringen, baserat på partiets placering på GAL-TAN. 

Svenska Folkpartiets väljare gör partiet till det tredje mest liberala partiet av 

riksdagspartierna efter Vänsterförbundet och De Gröna, som placerar sig närmast GAL-

ytterligheten (Isotalo m.fl. 2020). Baserat på partiernas ideologi, förväntas invandrar-

och/eller minoritetsbakgrund vara till fördel i nomineringen i De Gröna, 

Vänsterförbundet, SDP och SFP. 

3.6. Hypoteser 

På basis av den tidigare forskningen och den teoretiska referensramen inkluderar 

magisteravhandlingen följande hypoteser.  

H1 Kandidaterna upplever kandidatnomineringen i allmänhet som jämlik, majoriteten 

upplever inte särbehandling. 

H2 Det förekommer skillnader i kandidaternas upplevelser av vilka typer av egenskaper 

som är till fördel inom partierna. 

H2 a. Kandidaterna upplever att partierna stöder unga i större utsträckning 

än personer med invandrar- och/eller minoritetsbakgrund i 

kandidatnomineringen. 

H2 b. Kandidaterna upplever att partierna stöder kvinnor i större 

utsträckning än personer med invandrar- och/eller minoritetsbakgrund i 

kandidatnomineringen. 

H3 Personer med tidigare politisk erfarenhet upplever allmänt särbehandling i mindre 

utsträckning än kandidater utan erfarenhet. 

H4 Partiernas varierande utbud och efterfrågan av kandidater påverkar kandidaternas 

upplevelser. 

H4 a. Kvinnligt kön upplevs vara till fördel i kandidatnomineringen inom 

Sannfinländarna. 

H4 b.  Ung ålder upplevs vara till fördel i kandidatnomineringen inom SDP 

och Vänsterförbundet. 
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H5 Partiernas varierande ideologi påverkar upplevelserna av fördelen av den etniska 

bakgrunden. 

H5 a. Minoritetsbakgrund upplevs vara till fördel i kandidatnomineringen 

inom SDP, Vänsterförbundet, De Gröna och Svenska Folkpartiet. 
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4. Forskningsdesign 

4.1 Metod 

Magisteravhandlingen analyserar surveydata med kvantitativ, statistisk 

analys.  Kvantitativa metoder är vanliga forskningsmetoder i forskning om bland 

annat val och väljarbeteende där målet är att analysera stora mängder information 

(Esaiasson m.fl. 2017, 96). Styrkan i användningen av kvantitativa metoder är att 

resultaten av studier med stora mängder data är allmänt mer generaliserbara än resultat 

från studier med färre analysobjekt. Användningen av kvantitativa metoder har dock fått 

kritik för att vara ytliga och strängt positivistiska metoder, och mycket av 

kvantitativ forskning anses vara alltför teknisk och komplicerad att läsa (John 2007, 267–

8).  

Avhandlingen har både beskrivande och förklarande ambitioner med en teoriprövande 

ansats. Det färdiginsamlade data bestående av en surveyundersökning med 

standardiserade frågor möjliggör att forskaren som person kan hålla delvis avstånd från 

data. Trots att kvantitativa metoder kan låta forskaren hålla ett längre avstånd från 

data, bör observationerna ändå tolkas i ljuset av den komplexa samhälleliga kontexten. 

Ett vanligt mål med kvantitativ, statistisk analys är hög replikerbarhet - möjligheten för 

en annan forskare att uppnå samma resultat genom samma tillvägagångssätt. (John 2007, 

280)  

Målet är att utföra en replikerbar studie med tydliga beskrivningar av analysmetoderna 

och de olika stegen i studien. Resultaten kan inte förväntas vara direkt objektiva 

speglingar av verkligheten, men avhandlingen strävar efter att beskriva i den mån 

objektiva faktum som är oberoende av forskaren och därmed replikerbara. Enligt Djufeldt 

m.fl.  (2003) avspeglar statistiska samband nödvändigtvis inte orsaksförhållanden, men 

innan det är meningsfullt att diskutera orsaker måste frågan om statistisk osäkerhet 

undersökas (Djurfeldt m.fl. 2003, 177).  

4.2 Material 

Som material i analysen används Riksdagskandidatundersökningen 2019 (von Schoultz 

och Kestilä-Kekkonen 2019). Riksdagskandidatundersökningen 2019 är 

en surveyundersökning som utfördes i samband med riksdagsvalet, för att kartlägga hur 

kandidaterna organiserade sina kampanjer, hur de förhåller sig till sitt parti och sina 

väljare, samt aktuella frågor gällande säkerhet under kampanjen och valmanipulation. 

Enkäten gjordes av en grupp forskare i samarbete med forskningsprojektet Intraparty 
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competition – The neglected dimension of electroal politics (IntraComp) och Finlands 

valforskningskonsortium (FNES). Undersökningen är en del av det internationella 

projektet Comparative Candidates Survey (CCS) som över 30 länder medverkat 

i. Målet med CCS är att samla in data över nominerade kandidater i nationella 

parlamentsval genom ett standardiserat surveyformulär som bidrar till möjligheter att 

göra jämförande studier. (von Schoultz och Kestilä-Kekkonen 2019) 

Surveyformuläret skickades till alla nominerade kandidater i riksdagsvalet under 

perioden 1.5-20.9.2019. Det var fjärde gången som surveyundersökningen genomfördes 

i Finland. Kandidaterna kunde både svara på enkäten elektroniskt eller i 

pappersformat. (Kestilä-Kekkonen och von Schoultz 2020, 19)  

Trots högre tillförlitlighet med ett material som tillhör ett internationellt projekt och har 

standardiserade frågor som används från val till val, betyder det inte att materialet skulle 

vara felfritt. Frågorna är nödvändigtvis inte optimalt ställda för att belysa den problematik 

som studeras. Svårigheten i magisteravhandlingen är att teorin och tidigare forskningen 

behandlar särbehandling i negativ bemärkelse medan materialet främst ger information 

om positiv särbehandling i kandidatnomineringen. Denna information går inte att vända 

på eller tolkas från något annat perspektiv. Detta beaktas i framställningen av resultaten. 

4.3 Population 

Populationen som undersöks i avhandlingen är de nominerade kandidaterna i 

riksdagsvalet 2019. Ett problem inom studier om kandidatnominering, som uppkommit 

redan i teoriavsnittet är att det inte finns någon data över de så kallade förlorarna som inte 

blev nominerade inom partierna och därför finns de inte inkluderade. Idealet skulle vara 

att inkludera alla de inblandade personerna som strävade efter en kandidatur för något 

parti i riksdagsvalet 2019. I denna avhandling är därför analysenheterna ett urval som 

består av endast respondenterna i Riksdagskandidatundersöknigen, 

dels även pga. praktiska skäl med färdigt insamlat data. Denna typ av urval medför 

följder för den externa validiteten och gör avhandlingens generaliserbarhet tvetydig, 

enligt Esaiasson m.fl. (2007, 156). Det som förväntas av avhandlingen är att den utgör ett 

viktigt bidrag, men förhoppningar om tillfredsställande slutsatser om särbehandling i 

val och generaliserbara resultat blir låga (Esaiasson m.fl. 2017, 193). Kandidaterna är 

nominerade, vilket gör deras upplevelser förmodligen positivare i jämförelse till dem som 

fallit bort längs processens gång och inte inkluderas i studien. Denna möjliga 
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partiskhet hos respondenterna är något som kommer att tas i beaktande i presentationen 

av resultaten.  

4.3.1 Externt bortfall 

År 2019 besvarade 770 kandidater på surveyundersökningen, vilket resulterade i en 

svarsprocent på 31,1. Även information från andra källor finns inkluderade, 

informationen om ålder och kön som används i denna analys kommer från registerdata. 

(Kestilä-Kekkonen och von Schoultz 2020, 19)  

För att undersöka det externa bortfallet går det att jämföra respondenterna med offentligt 

registerdata från statistikcentralen. Kvinnorna är litet överrepresenterade i 

undersökningen, 44,4 % jämfört med 42 % bland alla kandidater (Finlands officiella 

statistik 2019a). Även medelåldern är högre bland respondenterna jämfört med 

medelåldern bland alla kandidater (49 respektive 47 år). Materialet är representativt, men 

i analysen används en vikt för att minska på underrepresentationen och 

överrepresentationen av vissa typer av respondenter. Vikten gör att urvalet motsvarar den 

relativa andelen bland alla kandidater och ger en mer realistisk bild av populationen. I 

praktiken innebär viktning att man artificiellt ökar eller minskar n för någon eller några 

grupper utan att urvalsstorleken ändras. (Djurfeldt m.fl. 2010, 124, 193). Vikten gör att 

könsfördelningen och åldersfördelningen i data motsvarar verkligheten. 

Det primära intresset är att studera riksdagspartierna, och en stor del av respondenterna 

kommer från övriga partier eller valmansföreningar. Att utesluta respondenterna som inte 

kandiderade för ett riksdagsparti skulle bidra till ett alltför lågt n och är därför inte ett 

alternativ. 

4.3.2 Internt bortfall 

Det interna bortfallet i materialet är lågt, alla respondenter besvarade frågorna om kön, 

ålder och parti. Ingen av frågorna gav som svarsalternativ ”Vet ej”, men möjligheten 

fanns att lämna frågor obesvarade. 

Det mest relevanta är ifall bortfallet är stort på frågorna som utgör de beroende 

variablerna (utförlig genomgång i kapitel 4.5). Frågorna som huvudsakligen ligger i fokus 

är kandidaternas upplevelser av särbehandling på basis av kön, ålder och etnisk bakgrund. 

Av de 770 respondenterna, lämnade 3,4 % frågan om kvinnligt kön varit till fördel i 

kandidatnomineringen obesvarad, samt 4,2 % i frågan om ung ålder och 5,4 % i frågan 

om invandrar- eller minoritetsbakgrund var till fördel. I frågan om vilka egenskaper satte 
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kandidaten personligen i en ofördelaktig position, lämnade 3% alternativet kön obesvarat, 

samt 2,4 % alternativet ålder och 4,7 % etnisk bakgrund. Svarsalternativet ”inte alls” 

fanns, och därför kan de svar som saknas inte kopplas ihop med den kategorin. I analysen 

av variablerna kommer de värden som saknas att uteslutas helt och hållet. 

4.4. Validitet och reliabilitet 

Intresset i avhandlingen ligger i att mäta hur rättvis kandidatnomineringen är ut ett 

jämlikhetsperspektiv och studera partiernas agerande. Detta undersöks med hjälp av 

kandidaternas upplevelser.  Det är viktigt att då avhandlingen studerar vilka egenskaper 

är till fördel i nomineringen, måste det betonas att det är frågan om den upplevda fördelen 

av vissa egenskaper för att förstärka validiteten. Detta tas i beaktande i både 

forskningsfrågorna och hypoteserna. Validiteten förstärks genom att frågorna som ställs 

ger svar på det vi vill undersöka, medan reliabiliteten avser frågornas tillförlitlighet och 

hur vi mäter (Djurfeldt m.fl. 2010, 104). Esaiasson m.fl. (2017) diskuterar den interna och 

externa validiteten. Med intern validitet avses giltiga slutsatser utifrån det begränsade 

antalet analysenheter som ingår i studien, medan extern validitet avser möjligheterna att 

generalisera slutsatserna från urvalet till en större population eller till en annan kontext 

(Esaiasson m.fl. 2017, 58–9). Ifall avståndet mellan den teoretiska definitionen och den 

operationella indikatorn är stor, ökar även validitetsproblemet (Esaiasson m.fl. 2017, 60). 

Resultaten av analysen kommer som sagt att ses i ljuset av populationen som undersöks 

och den potentiella partiskheten i de nominerade kandidaternas upplevelser av 

särbehandling. I kapitlen nedan diskuteras resonemangen bakom de operationella 

indikatorerna för de beroende och de oberoende variablerna som valts på basis av tidigare 

forskning och de teoretiska utgångspunkterna. Reliabiliteten är vanligtvis hög i 

kvantitativa undersökningar som förlitar sig på standardiserade frågeformulär (Djurfeldt 

m.fl. 2010, 105), likt Riksdagskandidatundersökningen 2019. I de följande två kapitlen 

presenteras operationaliseringarna och kodningen av de beroende och de oberoende 

variablerna som ingår i analysen. En noggrannare redovisning av variablerna presenteras 

i bilaga 1. 

4.5. Beroende variabler 

De beroende variablerna i avhandlingen är upplevelser av särbehandling på basis av: kön, 

ålder och etnisk bakgrund. För att studera särbehandling inom 

partierna kommer huvudsakligen två frågor ur surveyundersökningen att analyseras. 

Dessa frågor inkluderades för första gången i Riksdagskandidatundersökningen i 
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Finland i samband med riksdagsvalet 2019. I och med att frågorna som avslöjar 

kandidaternas upplevelser av särbehandling ställs för första gången i Finland, finns det 

tyvärr ännu inga möjligheter till jämförelse mellan tidigare val.  

Frågorna B5 och B6 i Riksdagskandidatundersökningen 2019 (von Schoultz och Kestilä-

Kekkonen 2019): 

B5.Om du tänker på ditt partis nominering, i vilken grad anser du att de nedanstående 

bakgrundsfaktorerna var en fördel när kandidaterna nominerades?   

Kvinnligt kön, Ung ålder, Invandrar- eller minoritetsbakgrund, Boende i en liten 

kommun, Låg utbildning 

B6. I vilken grad anser du att någon av de bakgrundsfaktorer som nämns nedan försatte 

dig i en ofördelaktig position när ditt parti nominerade kandidater?  

Kön, Ålder, Etnisk bakgrund, Bostadsort, Utbildning  

I avhandlingen kommer som sagt upplevelser av särbehandling på basis av kön, ålder och 

etnisk bakgrund beaktas - bostadsort och utbildning utesluts.  De beroende variablerna är 

på ordinalskala. Attitydskalor är vanliga exempel på ordinalskalor, frågornas 

svarsalternativ i enkäten var: Inte alls, I viss mån, Ganska mycket, Väldigt 

mycket. Värdena går att rangordnas och vända på men det går inte att jämföra avståndet 

mellan dem, nivåerna är inte ekvidistanta (Djurfeldt m.fl. 2010, 43). 

I Riksdagskandidatundersökningen skulle respondenterna svara om de upplevde att vissa 

egenskaper var fördelaktiga/ofördelaktiga i nomineringen inom deras eget parti, vilket 

nämns explicit i frågan. Kandidaterna förväntas utgå från de egna erfarenheterna inom 

partiet. Frågorna i belyser särbehandling både i negativ och positiv bemärkelse. Den 

första frågan B5 ber kandidaterna att bedöma partiernas agerande i allmänhet och avslöjar 

eventuell positiv särbehandling. Svaren på den andra frågan B6 avslöjar kandidaternas 

individuella upplevelser om eventuell särbehandling i negativ bemärkelse.   

Ur svaren framkommer upplevelser av särbehandling på basis av invandrar- eller 

minoritetsbakgrund samt etnisk bakgrund. Invandrarbakgrund, minoritetsbakgrund samt 

etnisk bakgrund tolkas i detta fall som synonymer, eftersom de andra svarsalternativen 

också syftar på samma saker. Med minoritetsbakgrund förväntas att det syftas på språklig 

eller etnisk minoritet, och inte sexuella minoriteter, personer med funktionsnedsättning 

eller religiösa minoriteter. Då man använder surveymaterial med standardiserade frågor 
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som används i olika länder, är det viktigt att ta i beaktande hur frågorna kan tolkas på 

olika sätt beroende på kontexten (John 2007, 269). I den finländska kontexten kunde det 

antas att de flesta av kandidaterna svarar på frågan om invandrar- eller 

minoritetsbakgrund och etnisk bakgrund på basis av de nationella minoriteterna i Finland: 

finlandssvenskar, romer och samer då det är frågan om minoritetsbakgrund. Tyvärr är det 

inte möjligt att veta mot vilken bakgrund respondenterna svarat på frågan. Styrkan i denna 

studie är att respondenterna kommer från samma kontext och inte exempelvis från olika 

länder. Ett komparativt perspektiv mellan olika länder i frågan om fördelen respektive 

nackdelen av etniciteten i kandidatnomineringen, kunde vara mer problematiskt. 

För att jämföra de kandidater som upplevde att det förekom någon typ av särbehandling 

(både positiv särbehandling i allmänhet samt individuella upplevelser av negativ 

särbehandling) inom sitt parti med dem som inte ansåg att de förekom någon 

särbehandling alls kodades variablerna om till dikotoma variabler. Variablerna 

omkodades från fyra svarskategorier till att ha två svarsalternativ: Inte alls och Ja. De som 

svarat ”I viss mån”, ”Ganska mycket” eller ”Väldigt mycket” slogs ihop till en grupp, 

dvs. ”Ja”.  

Det skapas två index som mäter positiv respektive negativ särbehandling. För att skapa 

indexen kodades variablerna så att svaren fördelades på en skala från 0–3, 0= Inte alls 

och 3= Väldigt mycket.  Därefter skapades summavariabler, ett för positiv särbehandling 

och ett för negativ särbehandling. De tre variablerna på ordinalskala om fördelen av: 

kvinnligt kön, ung ålder och invandrar och/eller minoritetsbakgrund slås ihop till ett index 

som divideras med tre. Denna summavariabel mäter allmän positiv särbehandling inom 

partierna och kan anta alla värden på skalan 0–3. Detta bidrar till tydligare jämförelse av 

medeltal mellan summavariablerna och de enskilda indikatorerna på positiv 

särbehandling.  De tre variablerna som mäter individuella upplevelser av negativ 

särbehandling på basis av kön, ålder och etnisk bakgrund omkodas till ett index som mäter 

individuell särbehandling i negativ bemärkelse på skalan 0-3 (konstruerat likadant som 

indexet för positiv särbehandling). I verkligheten är det högsta värdet på variabeln 2, 

eftersom ingen kandidat besvarat ”Väldigt mycket” på alla de tre alternativen kön, ålder 

och etnisk bakgrund. 

4.6 Oberoende variabler 

De ovannämnda beroende variablerna kommer att analyseras mot fyra oberoende 

variabler: kön, ålder, parti och politisk erfarenhet. 
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4.6.1 Kön 

I analysen används variabeln kön som kommer från officiellt registerdata. Variabeln kön 

är en dikotom variabel, män fick värdet 0 och kvinnor värdet 1. Könsfördelningen bland 

respondenterna var relativt jämn, av 770 respondenter var 58 % män och 42 % kvinnor. 

Även enligt Statistikcentralens bakgrundsanalys av kandidaterna i riksdagsvalet 2019 var 

andelen kvinnor 42 % (Finlands officiella statistik 2019a).  

4.6.2 Ålder 

Enligt statistikcentralens data var kandidaterna i riksdagsvalet 2019 i genomsnitt 4,3 år 

yngre än de röstberättigade. De kvinnliga kandidaternas genomsnittliga ålder var 45,5 år 

och de manliga kandidaternas 47,9 år. Majoriteten av kandidaterna under 45 år var 

kvinnor. (Finlands officiella statistik 2019) 

Åldersvariabeln som används i datamaterialet kommer från registerdata. 

Åldersfördelningen bland kandidaterna var mellan 18 och 85 år. Medelåldern bland alla 

respondenter var 47 år. Åldersvariabeln är ursprungligen en kvantitativ variabel i 

kvotskala. I den bivariata analysen används en omkodad variabel i ordinalskala genom 

att koda om variabeln till att inkludera tre åldersgrupper: ung ålder, medelålder och hög 

ålder. Ålderskategorierna är: unga i åldern 18–39 år, medelålder i åldern 40–60 år och 

äldre i åldern 61–85 år. 

4.6.3 Parti 

I Riksdagskandidatundersökningen fanns kandidater från 22 partier och 

valmansföreningar inklusive Ålands landskap. Partierna som kommer att inkluderas i 

analysen är riksdagspartierna innan riksdagsvalet 2019. Partivariabeln kodades om till att 

inkludera totalt 10 kategorier; Kristdemokraterna, Centern, Samlingspartiet, 

Sannfinländarna, Svenska Folkpartiet, Socialdemokraterna, Blå Framtid, 

Vänsterförbundet, De Gröna och Övriga partier. Fördelningen av respondenterna mellan 

riksdagspartierna var relativt jämn, endast Svenska Folkpartiet hade en frekvens på under 

fem procent, medan resten låg kring 6–8 procent. En tredjedel av respondenterna 

kandiderade för andra partier än för riksdagspartierna (30,4). Könsfördelningen är relativt 

jämn bland de flesta partierna. Sannfinländarna och Blå framtid utmärker sig som de mest 

mansdominerade partierna. De Grönas kandidater bestod till cirka två tredjedelar av 

kvinnor. Bland kategorin Övriga partier var kandidaterna till över 70 procent män. 
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4.6.4 Politisk erfarenhet 

Den oberoende variabeln politisk erfarenhet baseras på svaren på följande frågor i 

Riksdagskandidatundersökningen 2019 (von Schoultz och Kestilä-Kekkonen 2019): 

A4. Vilka år har du varit uppställd som riksdagsvalskandidat och när har du blivit invald? 

2019, 2015, 2011, Före 2011 

A6. Vad gäller dina politiska erfarenheter, har du någon gång...? 

Jobbat som oavlönad frivilligarbetare med parti- eller kampanjuppgifter, eller som 

riksdagsassistent 

Jobbat som avlönad med parti- eller kampanjuppgifter, eller som riksdagsassistent 

Haft partiuppdrag på lokal eller distriktsnivå 

Haft partiuppdrag på nationell nivå 

Varit kommun-eller stadsdirektör eller borgmästare 

Varit ledamot i kommunfullmäktige 

Varit ledamot i kommunstyrelsen 

Varit ledamot i Euopaparlamentet 

Tidigare erfarenhet som riksdagsledamot innan valet 2019 kommer att användas som en 

av indikatorerna på politisk erfarenhet. Den tidigare forskningen har visat att personer 

som uttryckligen strävar efter att förnya sitt mandat har bättre framgång både i 

nomineringsskedet och även i själva valet. Enligt statistikcentralens bakgrundsanalys av 

riksdagsvalskandidaterna 2019 var 6,7 % av kandidaterna i riksdagsvalet 2019 personer 

som var sittande riksdagsledamöter innan valet. Enligt statistikcentralens data hade 

Centern, Sannfinländarna och Socialdemokraterna (17,1, 17,1 respektive 13,4 %) de 

högsta andelarna sittande riksdagsledamöter bland sina kandidater, minst hade 

Kristdemokraterna (2,6 %). (Finlands officiella statistik 2019b) 

Bland respondenterna i Riksdagskandidatundersökningen 2019 hade 6,6 % tidigare 

politisk erfarenhet som riksdagsledamot innan valet 2019. Politisk erfarenhet anses dock 

innefatta mer än ett tidigare mandat i riksdagen. Enbart en tidigare kandidatur i 

riksdagsval anses inte ge kandidaten den tidigare politiska erfarenheten i den bemärkelse 

som vill belysas i avhandlingen. För att undersöka en förväntad socialiseringseffekt inom 

partierna, inkluderas även andra indikatorer. Därför används även fråga A6. ur 

suveymaterialet. Som indikatorer på tidigare politisk erfarenhet används de jakande 

svaren på följande alternativ ”Jobbat som avlönad med parti- eller kampanjuppgifter, 
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eller som riksdagsassistent, Haft partiuppdrag på nationell nivå, Varit kommun-eller 

stadsdirektör eller borgmästare, Varit ledamot i kommunfullmäktige, Varit ledamot i 

kommunstyrelsen samt Varit ledamot i Euopaparlamentet”. Alternativen ”Jobbat som 

oavlönad frivilligarbetare med parti- eller kampanjuppgifter, eller som riksdagsassistent, 

samt ”Haft partiuppdrag på lokal eller distriktsnivå” utesluts från analysen. Tidigare 

erfarenhet från lokalpolitiken förväntas ha betydelse då 85,5 procent av de invalda i 

riksdagsvalet 2019 var ledamöter i kommunfullmäktige (Kestilä-Kekkonen och von 

Schoultz 2020). 

Det skapas en summavariabel som mäter politisk erfarenhet som antar värden mellan 0 

och 7 genom att först koda om alla de ovannämnda variablerna. Svaren på frågan A4. 

kodas om så att de som varit invalda i ett eller flera val får värdet 1 och de som inte varit 

tidigare riksdagsledamöter får värdet 0. De som svarat ”Ja” på övriga sex frågorna kodas 

till 1 och de som svarat ”Nej” eller lämnat frågan obesvarad kodas till 0 (ingen 

erfarenhet). Totalt kan en kandidat få ett värde på skalan 0–7 beroende på hur många av 

alternativen personen har erfarenhet av. Det skapas även en variabel på ordinalskala för 

politisk erfarenhet som visar erfarenhet på tre olika nivåer: ingen erfarenhet (0), lite 

erfarenhet (1–2) och mycket erfarenhet (3 eller högre värde), till nya kategorier 0-1-2. 

Denna variabel används i den bivariata analysen. 

Ifall kandidaten svarat att hen tidigare varit riksdagsledamot och/eller svarat ja på minst 

ett av de ovanstående alternativen kommer personen att inkluderas i kategorierna 1–2: 

personer med tidigare erfarenhet. 63,8 procent av respondenterna har tidigare erfarenhet, 

medan 36,2 procent inte har någon tidigare erfarenhet. Största delen har erfarenhet från 

en eller två av de sju kategorierna, dvs kategorin Lite erfarenhet (44,2 procent). 366 av 

de 770 respondenterna hade tidigare erfarenhet av kommunfullmäktige vilket utgör 

närmare hälften av alla respondenter. För att skilja på personer med erfarenhet från flera 

uppgifter skapades den treskaliga variabeln istället för att endast presentera en dikotom 

ja/nej variabel. De som hade erfarenhet av tre eller fler av uppdragen utgör nästan en 

femtedel av respondenterna. 

Tabell 1. Tidigare erfarenhet inom politiken  

  Andel (n) 

Ingen erfarenhet 36,2 (279) 

Lite erfarenhet 44,5 (342) 

Mycket erfarenhet 19,3 (149) 

Totalt 100 (770) 
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4.7 Analysmetoder 

Analysen kommer att bestå av beskrivande statistik och test av samband 

med korstabeller, medelvärdesanalys samt regressionsanalys med hjälp av IBM 

SPSS.  Valet av analysmetoder baseras på begränsningarna av användningen av variabler 

främst på ordinal- och nominalskala. Enligt John (2007, 271) är beskrivande statistik 

essentiellt för förståelsen av data och något som forskare använder sig för lite av. För att 

på bästa sätt presentera den beskrivande statistiken krävs att den kvantitativt 

inriktade forskaren tolkar och analyserar data på djupet, likt en forskare som använder 

kvalitativa metoder (John 2007, 272).  Korstabeller är en tydlig analysmetod för att 

bestämma ifall en variabel påverkar en annan och för att hitta samband och används ofta 

i surveyundersökningen (John 2007, 273). Det bör dock noteras att det är frågan om 

samband men inte nödvändigtvis kausalitet. De statistiskt signifikanta sambanden får 

betydelse genom att de kopplas ihop med relevanta teorier och andra bevis, inte 

nödvändigtvis med mer komplicerade statistiska metoder (John 2007, 

275). Ambitionerna är sällan att endast påstå att X orsakar Y, utan snarare att X påverkas 

av Y genom W eller då man inkluderar Z.   

4.7.1 Bivariat analys 

Eftersom analysenheterna är kvalitativa variabler på nominal- eller ordinalnivå, 

förutsätter det test av samband i korstabeller (Djurfeldt m.fl. 2010, 195). För att undersöka 

förhållandet mellan två kvalitativa variabler i en korstabell är Chi2-test det mest använda 

verktyget (Pearson Chi2). Chi2-test görs för att se ifall fördelningen av svaren beror på 

slumpen, eller om det kan tolkas att upplevelserna om särbehandling beror på de 

oberoende variablerna. Kraven för användningen av Chi2-test är att högst 20 procent av 

cellerna får ha en förväntad frekvens som är mindre än fem. Det finns även en risk att 

Chi2-testet överskattar beroendet mellan variablerna om antalet observationer är färre än 

75. Chi2-testet är begränsat i den mån att den ger information om en eventuell signifikant 

skillnad mellan observerade och förväntade värden men den säger inte något om vilket 

håll skillnaden går. Det är viktigt att understryka att Chi2-testet inte är ett sambandsmått, 

utan den anger om två variabler är beroende eller oberoende av varandra. Styrkan av 

sambandet går inte att avgöra och testet måste betraktas som approximativt. Det finns 

även en risk att man ökar Chi2-värdet med ju fler observationer man har i urvalet, och 

obetydliga samband kan bli statistiskt signifikanta med stora urval. (Djurfeldt m.fl. 2010, 

213–218)  
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Det kritiska Chi2-värdet på bestäms på basis av frihetsgraderna (antalet kategorier i den 

kvalitativa variabeln-1) och ett signifikant p-värde som är mindre än 0,05.Om gränsen 

överskrids och p-värdet är signifikant, kan nollhypotesen om att x inte påverkar y med 

hög sannolikhet förkastas (Djurfeldt m.fl. 2010, 216). En annan svårighet med Chi2-test 

är att det inte går i stora tabeller att avgöra vilka celler som skiljer sig statistiskt signifikant 

åt. För ordinalskalevariabler finns möjligheten att använda sambandsmåttet tau som 

komplement till Chi2-testet, vilket tar i hänsyn informationen om rangordningen av 

variablerna. (Djurfeldt m.fl. 2010, 220–223) 

I analysen presenteras ett Kendall’s tau-c värde, som är ett sambandsmått som används 

med variabler på ordinalnivå när variablerna på x och y har olika antal kategorier 

(Djurfeldt m.fl.2010, Esaiasson 2017). Kendall’s tau-c kan anta värden på skalan 0 till 1 

eller -1 till 0, men i frågan om rangordnade kolumner används vanligtvis endast positiva 

värden. 0 betyder svagt samband, och 1 starkt samband men tolkningen av styrkan är inte 

glasklar, och sambandsmåttet fungerar främst som ett komplement till procentavläsning 

i tabellerna (Djurfeldt m.fl.2003, 155–156).   

4.7.2 Medelvärdesanalys 

För att kunna utföra en medelvärdesanalys, krävs att den beroende variabeln är i 

kvotskala. Indexvariablerna positiv särbehandling och negativ särbehandling skapades 

för att utföra mer djupgående analyser än korstabeller. Dessa indexvariabler testas mot de 

oberoende variablerna kön, parti, ålder och politisk erfarenhet. För att testa för skillnader 

i medelvärden mellan två grupper (kön) används t-test. När den oberoende variabeln 

innehåller fler än två kategorier (politisk erfarenhet, ålder, parti) används variansanalys 

(ANOVA). (Djurfeldt m.fl. 2010, 229) 

För att ta reda på om skillnaderna i medelvärden beror på den slumpmässiga variationen 

hos kandidaterna, måste man först ta reda på om varianserna kan antas vara lika. Det görs 

med hjälp av Levene’s test. Varianserna kan antas vara lika då Levene’s test är icke-

signifikant, p-värdet bör vara högre än 0,05. (Djurfeldt m.fl. 2010, 245). Då F-testet är 

signifikant, p<.001, betyder det att det finns signifikanta skillnader mellan grupperna. 

Genom ett post-hoc test (Bonferroni) avslöjas mellan vilka grupper det finns statistiskt 

signifikanta skillnader, om variabeln har fler än två kategorier. 

4.7.3 Regressionsanalys 

En enkel bivariat regressionsanalys utförs för att analysera betydelsen av den tidigare 

politiska erfarenheten på upplevelserna av positiv och negativ särbehandling. 
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Regressionsanalysen kommer att utföras med summavariablerna för positiv och negativ 

särbehandling som beroende variabler och indexvariabeln för politisk erfarenhet som 

oberoende. 

I regressionsanalysen får vi ut determinationskoefficienten, ett värde som kallas R2, som 

bestämmer den andel av den totala variationen i y som vi kan förklara med hjälp av 

sambandet x-y (Djufeldt m.fl. 2003, 168). Med andra ord berättar R2 hur mycket av 

variationen i upplevelserna av positiv och negativ särbehandling som kan förklaras med 

den tidigare politiska erfarenheten. Variabeln som används är ett index för politisk 

erfarenhet som antar värden på skalan 0–7. Regressionsanalysen i SPSS rapporterar även 

en variansanalys (ANOVA) där det signifikanta F-testet visar om modellen har en 

förklaringskraft. B-koefficienten berättar vilken effekt ett steg uppåt i den oberoende 

variabeln påverkar den beroende variabeln, dvs till exempel hur mycket varje 

förtroendeuppdrag eller arbete inom partiet ökar eller minskar på upplevelserna av 

särbehandling. Om B=0 saknas samband mellan x och y (Djurfeldt m.fl. 2003, 166). 

De övriga oberoende variablerna kön, ålder och parti inkluderas i en multipel 

regressionsanalys. Multipel regressionsanalys (MRA) bygger på att de ingående 

variablerna är kvantitativa, men även dikotoma variabler kan ingå som oberoende 

variabler i en MRA analys. Grundidén är att fler än en oberoende variabel förväntas ha 

betydelse för den beroende variabeln. (Djurfeldt m.fl. 2003)  

Totalt kommer det att utföras fyra modeller för regressionsanalysen, modell 1 och 2 har 

positiv särbehandling som beroende variabel. Modell 1 är en bivariat regression med 

politisk erfarenhet som oberoende variabel, medan modell 2 inkluderar alla oberoende 

variabler politisk erfarenhet, kön, ålder och parti. Modell 3 och 4 motsvarar modell 1 och 

2 men har negativ särbehandling som beroende variabel. Det intressanta med att göra 

både bivariata och multipla regressioner, är att visa hur effekten av politisk erfarenhet 

förändras i en multipel regression då de övriga oberoende variablerna inkluderas. För att 

jämföra partierna omkodas partivariabeln till en dummyvariabel. Som referenskategori 

används kategorin ”Övriga partier”. 
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten av den statistiska analysen. Avsnittet redovisar 

resultaten relaterade till de tre forskningsfrågorna i korthet, och noggrannare reflektioner 

i relation till teorin framförs i analyskapitlet kapitel 6. I samtliga tabeller presenteras 

andelar i procentform om inte annat nämns. 

5.1 Allmänna upplevelser av särbehandling 

Denna pro-gradu avhandling strävar efter att beskriva och förklara upplevelserna av 

jämlika möjligheter i kandidatnomineringsprocessen samt vilka faktorer upplevs vara 

fördelaktiga till att bli nominerad som kandidat i finska riksdagsval. I det här kapitlet 

kommer de beroende variablerna som belyser både upplevelser av positiv särbehandling 

i allmänhet samt upplevelser av individuell negativ särbehandling presenteras för att 

besvara de två första forskningsfrågorna: Upplever kandidaterna särbehandling i 

kandidatnomineringen till riksdagsval i Finland? och: Vilka sociodemografiska 

egenskaper upplevs vara till fördel för att bli nominerad som kandidat i finska 

riksdagsval?  I de senare kapitlen övergår den statistiska analysen till att förklara 

variationen i upplevelserna på basis av kandidaternas egna bakgrundsfaktorer. 

Svaren på frågorna om särbehandling i kandidatnomineringen presenteras härnäst med 

hjälp av de omkodade dikotoma variablerna samt indexvariablerna positiv och negativ 

särbehandling. Tabell 2 och 3 illustrerar fördelningen av svaren bland alla kandidater på 

de beroende variablerna samt medelvärden för variablerna positiv och negativ 

särbehandling (på skalan 0–3). Enligt respondenterna upplevs de sociodemografiska 

bakgrundsfaktorerna kvinnligt kön och ung ålder vara till större fördel än kandidaternas 

invandrar- och/eller minoritetsbakgrund i kandidatnomineringen i allmänhet. Cirka 2/3 

av kandidaterna upplevde att kvinnligt kön och ung ålder var till fördel i 

kandidatnomineringen.  

Tabell 2. Allmänna upplevelser av fördelen av nedanstående 

bakgrundsfaktorer 
      Inte alls Ja Medelvärde  (n) 

Kvinnligt kön  35,6 64,4 1,04 (744) 

Ung ålder   39,6 60,4 1,00 (738) 

Invandrar- och/eller 

minoritetsbakgrund 
65,6 34,4 0,49 (729) 

Positiv särbehandling   0,84 (727) 

 

De individuella upplevelserna av negativ särbehandling visar att majoriteten inte 

upplevde någon typ av negativ särbehandling personligen. Det finns dock skillnader när 
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de tre valda frågorna betraktas skilt. En femtedel av respondenterna upplevde personligen 

att deras egen ålder var en nackdel i kandidatnomineringen, samt femton procent av 

kandidaterna upplevde att deras eget kön försatte dem i en ofördelaktig position. Etnisk 

bakgrund var alternativet som respondenterna ansåg att inte försatte dem i en ofördelaktig 

position i lika hög grad. 

Tabell 3. Individuella upplevelser av nackdelen av nedanstående bakgrundsfaktorer 

      Inte alls Ja Medelvärde  (n) 

Kön  
 84,9 15,1 0,21 (747) 

Ålder  
 79,5 20,5 0,29 (752) 

Etnisk bakgrund   91,8 8,2 0,05 (734) 

Negativ särbehandling   0,17 (731) 

       
Det är tydligt att de individuella upplevelserna av särbehandling i negativ bemärkelse är 

färre än de allmänna upplevelserna om särbehandling i positiv bemärkelse 

Förväntningarna av en avsaknad av negativ särbehandling uppfylls, men kandidaterna 

upplever i relativt hög grad positiv särbehandling. Majoriteten upplevde positiv 

särbehandling inom partierna i allmänhet på basis av kvinnligt kön och ung ålder. Det går 

inte att konstatera att det inte skulle förekomma någon särbehandling enligt kandidaterna, 

men trenden visar mot upplevd positiv snarare än negativ särbehandling. 

Skillnaderna i upplevelserna av positiv och negativ särbehandling visualiseras med hjälp 

av Figur 1 och 2 som visar fördelningen av upplevelserna av positiv och negativ 

särbehandling bland kandidaterna. Av histogrammen går det tydligt att se skillnaderna i 

fördelningen av upplevelserna av positiv (M=0,84) respektive negativ särbehandling 

(M=0,17). Majoriteten av respondenterna upplevde någon typ av positiv särbehandling i 

allmänhet, medan majoriteten inte upplevde någon typ av negativ individuell 

särbehandling.  
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Figur 1.Fördelningen av upplevelserna av positiv särbehandling

 
Figur 2.Fördelning av upplevelserna av negativ särbehandling 

 

5.1.1 Sociodemografiska egenskaper av betydelse 

Det konstaterades att majoriteten av kandidaterna upplevde positiv särbehandling i 

kandidatnomineringen. Vilka av faktorerna som ansågs enligt respondenterna vara till 

mest fördel samt graderna av upplevelserna av faktorerna till fördel respektive till nackdel 

presenteras i detta kapitel. Tabell 4 och 5 illustrerar fördelningen av svaren på de två 

frågorna som belyser kandidaternas upplevelser av nomineringsprocessen. De som anser 

att de nedanstående faktorerna påverkat väldigt mycket är i minoritet, de flesta upplever 

i allmänhet att egenskaperna kvinnligt kön, ung ålder och invandrar- och eller 

minoritetsbakgrund inte alls eller i viss mån är fördelaktiga för kandidaterna. De 



43 
 

individuella upplevelserna av nackdelen av kön, ålder och etnisk bakgrund visar en 

starkare trend. Dessa faktorer var inte alls ofördelaktiga för de flesta kandidaterna 

personligen. En tydlig majoritet av alla kandidater upplevde inte individuell negativ 

särbehandling på basis av någon av faktorerna i fokus. 

Tabell 4. Allmänna upplevelser av fördelen av nedanstående bakgrundsfaktorer    

  Kvinnligt kön Ung ålder Invandrar- och/eller minoritetsbakgrund 
 % (n) % (n) % (n)   
Inte alls  35,6 (265) 39,6 (292) 65,6 (478)   

I viss mån 34,7 (258) 30,6 (226) 23,5 (171)   

Ganska mycket 19,6 (146) 19,7 (145) 7,4 (54)   

Väldigt mycket 10,1 (75) 10,1 (74) 3,4 (25)   

Totalt  100 (744) 100 (738) 100 (729)   

 

Tabell 5. Individuella upplevelser av nackdelen av nedanstående bakgrundsfaktorer 

  Kön Ålder Etnisk bakgrund 

    Andel % (n) % (n) % (n) 

Inte alls   84,9 (634) 79,5 (597) 96,3 (707) 

I viss mån 11,1 (83) 13,5 (102) 2,5 (19) 

Ganska mycket 2,2 (16) 5,1 (38) 0,7 (5) 

Väldigt mycket 1,8 (13) 1,9 (14) 0,4 (3) 

Totalt  100 (747) 100 (752) 100 (734) 

 

5.2 Bakgrundens inverkan på upplevelserna 

I det här kapitlet går analysen från den beskrivande delen in på förklarande faktorer till 

upplevelserna av särbehandling i kandidatnomineringen. Denna del strävar efter att 

besvara forskningsfrågan: Hur påverkar kandidaternas egen bakgrund deras upplevelser 

av särbehandling i kandidatnomineringsprocessen? De oberoende variablerna kön, 

politisk erfarenhet, ålder samt partibakgrund kommer att testas emot de beroende 

variablerna.  

5.2.1 Kön 

Den oberoende variabeln kön förväntas främst ha en inverkan på de allmänna 

upplevelserna av fördelen av kvinnligt kön samt de individuella upplevelserna av 

nackdelen av kön i kandidatnomineringen.  

I Tabell 6 illustreras sambandet mellan kön och upplevelser av fördelen av kvinnligt kön 

i kandidatnomineringen. Det fanns signifikanta skillnader mellan män och kvinnors 

upplevelser av fördelen av kvinnligt kön i kandidatnomineringen. Kvinnor ansåg i högre 

grad att kvinnligt kön var till fördel än män.  
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Tabell 6. Kvinnligt kön till fördel    
 

  Inte alls I viss mån 

Ganska 

mycket 

Väldigt 

mycket (n) 

Alla 35,7 34,7 19,5 10,1 (743) 

Kvinna 23,9 40,3 23,3 12,6 (318) 

Man 44,5 30,6 16,7 8,2 (425) 

Chi2-test kön=33,89, p<.001 

Då kön analyseras mot kandidaternas individuella upplevelser av nackdelen av kön i 

kandidatnomineringen, hittas inga statistiskt signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnor (Chi2=3,51, p=.32). 17,1 procent av männen respektive 12,7 procent av 

kvinnorna ansåg att det egna könet var en nackdel i kandidatnomineringen personligen i 

någon grad, dock kan denna skillnad inte bevisas vara statistisk signifikant. 

Även t-testet för skillnaden mellan medelvärden mellan kvinnor och män visar att 

skillnaden är signifikant endast i frågan om positiv särbehandling, F(725)=1,29, p <.01, 

CI [-.27, -.06]. Det fanns alltså en signifikant skillnad i medelvärdena i upplevelserna av 

positiv särbehandling på basis av kvinnligt kön, ung ålder och invandrar- och/eller 

minoritetsbakgrund mellan kvinnor och män. Kvinnor upplevde i högre utsträckning att 

det förekom positiv särbehandling, M=0,93 jämfört med män, M=0,77.  

Män upplevde mer negativ särbehandling (M=0,19) än kvinnor (M=0,14), men denna 

skillnad i medelvärden är inte statistiskt signifikant.  

5.2.2 Politisk erfarenhet 

Den oberoende variabeln politisk erfarenhet är den enda av de oberoende variablerna som 

inkluderas i magisteravhandlingen som är en så kallad subjektiv egenskap hos 

kandidaterna (Kuitunen 2000). I det här kapitlet testas socialiseringseffekten av den 

tidigare erfarenhet inom politiken vilket förväntas påverka kandidaternas upplevelser av 

särbehandling - både positiv på allmän nivå samt negativ på individnivå. Andelarna av de 

sammanslagna kategorierna ”I viss mån”, ”Ganska mycket” och ”Väldigt mycket” 

presenteras i procentform i kolumnen ”Ja”. i tabell 7 och 8. ”Alla” raden inkluderas som 

referenspunkt och n syftar på det totala antalet kandidater inom gruppen. 

Den tidigare politiska erfarenheten påverkade signifikant upplevelserna av positiv 

särbehandling på alla de tre olika indikatorerna (kvinnligt kön, ung ålder, 

minoritetsbakgrund). Resultaten i tabell 7 visar att majoriteten bland alla respondenter 

upplevde att kvinnligt kön och ung ålder var till fördel, men samtidigt ansåg majoriteten 

att invandrar- och/eller minoritetsbakgrund inte var till fördel. För alla tre indikatorerna 
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är det tydligt att ju mer tidigare politisk erfarenhet kandidaterna hade, desto mer positiv 

särbehandling upplevde kandidaterna inom partierna. Chi2-testet bekräftar att 

fördelningen av svaren påverkas av den oberoende variabeln om den tidigare politiska 

erfarenheten på alla de tre beroende variablerna: kvinnligt kön (p<.001), ung ålder (p<.01) 

och minoritetsbakgrund (p<.01).  

Sambansmåttet Kendalls’s tau-c visar att upplevelserna av fördelen av kvinnligt kön har 

ett signifikant samband med den politiska erfarenheten (p<.001) men sambandet är svagt, 

0,15. Även sambandet mellan upplevelserna av fördelen av ung ålder och politisk 

erfarenhet är signifikant (p<.01) men svagt, 0,12. Samt sambandet mellan upplevelserna 

av fördelen av invandrar- och/eller minoritetsbakgrund och politisk erfarenhet var 

signifikant (p<.001) men svagt, 0,13. 

Tabell 7. Politisk erfarenhet och upplevelser av positiv särbehandling   

  Kvinnligt kön Ung ålder 

Invandrar och/eller 

minoritetsbakgrund 

Politisk erfarenhet Ja (n) Ja (n) Ja (n) 

Ingen erfarenhet 56,2 (267) 53,8 (264) 28,2 (262) 

Lite erfarenhet 66,3 (332) 62,0 (332) 34,0 (326) 

Mycket erfarenhet 75,2 (145) 69,0 (142) 44,4 (141) 

Alla 64,4 (744) 60,4 (738) 34,3 (729) 

 

I tabell 8 visualiseras skillnaderna i upplevelserna av individuell, negativ särbehandling 

bland kandidaterna med ingen, lite eller mycket tidigare politisk erfarenhet. Till skillnad 

från den beroende variabeln positiv särbehandling, är ingen av de tre faktorerna statistiskt 

signifikant. Det går inte att konstatera att fördelningen av svaren skulle påverkas av den 

oberoende variabeln (Chi2 icke-signifikant), eller att det skulle finnas ett samband mellan 

politisk erfarenhet och upplevelser av negativ särbehandling (Kendall’s tau-c icke-

signifikant), på någon av de tre faktorerna kön, ålder eller etnisk bakgrund.  

Tabell 8. Politisk erfarenhet och upplevelser av negativ särbehandling 
  

 Kön Ålder Etnisk bakgrund 

Politisk erfarenhet Ja (n) Ja (n) Ja (n) 

Ingen erfarenhet 13,4 (269) 18,5 (270) 2,7 (264) 

Lite erfarenhet 16,2 (333) 22 (336) 4,9 (326) 

Mycket erfarenhet 15,9 (145) 20,7 (145) 2,1 (143) 

Alla 15,1 (747) 20,5 (751) 3,5 (733) 

 

Resultaten av variansanalysen (ANOVA) visar att det finns en signifikant skillnad i 

medelvärdena i upplevelserna av positiv särbehandling på basis av kvinnligt kön, ung 
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ålder och invandrar- och/eller minoritetsbakgrund mellan kandidaterna med lite politisk 

erfarenhet, mycket politisk erfarenhet och kandidaterna utan erfarenhet, F(2,723)=8,52, 

p <.001. Bonferroni parvisa jämförelser visar att medelvärdet av upplevelserna av positiv 

särbehandling bland dem med ingen erfarenhet (M=0,71) skiljer sig signifikant från dem 

med lite erfarenhet (M=0,88) och dem med mycket politisk erfarenhet (M=0,99). Det 

fanns ingen signifikant skillnad i medelvärden mellan dem med lite erfarenhet och dem 

med mycket erfarenhet.  

För den andra beroende variabeln negativ särbehandling, finns inga statistiskt signifikanta 

skillnader i medelvärden mellan grupperna, ingen erfarenhet M=0,14, lite erfarenhet 

M=0,18, mycket erfarenhet M=0,18. Både F-testet och de parvisa jämförelserna är icke-

signifikanta. Resultaten antyder skillnader bland dem med politisk erfarenhet och dem 

utan erfarenhet i upplevelserna av fördelaktiga faktorer i kandidatnomineringen, men inte 

i upplevelserna av egenskaper till nackdel. 

5.2.3 Ålder 

Den oberoende variabeln ålder förväntas ha en inverkan på upplevelserna av fördelen av 

ung ålder samt de individuella upplevelserna av nackdelen av ålder. I Tabell 9 presenteras 

sambandet mellan åldersgrupp med upplevelserna av fördelen av ung ålder i 

kandidatnomineringen. Åldersgrupperna är indelade i unga 18–39 år, medelålder 40–60 

samt äldre i åldern 61–85. Det fanns signifikanta skillnader i upplevelserna mellan de 

olika åldersgrupperna. Unga upplevde betydligt mer än de äldre åldersgrupperna, att ung 

ålder var till fördel i kandidatnomineringen. Cirka hälften av de äldre och kandidaterna i 

medelåldern ansåg att ung ålder inte alls var till fördel, medan andelen var endast 20 

procent bland unga. Sambandet mellan åldersgrupp och upplevelserna av fördelen av ung 

ålder i kandidatnomineringen var signifikant men svagt, Kendall’s tau-c 0,22 (p <.001). 

Tabell 9. Ung ålder till fördel     

  Inte alls I viss mån Ganska mycket Väldigt mycket (n) 

Alla 39,6 30,6 19,6 10,1 (739) 

Unga 20,8 34,2 28,3 16,7 (240) 

Medelålder 48,2 31,2 14,9 5,8 (382) 

Äldre 50,4 21,4 17,1 11,1 (117) 

Åldersgrupp: Chi2=67,52, p<.001.  

Det fanns även signifikanta skillnader mellan åldersgruppernas individuella upplevelser 

av negativ särbehandling på basis av ålder. Bland äldre i åldern 61–85 år ansåg cirka 40 

procent att deras ålder var en nackdel i någon grad i kandidatnomineringen. Den äldre 

åldersgruppen skiljer sig betydligt i jämförelse med de två andra. Det fanns ett svagt men 
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signifikant samband mellan de individuella upplevelserna av nackdelen av ålder och 

åldersgrupperna, Kendall’s tau-c 0,1 (p <.001). 

Tabell 10. Upplevelser av nackdelen av ålder bland åldersgrupperna  

  Inte alls I viss mån Ganska mycket Väldigt mycket (n) 

Alla 79,5 13,4 5,2 1,9 (752) 

Unga 82,8 11,8 4,6 0,8 (238) 

Medelålder 83,9 12,2 3,1 0,8 (385) 

Äldre 60,5 20,2 12,4 7,0 (129) 

Chi2=50,56, p<.001. 

I variansanalysen (ANOVA) för skillnaderna i upplevelserna av negativ och positiv 

särbehandling mellan de olika åldersgrupperna, finns en signifikant skillnad mellan 

åldersgrupperna endast i upplevelserna av positiv särbehandling.  

Variansanalysen bekräftar att skillnaderna i fördelningen av svaren bland de olika 

åldersgrupperna i frågan om upplevelserna av fördelen av ung ålder är signifikanta. Det 

finns signifikanta skillnader i medelvärden mellan unga kandidater och kandidater i 

medelåldern (p<.001), samt mellan unga kandidater och äldre kandidater (p<.01). 

Skillnaderna är icke-signifikanta mellan kandidater i medelåldern och äldre kandidater. 

Unga kandidater upplevde att det förekom positiv särbehandling i kandidatnomineringen 

i högre utsträckning än kandidater i medelålder och äldre kandidater. Skillnaderna i 

medelvärden illustreras i tabell 11. 

Tabell 11. Medelvärden enligt ålder av positiv särbehandling i allmänhet 

 Medelvärde (n) Standardavvikelse   

Unga 1,05 (233) 0,74  
Medelålder 0,73 (378) 0,65  
Äldre 0,79 (116) 0,73  
Alla 0,84 (727) 0,71   

     

5.2.4 Partibakgrund 

Partibakgrunden är intressant att studera i frågan om positiv särbehandling, för att se på 

vilka partier i synnerhet stöder unga, kvinnor och personer med invandrar- och/eller 

minoritetsbakgrund i nomineringen. Fördelen av dessa egenskaper skulle eventuellt 

avslöja partiernas behov av den typen av kandidater. Partierna ses som sagt som rationella 

aktörer som försöker maximera sitt väljarstöd. Därmed kommer partierna förutom att 

ställa upp kandidater som lockar väljare från deras vanliga väljarkår även försöka locka 

nya väljare genom att balansera listan med olika typer av kandidater. I frågan om 

partibakgrundens effekt på upplevelserna förväntas partiets utbud av kandidater samt 
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partiets ideologi ha en inverkan på upplevelserna. En utförligare genomgång av de 

teoretiska kopplingarna med resultaten följer i analyskapitlet. Både positiv särbehandling 

på allmän nivå inom partierna samt negativ särbehandling på individnivå testas emot 

partibakgrunden. 

I tabell 12 presenteras fördelningen av upplevelserna av positiv särbehandling bland 

riksdagspartierna med hjälp av de dikotoma variablerna där kategorierna ”I viss mån”, 

”Ganska mycket” och ”Väldigt mycket” slagits ihop till ”Ja”. Chi2-testet visar att det finns 

skillnader mellan partierna och deras upplevelser om fördelen av kvinnligt kön (p<.001),  

mellan partiernas upplevelser av upplevelsen av fördelen av ung ålder (p<.001), samt i 

frågan om fördelen av invandrar-och/eller minoritetsbakgrund i kandidatnomineringen 

(p<.001). Även Kendall’s tau-c visar att sambandet var statistiskt signifikant för kvinnligt 

kön (p<.001 och ung ålder (p<.001), men inte för invandrar- och/eller minoritetsbakgrund 

(p=.54). 

Det är främst kvinnligt kön och ung ålder som visar sig ha varit fördelaktiga inom 

partierna. Det finns inga större skillnader i svaren då man ser på kandidaterna allmänt 

samt då man ser på partierna skilt. Majoriteten av respondenterna för samtliga 

riksdagspartier ansåg att kvinnligt kön och ung ålder var fördelaktiga egenskaper i 

kandidatnomineringen. Kristdemokraterna och De Gröna hade mest neutrala upplevelser 

av positiv särbehandling på basis av kvinnligt kön, närapå hälften inom båda partierna 

upplevde inte alls kvinnligt kön som en fördel. Det är kategorin med de övriga partier 

utan riksdagsmandat som skiljer sig mest åt från riksdagspartierna i frågan om 

upplevelserna av fördelen av alla tre egenskaper. 

Som förväntat, var Sannfinländarna partiet vars kandidater upplevde att kvinnligt kön var 

mest till fördel (84,1 %) i jämförelse med de andra partierna. Något oväntat att Svenska 

Folkpartiet (83,3 %) bara låg efter med under en procentenhet. Ung ålder upplevs vara 

mest till fördel bland kandidaterna från Svenska Folkpartiet (79,3 %), Vänsterförbundet 

(75, 4 %) samt Socialdemokraterna (77,9 %).  

Vänsterförbundet, De Gröna och SDP hade de högsta andelarna i frågan om upplevelserna 

av fördelen av invandrar- och/eller minoritetsbakgrund, men Svenska Folkpartiet hade 

den allra högsta andelen. En så stor andel som 75 procent av kandidaterna för Svenska 

Folkpartiet upplevde invandrar-och/eller minoritetsbakgrund som fördelaktigt, vilket 

förmodligen delvis syftar på den finlandssvenska minoriteten, men även partiets 
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profilering som ett värdeliberalt parti och placering på GAL-TAN dimensionen (Isotalo 

m.fl. 2020). 57 % av respondenterna för Vänsterförbundet och nästan hälften av 

respondenterna från De Gröna ansåg att invandrar-och/eller minoritetsbakgrund var en 

fördel inom deras partier. Resten av partierna hade andelar som låg under 30 procent och 

skiljde sig betydligt till de ovannämnda.  

Tabell 12. Parti och upplevelser av positiv särbehandling     

  
Kvinnligt kön Ung ålder 

Invandrar och/eller 

minoritetsbakgrund 

Parti Ja (n) Ja (n) Ja (n) 

Kristdemokraterna 52,5 (59) 63,8 (58) 24,1 (58) 

Centern 73,1 (67) 70,8 (65) 29,7 (64) 

Samlingspartiet 75,8 (66) 61,5 (65) 27,7 (65) 

Sannfinländarna 84,1 (63) 68,3 (63) 18,3 (60) 

Svenska Folkpartiet 83,3 (30) 79,3 (29) 75,9 (29) 

Socialdemokraterna 70,1 (67) 77,9 (68) 55,9 (68) 

Blå Framtid 68,9 (45) 55,8 (43) 27,9 (43) 

Vänsterförbundet 81,5 (65) 75,4 (65) 57,8 (64) 

De Gröna 54,5 (66) 59,1 (66) 48,5 (66) 

Övriga 48,6 (218) 42,6 (216) 22,3 (211) 

Alla 64,5 (746) 60,4 (738) 34,3 (728) 

I tabell 13 presenteras fördelningen av upplevelserna av nackdelen av kön, ålder och 

etnisk bakgrund bland riksdagspartierna med hjälp av de dikotoma variablerna. Det fanns 

skillnader i upplevelserna mellan partierna i upplevelserna om nackdelen av kön (p<.01) 

och ålder (p<.05), men inte etnisk bakgrund (p=.58). Det fanns inte något signifikant 

samband mellan den oberoende och någon av de beroende variablerna, Kendall’s tau-c, 

p>.05. 

Av de tre indikatorerna på negativ särbehandling, kön, ålder och etnisk bakgrund, var 

åldern faktorn som upplevdes vara den största nackdelen. Åldern upplevdes som nackdel 

mest bland kandidaterna för Vänsterförbundet, Socialdemokraterna, Blå Framtid och 

Samlingspartiet. Det fanns större variation mellan partierna i upplevelserna av nackdelen 

av kön. Kandidaterna från Vänsterförbundet, De Gröna, Sannfinländarna och 

Samlingspartiet upplevde mest negativ särbehandling på basis av kön, mer eller mindre 

en femtedel upplevde negativ särbehandling på basis av kön i någon grad. Den etniska 

bakgrunden upplevdes inte vara någon stor nackdel, och fördelningarna av svaren på 

denna faktor var som tidigare konstaterat, icke-signifikanta.  
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Tabell 13. Parti och upplevelser av negativ särbehandling     
  Kön Ålder Etnisk bakgrund 

Parti Ja (n) Ja (n) Ja (n) 

Kristdemokraterna 5,0 (60) 18,3 (60) 1,7 (58) 

Centern 16,4 (67) 19,4 (67) 7,7 (65) 

Samlingspartiet 18,8 (64) 24,6 (65) 4,6 (65) 

Sannfinländarna 19,7 (61) 22,2 (63) 1,7 (58) 

Svenska folkpartiet 13,8 (29) 20,7 (29) 3,4 (29) 

Socialdemokraterna 20,9 (67) 25,4 (67) 5,9 (68) 

Blå Framtid 15,6 (459 24,4 (45) 6,7 (45) 

Vänsterförbundet 21,2 (66) 32,8 (67) 4,7 (64) 

De Gröna 26,2 (65) 24,2 (66) 3,1 (65) 

Övriga 8,1 (222) 12,6 (222) 2,3 (217) 

Alla 15,0 (746) 20,5 (751) 3,8 (734) 

 

Resultaten i variansanalysen (ANOVA) för test av skillnaderna i medelvärdena för 

riksdagspartierna, visar signifikanta skillnader i medelvärdena i upplevelserna av positiv 

särbehandling, men inte bland de individuella upplevelserna av negativ särbehandling. 

De främsta skillnaderna finns mellan riksdagspartierna och kategorin ”Övriga partier”. 

Det tyder på att det inte förekommer stora skillnader mellan riksdagspartierna och att 

upplevelserna av positiv särbehandling i allmänhet är lika bland partierna. Då analysen 

bortser från kategorin ”Övriga partier” fanns även signifikanta skillnader mellan 

Kristdemokraterna och Svenska Folkpartiet samt Vänsterförbundet. Kandidaterna för 

Kristdemokraterna (M=0,7) upplevde positiv särbehandling i signifikant mindre 

utsträckning än SFP (M=1,21) och Vänsterförbundet (M=1,1). Tabell 14 visar 

skillnaderna i medelvärden mellan partierna. 

Tabell 14. Medelvärden partivis av positiv särbehandling i 

allmänhet  

Parti Medelvärde (n) Standardavvikelse 

Kristdemokraterna 0,70 (58) 0,59 

Centern 1,01 (64) 0,67 

Samlingspartiet 0,85 (65) 0,65 

Sannfinländarna 0,98 (60) 0,66 

Svenska Folkpartiet 1,21 (29) 0,73 

Socialdemokraterna 1,04 (67) 0,64 

Blå Framtid 0,84 (42) 0,76 

Vänsterförbundet 1,1 (64) 0,65 

De Gröna 0,84 (66) 0,73 

Övriga partier 0,59 (211) 0,72 

Alla 0,84 (727) 0,71 
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5.2.5 Multivariat analys 

Avsikten med en regressionsanalys är att få ytterligare svar om förekomsten av en 

socialiseringseffekt på upplevelserna av särbehandling i kandidatnomineringen samt dess 

effekt under kontroll för kön, ålder och parti i en multipel linjär regression. Regressionen 

hjälper att avgöra styrkan av effekten av de valda bakgrundsfaktorerna har på 

upplevelserna av särbehandling i kandidatnomineringen.  

Tabell 15. Linjär regression med upplevelser av positiv och negativ särbehandling som 

beroende variabler 

                  

  Positiv särbehandling   Negativ särbehandling   

  Modell 1   Modell 2    Modell 3  Modell 4     

          
Politisk erfarenhet 0,08***  0,044*  0,010 -0,012   

Kön (kvinna=1)   0,090   -0,070**   

Ålder   -0,01***   0,001   

KD   0,096   0,020   

C   0,297**   0,123*   

SAML   0,192   0,160**   

SF   0,37***   0,125*   

SFP   0,502***   0,147*   

SDP   0,347***   0,185***   

BLÅ   0,284*   0,115*   

VF   0,432***   0,217***   

GRÖN   0,107   0,201***   

         

R2 0,024  0,115  0,001 0,049   

F 17,47***  7,73***  1,080 3,067***     

***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05       

Resultaten av de fyra regressionsmodellerna illustreras i tabell 15 ovan. Som sagt utfördes 

två olika modeller med positiv särbehandling som beroende variabel i den linjära 

regressionen. Den bivariata regressionsanalysen visar att modell 1 är signifikant 

F(1,725)=17,47, p<.001. Dock kan endast 2,4 % av variationen i upplevelserna av positiv 

särbehandling förklaras med den tidigare politiska erfarenheten (R2=0,024). Varje 

uppdrag som används som indikator på politisk erfarenhet i avhandlingen ökade 

upplevelserna av positiv särbehandling med 8,3 % (B=0,08, p<.001).  

Även modell 2 är signifikant, 11,5 % av variationen i upplevelserna av positiv 

särbehandling i allmänhet kan förklaras med de fyra oberoende variablerna kön, ålder, 

parti och politisk erfarenhet (F(12,714)=7,73, p<.001). Åldern har en signifikant, negativ 

effekt på upplevelserna (B=-0,1). Det betyder att yngre kandidater upplever mer positiv 
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särbehandling och ju äldre en kandidat är, desto sannolikare är det att hen upplever mindre 

positiv särbehandling. Kvinnor upplevde mer positiv särbehandling, men kön visade sig 

inte vara en statistiskt signifikant faktor i den multivariata analysen.  

Av partierna användes kategorin ”Övriga partier” som referenskategori. Alla kandidater 

från riksdagspartier upplevde mer positiv särbehandling i jämförelse med kategorin 

”Övriga partier” som användes som referensgrupp. Signifikanta resultat hittades bland 

Centern, Sannfinländarna, Svenska Folkpartiet, Socialdemokraterna, Blå framtid och 

Vänsterförbundet i jämförelse med ”Övriga partier”. Kandidater från dessa partier 

upplevde signifikant mer positiv särbehandling än kandidater från andra än 

riksdagspartier. Politisk erfarenhet visade sig ha en signifikant effekt i den bivariata 

regressionen (B=0,08, p<.001), effekten av den tidigare erfarenheten sjunker med hälften 

i en multipel regression där de andra oberoende variablerna inkluderas, men är fortfarande 

signifikant (B=0,04, p<.05). Effekten av den politiska erfarenheten sjunker då kön, ålder 

och parti inkluderas i regressionen men den totala effekten av dessa förklarar 11 procent 

av variationen i upplevelserna av positiv särbehandling då enbart politisk erfarenhet 

förklarade endast 2 procent av variationen.  

Modell 3 och 4 har negativ särbehandling som beroende variabel. Resultaten från modell 

3 visar inga statistisk signifikanta resultat. B-koefficienten (0,01) betyder att ju mer 

politisk erfarenhet, desto mer ökar upplevelserna av individuell negativ särbehandling, 

dock är detta resultat inte signifikant. Koefficienten är nära värdet 0, vilket tyder på att 

det inte finns ett samband mellan x och y (Djurfeldt m.fl. 2003). 

Modell 4 är signifikant, 4,9 procent av variationen i upplevelserna av negativ 

särbehandling individuellt kan förklaras med kandidaternas politiska erfarenhet, ålder, 

kön samt partibakgrund (F(12,718)=3,07, p<.001). Effekten av åldern på upplevelserna 

är inte statistiskt signifikant, men kön är däremot signifikant (B=-0,07, p<.01). Kvinnor 

upplever mindre individuell negativ särbehandling än män. Alla riksdagspartier upplever 

i jämförelse med kategorin ”övriga partier” mer individuell negativ särbehandling. De 

största, statistiskt signifikanta skillnaderna mellan riksdagspartierna och de övriga 

partierna hittas bland De Gröna, Vänsterförbundet, SDP, och Samlingspartiet i jämförelse 

med referensgruppen ”Övriga partier”. 
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5.3 Hypotesprövning 

I detta kapitel sammanfattas resultaten av hypotesprövningen. Resultaten presenteras i 

korthet i koppling till förväntningarna i hypoteserna. Tabell 16 illustrerar de verifierade 

och falsifierade hypoteserna. I kapitel 6 följer en utförligare genomgång av de centrala 

fynden tillsammans med tolkningar i koppling till teorin och den tidigare forskningen. 

H1 Kandidaterna upplever kandidatnomineringen i allmänhet som jämlik, majoriteten 

upplever inte särbehandling. 

H1 falsifieras eftersom majoriteten av kandidaterna upplevde någon typ av positiv 

särbehandling. Därför kan det inte konstateras att kandidatnomineringen upplevs som 

jämlik i allmänhet av majoriteten. Däremot visade sig att majoriteten av kandidaterna inte 

upplevde negativ särbehandling individuellt. 

H2 Det förekommer skillnader i kandidaternas upplevelser av vilka typer av egenskaper 

som är till fördel inom partierna. 

H2 a. Kandidaterna upplever att partierna stöder unga i större utsträckning 

än personer med invandrar- och/eller minoritetsbakgrund i 

kandidatnomineringen. 

H2 b. Kandidaterna upplever att partierna stöder kvinnor i större 

utsträckning än personer med invandrar- och/eller minoritetsbakgrund i 

kandidatnomineringen. 

H2 verifieras då det fanns skillnader mellan vilka egenskaper som upplevdes vara 

fördelaktiga i kandidatnomineringen. Både H2 a och b verifieras, då kandidaterna 

upplevde att partierna stöder unga i större utsträckning än personer med invandrar- 

och/eller minoritetsbakgrund samt kvinnor mer än personer med invandrar- och eller 

minoritetsbakgrund. 

H3 Personer med tidigare politisk erfarenhet upplever allmänt särbehandling i mindre 

utsträckning än kandidater utan erfarenhet. 

H3 falsifieras eftersom det inte fanns signifikanta skillnader i upplevelserna av negativ 

särbehandling mellan kandidater utan och med tidigare politisk erfarenhet. Dessutom 

visar resultaten att personer med tidigare politisk erfarenhet upplevde signifikant mer 

positiv särbehandling inom partierna än de utan tidigare erfarenhet. Upplevelserna av 

positiv särbehandling ökade tydligt ju mer erfarenhet kandidaterna hade. De måste dock 

understrykas att det är frågan om positiv särbehandling. Det som dock resultaten 

bekräftar, är att det finns statistiskt signifikanta skillnader i upplevelserna av 
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särbehandling mellan dem som har tidigare politisk erfarenhet och dem som inte har 

tidigare erfarenhet. 

H4 Partiernas varierande utbud och efterfrågan av kandidater påverkar kandidaternas 

upplevelser. 

H4 a. Kvinnligt kön upplevs vara till fördel i kandidatnomineringen inom 

Sannfinländarna. 

H4 b.  Ung ålder upplevs vara till fördel i kandidatnomineringen inom SDP 

och Vänsterförbundet. 

Det visade sig finnas skillnader mellan kandidaternas upplevelser då partibakgrunden 

analyserades. Som förväntat, upplevdes kvinnligt kön vara till fördel bland kandidaterna 

för Sannfinländarna samt ung ålder till fördel i kandidatnomineringen inom SDP och 

Vänsterförbundet.  

H5 Partiernas varierande ideologi påverkar upplevelserna av fördelen av den etniska 

bakgrunden. 

H5 a. Minoritetsbakgrund upplevs vara till fördel i kandidatnomineringen 

inom SDP, Vänsterförbundet, De Gröna och Svenska Folkpartiet. 

H5 a. verifieras då minoritetsbakgrund upplevdes vara mest till fördel i 

kandidatnomineringen inom SDP, Vänsterförbundet och De Gröna och SFP. 
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Tabell 16 Resultaten av hypotesprövningen 

Hypotes Verifierad Falsifierad 

H1 Kandidaterna upplever kandidatnomineringen i 

allmänhet som jämlik, majoriteten upplever inte 

särbehandling. 

 x 

H2 Det förekommer skillnader i kandidaternas upplevelser 

av vilka typer av egenskaper som är till fördel inom partierna.  

 

x  

H2 a. Kandidaterna upplever att partierna stöder unga i större 

utsträckning än personer med invandrar- och/eller 

minoritetsbakgrund i kandidatnomineringen. 

 

x  

H2 b. Kandidaterna upplever att partierna stöder kvinnor i 

större utsträckning än personer med invandrar- och/eller 

minoritetsbakgrund i kandidatnomineringen. 

 

x  

H3 Personer med tidigare politisk erfarenhet upplever 

allmänt särbehandling i mindre utsträckning.  

 

 x 

H4 Partiernas varierande utbud och efterfrågan av kandidater 

påverkar kandidaternas upplevelser av särbehandling. 

x  

H4 a. Kvinnligt kön upplevs vara till fördel i 

kandidatnomineringen inom Sannfinländarna. 

 

x  

H4 b.  Ung ålder upplevs vara till fördel i 

kandidatnomineringen inom SDP och Vänsterförbundet 

 

x  

H5 Partiernas varierande ideologi påverkar upplevelserna av 

särbehandling 

x  

H5 a. Minoritetsbakgrund upplevs vara till fördel i 

kandidatnomineringen inom SDP, Vänsterförbundet, De 

Gröna och Svenska Folkpartiet. 

 

x  
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6. Analys 
Denna avhandling har som syfte att avslöja inofficiella mönster i kandidatnomineringen 

inom de politiska partierna och studera ifall det finns jämlika möjligheter att delta i 

politiken. Kriterierna för nomineringen av kandidaterna i val är ett intressant ämne att 

forska i, då det huvudsakligen är parti-interna regler och normer som styr nomineringen 

utanför offentligheten. Kandidatnomineringen till riksdagsvalet 2019 och kandidaternas 

egna upplevelser låg i fokus i den statistiska analysen. Två frågor ur 

Riksdagskandidatundersökningen 2019 valdes som indikatorer på upplevd särbehandling 

bland kandidaterna till riksdagsvalet 2019. Denna avhandling fokuserar på fördelen av 

kvinnligt kön, ung ålder samt invandrar- och/eller minoritetsbakgrund i 

kandidatnomineringen i allmänhet. Dessutom studeras kandidaternas individuella 

upplevelser av negativ särbehandling på basis av kön, ålder och etnisk bakgrund. I detta 

kapitel sammanfattas de viktigaste resultaten tillsammans med koppling till de teoretiska 

utgångspunkterna och den tidigare forskningen. 

6.1 Positiv särbehandling förekommer 

Upplever kandidaterna särbehandling i kandidatnomineringen till riksdagsval i Finland?  

Svaret på den första forskningsfrågan är flertydigt: Ja och nej, kandidaterna upplever i 

allmänhet positiv särbehandling men inte negativ individuellt. Förväntningarna av en 

avsaknad av särbehandling i allmänhet uppfylldes inte. Resultaten visar att andelen 

respondenter som upplevde att det förekom positiv särbehandling inom partierna i 

allmänhet, var större än andelen som inte upplevde positiv särbehandling på basis av 

kvinnligt kön, ung ålder och invandrar- och/eller minoritetsbakgrund. Majoriteten 

upplevde ingen negativ särbehandling på basis av kandidatens personliga egenskaper kön, 

ålder och etnisk bakgrund.  

Dessa resultat kan tolkas från flera olika synvinklar. Faktumet att majoriteten av 

kandidaterna inte upplever diskriminering i negativ bemärkelse på basis av de egna 

egenskaperna är en indikator på jämlikt förfarande i kandidatnomineringen. Förekomsten 

av positiv särbehandling kan tolkas bredare. Är det ojämlikt att vissa objektiva 

egenskaper hos aspiranterna försätter dem i en fördelaktig position framför andra? Eller 

kan det tolkas som ett sätt att öka närvaron av personer från olika grupper i samhället, en 

strävan efter en mer deskriptiv representation? I denna avhandling är den teoretiska 

utgångspunkten att partierna är rationella aktörer (Downs 1957), som är ute efter att vinna 

så många röster som möjligt. Rationellt handlande för partierna i uppställningen av 
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kandidater är att försöka locka så många väljare som möjligt med olika typer av 

kandidater. Resultaten som tyder på att det förekommer positiv särbehandling kan antyda 

att partierna agerar rationellt genom att de gynnar aspiranter med vissa egenskaper för att 

göra kandidatlistan mer representativ. Som en följd av det varierande utbudet och 

efterfrågan av aspiranter, placeras vissa personer i en fördelaktig eller mer ofördelaktig 

position i jämförelse med andra. Trots förväntningarna av en allmän avsaknad av 

särbehandling, tolkas resultatet av förekomsten av positiv särbehandling som en följd av 

partiernas rationella beteende för att locka så många väljare som möjligt genom 

varierande nomineringsstrategier. Det visar även tecken på att partierna har svårigheter 

att säkra både köns- och åldersrepresentativiteten på kandidatlistorna. 

De låga och ofta icke-signifikanta resultaten av den andra beroende variabeln som mäter 

negativ särbehandling individuellt, förklaras högst sannolikt eller åtminstone delvis av 

den valda populationen. Alla kandidaterna blev nominerade till riksdagsvalet, och det 

minskar antagligen på deras upplevelser av negativ särbehandling. Trots upplevelser av 

negativ särbehandling är utfallet av nomineringsprocessen fördelaktig för dem, och då de 

ser tillbaka på processen är det sannolikt att upplevelserna präglas av den uppnådda 

kandidaturen. Det är sannolikt att aspiranter som inte blev nominerande upplevde mer 

negativ individuell särbehandling i jämförelse med populationen som undersöktes i denna 

avhandling. 

6.2 Kön och ålder de mest betydelsefulla faktorerna 

Den andra forskningsfrågan undersökte närmare, vilka av de valda sociodemografiska 

egenskaperna upplevdes vara till fördel för att bli nominerad som kandidat i finska 

riksdagsval. Av de tre faktorerna kvinnligt kön, ung ålder och invandrar- och/eller 

minoritetsbakgrund, ansåg en rejäl majoritet av respondenterna att kvinnligt kön och ung 

ålder var till fördel i kandidatnomineringen till riksdagsvalet 2019. Cirka 60 procent av 

kandidaterna upplevde att både kvinnligt kön och ung ålder var till fördel, medan endast 

34 procent upplevde att invandrar- och/eller minoritetsbakgrund var till fördel. Då 

upplevelserna av fördelen av kvinnligt kön och ung ålder jämförs, upplevdes kvinnligt 

kön vara till lite större fördel än ung ålder, ungefär 5 procentenheters skillnad. 

I enighet med förväntningarna var kvinnligt kön och ung ålder mer fördelaktiga 

egenskaper hos kandidaterna än en invandrar- och/eller minoritetsbakgrund. Dels kan 

resultaten tolkas i ljuset av de olika egenskapernas skillnader. Kön och ålder är något som 

berör alla personer som varit inblandade i nomineringsprocessen, medan invandrar- eller 
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minoritetsbakgrund är något som inte berör en lika stor del av aspiranterna och detta 

måste tas i beaktande då upplevelser om fördelen av dessa egenskaper jämförs med 

varandra. Det är tyvärr, som tidigare diskuterat, inte möjligt att få information om 

aspiranterna som inte blev nominerade och jämföra dem med kandidaterna. Vi har ingen 

kännedom om den etniska bakgrunden av alla inblandade och hur stor andel hade 

invandrar- eller minoritetsbakgrund. För att få tillgång till den informationen, borde 

surveyundersökningen inkludera frågor som ber kandidaten själv uppskatta om hen anser 

sig själv tillhöra en minoritet eller ha invandrarbakgrund. Det går inte som utomstående 

att avgöra någons etniska bakgrund med hjälp av endast information om modersmål och 

födelseland. 

Det som är en avgörande faktor att ta i beaktande, är hur stor vikt partierna förväntas 

lägga på köns- och åldersrepresentativiteten i jämförelse med vikten av att ha kandidater 

med invandrar-eller minoritetsbakgrund på listan. Enligt Kuitunen (2008) tas det 

nuförtiden för givet att kandidatlistorna ska ha en jämn könsrepresentativitet och det läggs 

inte lika mycket fokus längre på kön, fokus har skiftat till att försäkra bland annat 

åldersrepresentativiteten istället. Som rationella aktörer, förväntas partierna automatiskt 

sträva efter att uppnå en jämn könsrepresentativitet samt sträva efter en så bred 

åldersrepresentativitet som möjligt. Det mest rationella för partierna skulle vara att 

försäkra dessa två, som kan förväntas vara de viktigare faktorerna för väljarna. Och 

representationen av kandidater med invandrar- och/eller minoritetsbakgrund skulle då 

vara en sekundär prioritet. Rationaliteten förväntas som sagt variera mellan partierna, där 

faktorer som utbud, efterfrågan och ideologi förväntas ha en inverkan på partiernas 

agerande. Resultaten visar att kvinnligt kön och ung ålder var till nästintill lika stor fördel 

(kvinnligt kön en aning större). I ljuset av dessa resultat kan det tolkas att alla partier i 

allmänhet fortfarande behöver anstränga sig lika mycket för att uppnå en jämn 

könsrepresentativitet som en jämn åldersrepresentativitet. Könsrepresentativiteten är 

partiernas primära fokus i ljuset av dessa resultat.  I följande avsnitt diskuteras närmare 

de skillnader som uppkom mellan partierna. 

6.3 Variationen mellan partierna 

De följande kapitlen ämnar besvara den sista forskningsfrågan, om kandidaternas egen 

bakgrund hade en inverkan på deras upplevelser av särbehandling i 

kandidatnomineringen. 
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Då upplevelserna av särbehandling beaktades skilt för partierna, uppkom de största 

skillnaderna mellan riksdagspartierna och kategorin ”övriga partier”, vilket inte är ett 

förvånande resultat. Det här resultatet bekräftar dock att de största skillnaderna existerar 

mellan etablerade partier och partier som är utmanare i val. Det huvudsakliga intresset 

var att studera riksdagspartierna, och skillnader mellan dem. De skillnader som var 

förväntade mellan partierna bekräftades, med förklaringar i metaforen om utbud och 

efterfrågan samt partiets ideologi.  

Kandidaterna från SFP visade överraskande höga andelar på upplevelser av positiv 

särbehandling på basis av alla tre indikatorer. Antalet respondenter från Svenska 

Folkpartiet är endast cirka hälften av de andra riksdagspartierna och detta kan delvis vara 

orsaken till att svaren avviker mycket från de andra partierna. Men det är inte osannolikt 

att partiet aktivt strävar efter att nominera olika typer av kandidater, som syns starkt i 

kandidaternas upplevelser av nomineringen. En alternativ förklaring kunde även vara att 

partiet inte har ett stort utbud av aspiranter i allmänhet. Borgs (2008) forskning om 

väljarstöd, visade bland annat att Svenska Folkpartiets väljarstöd kommer från olika 

åldersgrupper. De Gröna, är partiet som visar de mest neutrala upplevelserna om positiv 

särbehandling på basis av alla tre faktorer. Det kunde enligt samma logik förklaras med 

att partiet har ett jämnt utbud av kandidater från båda könen, olika åldrar och är positivt 

inställda till att nominera kandidater med olika etnisk bakgrund. Dock var De Gröna det 

partiet vars kandidater upplevde mest att kön försatte dem i en ofördelaktig position. Av 

alla riksdagspartier är De Gröna det mest kvinnodominerade partiet då man ser till 

medlemmarna (Koiranen m.fl. 2017) samt väljarna (Borg 2008; Isotalo m.fl. 2019). Dessa 

svar tyder med högst sannolikhet på att män inom partiet ansåg att sitt kön var en nackdel. 

Antagandet är inte, att partierna nödvändigtvis försöker uppnå objektivt sett en så 

deskriptivt representativ kandidatlista som möjligt. Däremot ’balanseras’ (Arter 2013) 

listan för att främst uppnå partiets egna intressen och locka röster från den egna 

väljarkåren i valkretsen, men även för att locka väljare utanför denna vanliga väljarkår. 

Det betyder att listan är så deskriptiv som möjligt, inom ramarna för partiets ändamål. 

Utbudet och efterfrågan är faktorer som antas påverka kandidaternas upplevelser av 

fördelen av kvinnligt kön och ung ålder i kandidatnomineringen inom partierna. Det finns 

inte kännedom om alla aspiranter och därför används information från forskning om 

partiernas tidigare väljarstöd samt partimedlemmarnas ålders- och könsstruktur (Isotalo 

m.fl. 2019; Borg 2008; Koiranen m.fl. 2017) som bas för uppskattningar av det utbud, 
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dom partierna har till förfogande och vilken efterfrågan av aspiranter de har som 

konsekvens.  

Logiken är därmed att en hög andel kandidater i undersökningen som anser att en viss 

egenskap är till fördel, tyder på att det partiet har en högre efterfrågan av den typen av 

kandidater. Kandidater som upplever att kvinnligt kön och ung ålder är till fördel inom 

deras parti, antas bero på att det partiet har haft en större efterfrågan av dessa kandidater. 

Därmed förmodligen även ett lägre utbud. Då partierna vill försäkra köns- och 

åldersrepresentativiteten på kandidatlistan, skulle kvinnligt kön vara en fördel för ett parti 

med lägre utbud av kvinnor än män.  

6.3.1 Variationen i utbud och efterfrågan av kvinnliga och unga kandidater 

Det förväntades att kvinnligt kön upplevs vara till fördel i synnerhet bland 

Sannfinländarna och ung ålder i sin tur bland kandidaterna från Socialdemokraterna. 

Detta bekräftade även resultaten. Kristdemokraterna och De Gröna är partierna som har 

mest neutrala upplevelser om fördelen av kvinnligt kön, ca 50 procent ansåg att kvinnligt 

kön var fördelaktigt (i jämförelse med Sannfinländarnas 84 procent). Utgående från den 

tidigare diskussionen ovan, kan orsaken vara att dessa partier (KD, De Gröna) har ett 

högre utbud av kvinnor än de andra partierna och därför är kvinnligt kön inte någon större 

fördel. De andra partierna hade betydligt högre andelar kandidater som upplevde 

kvinnligt kön som fördelaktigt. Kandidaterna från Sannfinländarna, Vänsterförbundet 

och Svenska Folkpartiet upplevde mest positiv särbehandling på basis av kvinnligt kön. 

Sannfinländarna var partiet vars kandidater upplevde att kvinnligt kön var mest till fördel 

i jämförelse med andra partier. Förklaringen från ett rationellt perspektiv är att det beror 

på det lägre utbudet av kvinnor som partiet har och därmed har partiet en högre efterfrågan 

av kvinnor än män. Partiet har även visat sig ha starkare stöd bland män än kvinnor 

(Isotalo m.fl. 2019), och har en starkt mansdominerad medlemskår (Koiranen m.fl. 2017). 

Som följd behöver inte partier lika aktivt locka manliga väljare som kvinnliga. 

Ung ålder upplevdes vara mest till fördel bland kandidaterna från Svenska Folkpartiet 

och näst mest bland kandidaterna från SDP och Vänsterförbundet. Borgs (2008) forskning 

om partiernas väljarstöd, visade att SDP har haft svårt att nå unga väljare och att 

Vänsterförbundet har starkast stöd bland den äldre befolkningen. Resultaten bekräftar 

förväntningarna om att efterfrågan av unga kandidater är större bland SDP och 

Vänsterförbundet, som en rationell strategi att bättre nå ut till den yngre väljarkåren. I det 

senaste riksdagsvalet 2015 hade Svenska Folkpartiet litet högre understöd bland de äldre 
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än de yngre väljarna (Isotalo m.fl. 2019) och att stöda ung ålder är till fördel i 

nomineringen är rationellt för att bättre nå ut till den unga väljarkåren. Bland kandidaterna 

för Vänsterförbundet, Socialdemokraterna, Blå Framtid och Samlingspartiet upplevdes 

åldern vara en nackdel i högre grad än bland de övriga partierna. Dessutom upplevde 

äldre kandidater i högre grad att deras ålder var en nackdel för dem personligen. I 

synnerhet SDP och Vänsterförbundet är partier som profilerar sig som den äldre 

generationens partier (Borg 2008). 

6.3.2 Variationen i ideologi 

I rekryteringen av kandidater med minoritetsbakgrund hittas inte förklaringarna i 

metaforen om utbud och efterfrågan. Det är inte lika förväntat att partier med lågt stöd 

bland minoriteter och personer med invandrarbakgrund i befolkningen nödvändigtvis 

aktivt strävar efter att nå ut till den väljarkåren på samma sätt som i frågan om kvinnor 

och unga. Istället för förklaringar i utbud och efterfrågan, är det partiernas varierande 

ideologi som förväntas påverka nomineringen. Rationaliteten förväntas vara mer 

varierande eftersom partiets ideologiska position påverkar deras öppenhet gentemot 

invandrare och minoriteter. Upplevelserna av fördelen av invandrar- och/eller 

minoritetsbakgrund i kandidatnomineringen skulle således påverkas av partiets ideologi. 

Tidigare forskning indikerade att gröna partier och vänsterpartier är mer benägna att 

nominera kandidater med invandrar- och minoritetsbakgrund samt att de har liknande 

väljarbeteende som majoritetsbefolkningen med liknande socio-ekonomisk ställning 

(Bird m.fl. 2010). I den finländska kontexten inkluderades även Svenska Folkpartiet, vars 

väljare gör partiet till det tredje mest liberala partiet av riksdagspartierna efter 

Vänsterförbundet och De Gröna, som placerar sig närmast GAL-ytterligheten (Isotalo 

m.fl. 2020). I enighet med förväntningarna, visar resultaten att Socialdemokraterna, 

Vänsterförbundet och de Gröna hade de högsta andelarna av upplevelser av positiv 

särbehandling på basis av invandrar- och/eller minoritetsbakgrund. Svenska Folkpartiet 

var partiet som stod ut med högst andel av alla.  

6.4 Socialiseringseffekt inom partierna 

Den tidigare forskningen visade att tidigare politisk erfarenhet och i synnerhet ett tidigare 

mandat var till stor fördel för att bli nominerad (Kuitunen 2008). I kapitel 3.4 introduceras 

socialiseringsteorin, där teorin om att partimedlemmarna går igenom en 

socialiseringsprocess likt den inlärningsprocess som sker inom en organisation (Ashforth 

m.fl. 2008, Clegg m.fl. 2011). Personer med tidigare erfarenhet av politiken och 
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partiuppdrag har blivit socialiserade in i partikulturen och förväntas ha anpassat sig till 

kandidatnomineringsprocessens traditioner (Bernardi m.fl. 2017). De skulle därmed 

uppleva i högre grad en avsaknad av särbehandling och uppleva kandidatnomineringen i 

allmänhet som jämlik. Dessutom skulle upplevelsen av en avsaknad av särbehandling 

vara rationellt från kandidaternas sida. I synnerhet de, som har erfarenhet som 

riksdagsledamot, har gynnats tidigare av kandidatnomineringsprocessen och förväntas 

uppleva att de inte förekommit särbehandling i negativ bemärkelse.  

Resultaten visade skillnader bland dem med politisk erfarenhet och dem utan erfarenhet 

i upplevelserna av fördelaktiga faktorer i kandidatnomineringen, men inte i upplevelserna 

av egenskaper till nackdel. Resultaten visar att upplevelserna av positiv särbehandling 

bland dem med tidigare politisk erfarenhet skiljde sig signifikant åt från dem utan tidigare 

erfarenhet. De som hade mer politisk erfarenhet upplevde i själva verket mer 

särbehandling än dem som inte hade erfarenhet, vilket var tvärtemot förväntningarna. Då 

ställs igen frågan om förekomsten av positiv särbehandling är ett tecken på en ojämlik 

kandidatnominering, eller hittas förklaringar i socialiseringen? Kandidaterna med tidigare 

politisk erfarenhet har erfarenhet av kandidatnomineringen och partiuppdrag. De är 

bekanta med partiets mål och känner till partiets behov av kandidater. De vet därmed 

vilka typer av kandidater som partiet vill nominera, och kan bättre också känna igen detta 

mönster, än personer utan tidigare erfarenhet. Det är en möjlig förklaring till att det är 

betydliga skillnader mellan dem utan tidigare erfarenhet och dem med tidigare erfarenhet, 

i upplevelserna av faktorer som är fördelaktiga i kandidatnomineringen inom partierna. 

Förekomsten av en möjlig socialiseringseffekt kommer inte helt och hållet att uteslutas, 

trots resultaten av en falsifierad hypotes (H3). Resultaten tyder på att det fanns 

signifikanta skillnader i upplevelserna av positiv särbehandling mellan dessa två grupper. 

Socialiseringseffekten var som förväntat starkare i upplevelserna av särbehandling i 

allmänhet inom partier, och inte lika starkt i de individuella upplevelserna av 

särbehandling. Dock kunde endast 2 procent av variationen i upplevelserna av positiv 

särbehandling förklaras med den tidigare erfarenheten. Denna oberoende variabel skulle 

idealt sett även testas emot en beroende variabel som mäter negativ särbehandling i 

allmänhet inom partierna, inte enbart individuellt. Dessutom skulle det även vara 

gynnsamt att inkludera en population med alla aspiranter. Det fanns inga statistiskt 

signifikanta resultat i någon av medelvärdes- eller de multivariata analyserna där negativ 

särbehandling användes som beroende och politisk erfarenhet som oberoende variabel. 
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Den tidigare politiska erfarenheten hade inte någon effekt på upplevelserna av nackdelen 

av varken kön, ålder eller etnisk bakgrund kandidatnomineringen.  

6.5 Effekten av kön och ålder på upplevelserna 

Även kandidaternas kön och ålder används som möjliga förklaringar på variationen i 

upplevelserna. Kön testades emot upplevelserna av fördelen av kvinnligt kön samt 

nackdelen av kön, och åldern emot upplevelserna av fördelen av ung ålder samt nackdelen 

av ålder. I Kuitunens (2000) forskning om kommunalvalet 1996, upplevde äldre 

kandidater och kvinnor att de hade svårt att bli rekryterade. Till skillnad från Kuitunens 

forskning, visade resultaten i denna magisteravhandling att endast äldre upplevde sin 

ålder som nackdel, och kvinnor nu upplevde sitt kvinnliga kön som en fördel. Det var i 

synnerhet kvinnor som upplevde kvinnligt kön som fördelaktigt i nomineringen, samt 

unga som upplevde ung ålder som en fördelaktig egenskap. 

Det visade sig finnas signifikanta skillnader mellan könen, kvinnor ansåg i högre grad att 

kvinnligt kön var till fördel i kandidatnomineringen. Kvinnor upplevde även i allmänhet 

mer positiv särbehandling på basis av alla de tre objektiva egenskaperna kvinnligt kön, 

ung ålder och invandrar-och eller minoritetsbakgrund. Den multipla regressionen visade 

å andra sidan att män upplevde mer individuell negativ särbehandling. Det här resultatet 

tolkas som en spegling av det större utbud av män i allmänhet som ställer sig till 

förfogande vid val och att de därför upplever mer individuell negativ särbehandling än 

kvinnor. Dock upplevde män i mindre grad att kvinnligt kön var en fördel. 

Då effekten av åldern testas på upplevelserna av särbehandling på basis av ålder, hittas 

några intressanta, statistiskt signifikanta resultat. Den yngsta åldersgruppen (i åldern 18–

39 år) upplevde att ung ålder var mest till fördel i jämförelse med kandidater i medelåldern 

och den äldsta åldersgruppen. Unga upplevde även mer positiv särbehandling på basis av 

alla tre faktorer än de äldre kandidaterna. Av de äldre i åldern 61–85 år upplevde cirka 40 

procent att deras ålder var en nackdel i någon grad i kandidatnomineringen. Samtidigt 

upplevde hälften av de äldre att ung ålder var i någon grad till fördel. Detta speglar 

sannolikt partiernas efterfrågan av unga kandidater och det höga utbudet äldre personer i 

jämförelse med unga. Ett högt utbud av äldre kandidater lockar förmodligen inte unga 

väljare att rösta, och därför måste partierna anstränga sig för att nå ut till den yngre 

väljarkåren. 
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Den multipla regressionsanalysen visade att alla de oberoende variablerna: kön, ålder, 

parti och politisk erfarenhet förklarade 11 procent av variationen i upplevelserna av 

positiv särbehandling. Effekten av politisk erfarenhet på upplevelserna visade sig sjunka 

då kön, ålder och parti inkluderas i analysen. Dock ökade den totala förklaringskraften 

från 2 till 11 procent då de övriga variablerna inkluderades. Den multipla regressionen 

med negativ särbehandling som beroende variabel med alla oberoende variabler 

inkluderade, förklarade endast cirka fem procent av variationen i upplevelserna av negativ 

särbehandling. Utgående från den statistiska analysen går det inte att dra några slutsatser 

om vilken av de fyra bakgrundsegenskaperna hos kandidaterna: kön, ålder, parti eller 

politisk erfarenhet som påverkade mest de upplevelserna av nomineringen. 
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6.6 Sammanfattning 

I det här avsnittet sammanfattas de centrala fynden av studien och en diskussion om vilka 

svar som avhandlingen har gett på de forskningsfrågor som ställdes. Syftet med 

avhandlingen var att studera kandidatnomineringen till val och få en inblick i de 

informella mönstren av processen. Intresset låg i att avslöja om det existerar jämlika 

möjligheter att delta i politiken i Finland. I avhandlingen studerades kandidaternas 

upplevelser av nomineringsprocessen genom Riksdagskandidatundersökningen 2019. 

Går kandidatnomineringen till på jämlika villkor och vilka egenskaper är avgörande för 

en blivande riksdagsvalskandidat i Finland? Följande tre frågor studerades: 1. Upplever 

kandidaterna särbehandling i kandidatnomineringen till riksdagsval i Finland? 2. Vilka 

sociodemografiska egenskaper upplevs vara till fördel för att bli nominerad som kandidat 

i finska riksdagsval? 3. Hur påverkar kandidaternas egen bakgrund deras upplevelser av 

en jämlik kandidatnomineringsprocess? 

På basis av den tidigare forskningen och den teoretiska referensramen formulerades 

följande hypoteser: H1 Kandidaterna upplever kandidatnomineringen i allmänhet som 

jämlik, majoriteten upplever inte särbehandling. H2 Det förekommer skillnader i 

kandidaternas upplevelser av vilka typer av egenskaper som är till fördel inom partierna. 

H2 a. Kandidaterna upplever att partierna stöder unga i större utsträckning än personer 

med invandrar- och/eller minoritetsbakgrund i kandidatnomineringen. H2 b. 

Kandidaterna upplever att partierna stöder kvinnor i större utsträckning än personer med 

invandrar- och/eller minoritetsbakgrund i kandidatnomineringen. H3 Personer med 

tidigare politisk erfarenhet upplever allmänt särbehandling i mindre utsträckning än 

kandidater utan erfarenhet. H4 Partiernas varierande utbud och efterfrågan av 

kandidater påverkar kandidaternas upplevelser. H4 a. Kvinnligt kön upplevs vara till 

fördel i kandidatnomineringen inom Sannfinländarna. H4 b.  Ung ålder upplevs vara till 

fördel i kandidatnomineringen inom SDP och Vänsterförbundet. H5 Partiernas 

varierande ideologi påverkar upplevelserna av fördelen av den etniska bakgrunden. H5 

a. Minoritetsbakgrund upplevs vara till fördel i kandidatnomineringen inom SDP, 

Vänsterförbundet, De Gröna och Svenska Folkpartiet. 

Dessa hypoteser prövades med hjälp av flera kvantitativa analysmetoder, bivariata 

samband testades med korstabeller och Chi2-test, medelvärdesanalyser samt linjär 

regression. De olika analysmetoderna anpassades efter forskningsfrågorna och 

hypoteserna samt efter variabelskalornas begränsningar. 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att det förekom särbehandling i positiv 

bemärkelse men förväntningarna om en avsaknad av negativ särbehandling uppfylldes. 

Upplevelserna av förekomsten av positiv särbehandling tyder på att partierna stöder 

kvinnor, unga och personer med invandrar-och/eller minoritetsbakgrund i 

kandidatnomineringen, som en strävan efter att skapa ’balanserade’ listor (Arter 2013) 

och inkludera kandidater med olika bakgrundsegenskaper. Dessa resultat tyder på att 

partierna behöver anstränga sig för att uppnå representativa listor. Det är inte en 

självklarhet att uppnå köns- och åldersrepresentativiteten på kandidatlistorna. I ljuset av 

resultaten i denna avhandling, är kandidater med invandrar- och/eller minoritetsbakgrund 

inte prioriteter för största delen av riksdagspartierna.  

Det var främst kvinnligt kön och ung ålder som var fördelaktiga faktorer för att bli 

nominerad som kandidat i riksdagsvalet 2019. Kvinnligt kön var en egenskap som i 

synnerhet kvinnor upplevde vara en fördelaktig egenskap samt kandidater från 

Sannfinländarna, Vänsterförbundet och Svenska Folkpartiet. Ung ålder upplevdes likaså 

vara mest fördelaktigt bland de yngre kandidaterna och inom Socialdemokraterna, 

Vänsterförbundet och Svenska Folkpartiet. De äldre kandidaterna i åldern upplevde i 

högre utsträckning att deras ålder försatte dem i en ofördelaktig position i nomineringen. 

Kandidater från de ovannämnda partierna som har visat sig ha svårigheter att nå ut till 

kvinnor och unga, upplevde som förväntat att kvinnligt kön och ung ålder var fördelaktiga 

faktorer.  

Socialiseringseffekten var en intressant aspekt att inkludera i avhandlingen. Det visade 

sig finnas tydliga skillnader mellan kandidaterna med tidigare erfarenhet och dem utan 

erfarenhet och deras upplevelser av positiv särbehandling på basis av kvinnligt kön, ung 

ålder och invandrar-och/eller minoritetsbakgrund. Det var tydligt att ju mer tidigare 

erfarenhet kandidaterna hade, desto mer upplevde kandidaterna positiv särbehandling på 

basis av alla de tre egenskaperna. Denna studie visade inte att socialiseringen påverkade 

upplevelserna av individuell negativ särbehandling. De här resultaten förstärker 

tolkningen av att partierna aktivt strävar efter representativa listor, och de som har mer 

erfarenhet inom partiet, är väl medvetna om dessa partiinterna strategier. 

De valda faktorerna som förväntades ha en inverkan på kandidaternas upplevelser av 

särbehandling: parti, kön, ålder och politisk erfarenhet hade inte så stor gemensam 

förklaringskraft baserat på resultaten i den multivariata analysen. Variablerna förklarade 

cirka 11 procent av variationen i upplevelserna av positiv särbehandling, och endast cirka 
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5 procent av variationen i upplevelserna av negativ särbehandling. Valet av dessa fyra var 

inte uteslutande, och inom ramen för en bredare undersökning skulle det vara möjligt att 

inkludera flera variabler som möjliga förklaringsfaktorer. De valda faktorerna som 

inkluderades i avhandlingen som oberoende variabler har en viss förklaringskraft, men 

det är tydligt att den totala förklaringskraften inte är stark. 

Riksdagskandidatundersökningen 2019 inkluderade även frågor om upplevelserna av 

fördelen av boende i liten kommun och låg utbildning, som uteslöts i denna avhandling. 

För syftet av denna avhandling skulle även aspekten om fördelen av erfarenhet som 

riksdagsledamot eller att ställa upp för första gången i riksdagsval som ett ytterligare 

svarsalternativ kunna inkluderas i frågan om fördelaktiga faktorer i 

kandidatnomineringen.  Det är dock viktigt att poängtera, att partiernas kriterier i 

kandidatnomineringen inte kan förväntas bero på endast kandidaternas 

bakgrundsfaktorer. Kandidaterna nomineras på basis av en blandning av olika faktorer, 

varav många inte tillhör de objektiva kriterierna som är i fokus i denna avhandling. En 

god blivande kandidat är mer än endast de objektiva aspekterna. Som tidigare studier har 

visat, är det både de objektiva egenskaper, samt de subjektiva egenskaperna hos 

kandidaterna som samspelar (Kuitunen 2000; 2008; Sundberg 1996). I en mer omfattande 

studie skulle även subjektiva faktorer som till exempel personliga meriter, ideologi och 

resurser inkluderas i analysen för att öka den totala förklaringskraften.  
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7. Slutsatser 
I magisteravhandlingen studerades ett ytterst aktuellt ämne om jämlikheten i 

kandidatnomineringen till det senaste riksdagsvalet. Den tidigare forskningen och teorin 

på forskningsområdet skapade ramarna för denna avhandling och de förväntade 

resultaten. Det finns endast lite forskning som fokuserar på kandidaternas perspektiv på 

nomineringsprocesserna, och den tidigare motsvarande forskningen på området av 

Kuitunen (2000) samt Norris och Lovenduski (1995) var redan över 20 år gamla. 

Frågorna som studerades om särbehandling, hade aldrig ställts tidigare i 

Riksdagskandidatundersökningen i Finland. Detta begränsade möjligheterna till en 

forskning som skulle ha inkluderat elementet av utvecklingen över tid. Teorin och den 

tidigare forskningen på området behandlar mestadels särbehandling i negativ bemärkelse. 

Data från surveymaterialet gav däremot information om positiv särbehandling i allmänhet 

och individuell negativ särbehandling. För syftet av denna studie skulle frågorna gärna ha 

varit formulerade på ett annat sätt. Det skulle vara intressant att ställa frågan om vilka 

bakgrundsfaktorer som var ofördelaktiga i allmänhet inom partierna. Dels för mer 

applicerbara teorier, dels för en direkt jämförelse mellan vilka faktorer är fördelaktiga och 

vilka är nackdelar i allmänhet inom partierna. Dessa svar kunde signalera strukturella 

mönster av negativ särbehandling, snarare än individuella erfarenheter. Den individuella 

dimensionen är intressant, men inte det primära intresset.  

Resultaten var intressanta och de nya frågorna i undersökningen bidrog till aktuell 

information om kandidatnomineringen i Finland. Informationen ses som samhälleligt 

relevant och ger överlag goda tecken av en rättvis kandidatnomineringsprocess i Finland. 

Den viktigaste frågan i avhandlingen var om det finns jämlika möjligheter att delta i 

politiken. Svaret är inte entydigt, men avsaknaden av negativ särbehandling i 

upplevelserna signalerar åtminstone en avsaknad av direkt diskriminering på basis av kön, 

ålder och etnisk bakgrund. Denna studie har inte kommit fram till resultat, som skulle 

peka på ojämlika möjligheter att uppnå politiska mandat i Finland.  Upplevelserna av 

positiv särbehandling tyder snarare på att en ökad mångfald på kandidatlistorna främjas. 

För att kunna dra större slutsatser om jämlikheten i kandidatnomineringen krävs fortsatt 

forskning. 

Det är anmärkningsvärt att nämna igen, att alla respondenter i 

Riksdagskandidatundersökningen 2019 var nominerade kandidater, och de aspiranter 

som inte blev nominerande kunde ha väldigt åtskiljande upplevelser från de resultat som 
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avhandlingen visar. En surveyundersökning som skulle inkludera alla aspiranter som 

respondenter skulle ge värdefull information om partiernas preferenser.  En stor del av 

respondenterna var dessutom kandidater från övriga partier än riksdagspartier. 

Avhandlingens fokus var att studera riksdagspartier med etablerade, långvariga 

traditioner i kandidatnominering till otaliga riksdagsval. De största skillnaderna i 

analysen fanns mellan kandidaterna för riksdagspartierna och de övriga partierna. Dessa 

var varken oväntade, eller speciellt intressanta resultat. En exkludering av dessa 

respondenter ur analysen skulle ha lett till en alltför liten population, och var därför inte 

ett alternativ. Denna grupp hade antagligen en stor inverkan på resultaten. Det återstår att 

se, ifall det i framtiden finns tillgång till surveydata som inkluderar alla de inblandade 

aspiranterna i kandidatnomineringsprocessen. Allas upplevelser skulle höja vikten av 

resultaten märkbart i en replikering av denna studie. 

Resultaten i denna magisteravhandling bör beaktas som viktig kunskap om kriterier enligt 

vilka partierna nominerar kandidater, men inte entydiga faktum om partiernas 

kandidatnomineringsprocesser. Som tidigare nämnt, är det partierna som är portvakterna 

till mandaten i kandidatnomineringen till val.  Kandidatnomineringen fungerar som en 

gallring av alternativ som presenteras för väljarna i själva valet, och forskning om jämlika 

kandidatnomineringsprocesser är därför essentiella för att uppnå demokratiska krav. Det 

är trots allt folket som har sista ordet i valet av representanter. I riksdagsvalet 2019 

resulterade en hög andel kvinnor på kandidatlistorna även i en högre andel kvinnor 

invalda i riksdagen än någonsin förut. Det går inte att dra slutsatser om kausalitet, men 

den omedelbara följden av fler kvinnor i riksdagen efter en ökning av andelen kvinnor på 

kandidatlistorna, understryker argument för att förespråka representativa listor för att 

uppnå en representativ riksdag. Fortsatt forskning på området är viktigt från ett 

demokratiskt perspektiv. Underrepresentation av en samhällsgrupp på kandidatlistan kan 

leda till att denna samhällsgrupp som konsekvens även är underrepresenterad eller rentav 

frånvarande i beslutsfattande organ.  

Som tidigare diskuterat, är kandidatnomineringsprocessen en komplicerad process och de 

upplevelser av en jämlik nomineringsprocess som studerades i denna avhandling ses som 

indikatorer på hur verkligheten kan förväntas se ut. Generaliserbarheten av resultaten är 

måttlig, eftersom varken nomineringsstrategierna eller de fördelaktiga 

bakgrundsegenskaperna kan antas vara oföränderliga i tid. Att generalisera resultaten till 

andra länder är komplicerat pga. den omgivande kontexten. Om samma frågor ställs till 
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kandidaterna i framtida riksdagsval, kunde fortsatta studier vara komparativa studier av 

flera riksdagsval i Finland. Genom jämförelse av flera val skulle resultaten förstärkas. 

Utvecklingen över tid skulle ge en mer verklighetstrogen bild av jämlikheten i 

nomineringen. Även inslag av kvalitativa metoder kunde stärka de kvantitativa resultaten. 

I en mer omfattande studie kunde surveydata kompletteras med intervjuer från 

partirepresentanter för att ge möjlighet till öppna svar och djupare förståelse för de 

informella processerna. En annan intressant aspekt att studera, vore valet av ett parti eller 

ett fåtal partier för att studera de interna maktrelationerna inom partierna och deras 

formella stadgor gällande kandidatnominering, för att få en djupare insikt i 

kandidatnomineringen till val inom dessa partier.  

Det övergripande utfallet är att magisteravhandlingen bekräftar att kandidatnomineringen 

är ett brett ämne som kan bemötas från en mängd olika synvinklar med ett flertal metoder. 

Den största svårigheten är att hitta eller samla datamaterial som bäst skulle besvara 

liknande forskningsfrågor. Denna avhandling ger en snäv inblick i nomineringsprocessen 

informella del som visat sig vara lika mångsidig som förväntat, dock om ännu mer 

intressant.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Kodning av variabler och deskriptiv statistik      

       

Variabel Fråga och Kodning N 

Medel- 

 värde 

Standard-  

avvikelse Min Max 

BEROENDE VARIABLER      

       
Fråga 1 B5. Om du tänker på ditt partis 

kandidatnominering, i vilken grad anser du 

att de nedanstående bakgrundsfaktorer var 

en fördel när kandidaterna nominerades?   
     

 Kvinnligt kön 744 1,04 0,98 0 3 

 Ung ålder  738 1 0,99 0 3 

 Invandrar- och/eller minoritetsbakgrund 729 0,49 0,77 0 3 

       

 

(0= Inte alls, 1= I viss mån, 2=Ganska 

mycket, 3=Väldigt mycket)      
Positiv 

särbehandling 
Index av svarsalternativen av Fråga 1, skala 

0–3 (0= inte alls, 3= väldigt mycket) 727 0,84 0,71 0 3 

 

      

Fråga 2 B6. I vilken grad anser du att någon av de 

bakgrundsfaktorer som nämns nedan 

försatte dig i en ofördelaktig position när 

ditt parti nominerade kandidater? 
     

 Kön 747 0,21 0,56 0 3 

 Ålder 752 0,29 0,65 0 3 

 Etnisk bakgrund 734 0,05 0,3 0 3 

 

(0= Inte alls, 1= I viss mån, 2=Ganska 

mycket, 3=Väldigt mycket)      

       

Negativ 

särbehandling 

Index av svarsalternativen av Fråga 2, skala 

0–3 (0= inte alls, 3= väldigt mycket) 731 0,17 0,35 0 2 

       

OBEROENDE VARIABLER      

       

Kön Binärt kön, 0=Man, 1=Kvinna. 770 0,42 0,49 0 1 

       
Ålder Registerdata omkodat till åldersgrupper: 

Unga i åldern 18–39=1, Medelålder i åldern 

40–60=2, Äldre i åldern 61–85=3. 770 47 13,53 18 85 

       
Parti Kristdemokraterna, Centern, 

Samlingspartiet, Sannfinländarna, Svenska 

Folkpartiet, Socialdemokraterna, Blå 

Framtid, Vänsterförbundet, De Gröna, 

Övriga partier. 770     

       
Politisk 

erfarenhet 
Indikatorer på politisk erfarenhet kodade 

0=Nej/1=Ja      



 

 

A4. Vilka år har du varit uppställd som 

riksdagsvalskandidat och när har du blivit 

invald?      

 2015, 2011 innan 2011 770 0,07 0,25 0 1 

 

A6. Vad gäller dina politiska erfarenheter, 

har du någon gång…?      

 

Jobbat som avlönad med parti- eller 

kampanjuppgifter eller som 

riksdagsassistent 770 0,14 0,35 0 1 

 Haft partiuppdrag på nationell nivå  770 0,36 0,48 0 1 

 Varit kommun-eller statsdirektör 770 0,01 0,12 0 1 

 Varit ledamot i kommunstyrelsen 770 0,27 0,44 0 1 

 Varit ledamot i kommunfullmäktige 770 0,48 0,50 0 1 

 Varit ledamot i Europaparlamentet 770 0,01 0,09 0 1 

  

Index baserat på jakande svar av 

ovanstående indikatorer av politisk 

erfarenhet på skalan 0–7.  770 1,33 1,37 0 6 

       

 


