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Under arbete! 

 

Abstract  

Frågan om politikers representationsstilar, orsaker till och konsekvenser av dem, har på 

senare år rönt ett förnyat intresse. De flesta studier av representationsstilar har utförts på 

nationell nivå och i en kontext som kraftigt avviker från den finländska. Skillnaden syns i 

partiernas annorlunda roll, dels på grund av valsystemet och dels på grund av den lokala 

nivåns särdrag. Det finns därför skäl att studera hur representationsstil kan förklaras i ett 

finländskt sammanhang. Också finländska kommunpolitiker uppfattar sig ha olika 

representationsstil; två tredjedelar av de finländska kommunpolitikerna betonar den egna 

övertygelsen, medan 25 procent betraktar partiets linje och var tionde väljarnas vilja som 

avgörande för hur de fattar beslut i olika frågor. Här testas betydelsen av partipolitisk 

hemvist och socialisation för politikernas representationsstil. 

 

Nyckelord: representationsstil, politiker, partier, kommunalpolitiker, kommuner, Finland, 

öppet listval, socialisation  
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Introduktion 

Frågan om politikers representationsstilar, orsaker till och konsekvenser av dem, har på 

senare år rönt ett förnyat intresse. Också bland finländska politiker kan olika 

representationsstilar identifieras (till exempel Bengtsson & Wass 2011, Leväsvirta 1999). 

Eftersom Finland är ett avvikande fall med avseende på valsystemet (öppna listval och 

obligatorisk preferensvotering) är många teoretiska antaganden och empiriska fynd om 

framför allt partiernas inverkan på representanternas representationsstil knepiga att 

anpassa till en finländsk kontext. Därtill skiljer sig den lokala nivån från den nationella, 

vilket innebär att en del antaganden om politikers representationsstil som är utvecklade 

för den nationella nivån inte självklart är relevanta på den lokala. 

Artikeln disponeras enligt följande: Inledningsvis görs en redogörelse för de teoretiska 

grunderna för frågan om representationsstil. I de två följande avsnitten görs först en 

genomgång av orsaker till att Finland är ett avvikande fall och därefter en översikt av 

skillnader mellan lokal och nationell nivå. Här diskuteras särskilt partiernas inflytande 

och olika uttryck för politisk socialisation. Baserat på dessa avsnitt utvecklas hypoteser för 

att förklara representationsstil på lokal nivå, samtidigt som också vissa vedertagna 

hypoteser diskuteras och omformuleras. Därefter testas hypoteserna på 

kommunalpolitiker i Finland och slutligen diskuteras resultaten.  

 

Om representationsstilar i allmänhet och varför det är intressant  

Med representationsstilar avses här politikers olika sätt att representera sina väljare: enligt 

’partiprincipen som innebär att man ser sig främst som en företrädare för det egna partiet; 

individprincipen där man ser sig främst som en företrädare för sin personliga övertygelse och 

värderingar; och väljarprincipen där man ser sig främst som en representant för sina väljare (Bäck 

2004:31). Tredelningen bygger vidare på den klassiska tudelningen av folkets 

representanter i antingen förtroendemän (trustees), som använder sitt eget omdöme i 

beslutsfattandet och delegater, som antas följa väljarnas uppfattning, oberoende av sin 

egen uppfattning en specifik fråga (Eulau et al. 1959). Sedermera har förtroendemännen 

och delegaterna kompletterats med partisaner, företrädare för partilinjen. Tredelningen är 

knuten till en både normativ och filosofisk debatt om representation, där den 

grundläggande frågan handlar om hur valda representanter skall fatta beslut - 

representationsstilarna representerar då olika källor representanterna använder eller säger 

sig använda för att legitimera sina beslut, särskilt när det finns konflikterande alternativ 

(Önnudóttir 2016). Bengtsson & Wass (2011) diskuterar, i en studie av väljarnas 

förväntningar på representanternas representationsstil, de tre tidigare nämnda stilarna 

samt, som ett fjärde representationsfokus, geografisk representation. 

Det finns en relativt omfattande litteratur kring representationsstilar från 1970- och 80-

talen. Under 1980-talet minskade antalet studier, eftersom man inte kunde hitta belägg för 
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att representationsstilen skulle ha inflytande över representanternas beteende särskilt i 

termer av röstningsbeteende1. Trots bristande samband mellan representationsstil och 

legislativt beteende betraktades det ändå som sannolikt att representationsstilen skulle 

kunna påverka representanternas praktiska arbete i parlamentet samt hur de umgås med 

och förhåller sig till väljarna. (Önnudóttir 2016)  

Samma skillnad påtalades redan av Eulau et al. (1959), som skiljer mellan 

representationsfokus och representationsstil, där fokus avser gruppen man representerar (så 

som valkretsen, partiets väljare eller hela nationen) och stilen hur representanten förhåller 

sig till sin roll. I praktiken är dessa nära sammanlänkade i en finländsk kontext (Bengtsson 

& Wass 2011:144). (I denna text omtalas således representationsstil, även om man kan 

argumentera för att det lika gärna kunde vara representationsfokus som avses.)  

Studier av representationsstilar har ofta gjorts på nationell nivå och som jämförelser 

mellan länder, där man vanligen studerat effekterna av den institutionella kontexten, 

bland annat valsystemets betydelse och partierna inflytande över sina representanter 

(Önnudóttir 2016:734). Det politiska och elektorala systemets institutionella utformning 

har rönt omfattande uppmärksamhet.  

Representationsstilen sågs först som en egenskap hos legislaturen, först senare har man 

kommit att uppfatta det som en egenskap hos partier och individuella representanter. De 

flesta studier av representationsstilens konsekvenser fokuserar på om olika stilar leder till 

olika beteende eller attityder på individnivå. Man antar därtill att dessa stilar inte fungerar 

lika i alla kontexter. I samma sammanhang konstaterar man dock att det finns andra 

förklaringar till grunderna för hur beslut fattas, till exempel partidisciplin eller att 

representanter är/blir experter bara på en begränsad mängd frågor. (Önnudóttir 2016). 

Många studier är koncentrerade på representantens syn på sin egen representationsstil, 

men även invånarnas perspektiv har uppmärksammats (Bengtsson & Wass 2010, 2011).  

Tidigare studier av representationsstil på lokalt plan har visat att partiombuden dominerat 

den svenska kommunalpolitiken kring 2000-talet, medan utvecklingen i Danmark snarare 

gått i riktning mot att det fria mandatets trustee-roll stärkts (Bäck 2004:29). I Finland 

dominerar förtroendemannen eller det fria mandatet, vilket anses vara en följd av 

valsystemets betoning på person. 

 

Finland är ett avvikande fall  

Det finländska valsystemet består av öppna listval. Det innebär att alla väljer både 

kandidat och parti, vilket gör att det är valet av kandidat som är det centrala (Bengtsson & 

Wass 2011). Det innebär samtidigt att partiernas betydelse är mer begränsad än 

annanstans (jfr Karlsson 2013). Många av faktorerna (och inte minst 

                                                 
1 Här torde avses omröstning genom namnupprop, så kallad roll-call vote.  
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operationaliseringarna av dem) som används för att förklara representationssyn i de 

nationella studierna är därför malplacerade i en finländsk (kommunal) kontext.  

Den teoretiska diskussionen om representationsfokus utgår från att politiker, 

enkannerligen delegater i detta sammanhang, självklart har en klar uppfattning om vem 

hen representerar, vilket antyder att teorin är formulerad i ett valsystem med 

enmansvalkretsar. I Finland består valkretsarna av flera ledamöter. Alla teoretiska 

resonemang som bygger på att man har en specifik grupp av invånare i en specifik 

valkrets bakom sig faller därmed något utanför ramen i Finland.  

Att det finländska valsystemet avviker från valsystemet i de länder som vanligen ingått i 

studier om representationsstil får följder framför allt för resonemang om förhållandet 

mellan representanters representationsstil och det parti de tillhör, eller partiers inflytande 

över sina representanter, om man så vill.  

Att olika stilar förekommer olika inom olika partier har visats tidigare. I litteraturen 

används dock frekvent formuleringen att partier rekommenderar eller uppmuntrar till någon 

bestämd, för dem relevant representationsstil. Teoretiskt bottnar denna uppfattning i 

tanken om Responsible Party Model - att ett partis representanter bör följa partiets policy, 

för att representationen skall vara effektiv. Ett exempel är Önnudóttir (2016), som 

undersöker representationsstil som en egenskap på partinivå och konsekvent uttrycker att 

partiet uppmanar till eller främjar en viss representationsstil. Det bygger på det delvis 

outtalade (rationalistiska) antagandet att partiet gör ett strategiskt val kring hurudan 

representationsstilen borde vara och att partiets kandidater därefter följer det av rationella 

och/eller strategiska skäl.  

I vissa valsystem är antaganden om utpräglat strategiska partier möjligen helt befogade. 

Ur ett finländskt perspektiv ter det sig ändå nödvändigt att framhålla att det faktum att en 

stil förekommer bland representanter inom ett parti inte är samma sak som att partiet 

föreskriver eller ens främjar den samma, för sina representanter. Att partier indirekt 

påverkar sina representanters representationsstil behöver knappast ifrågasättas. 

Utgångspunkten i ett strategiskt handlande – där partierna ses som enhetliga, strategiska 

aktörer som dikterar och effektivt förmedlar till representanterna vilka grunder de bör ha 

för sitt beslutsfattande - ger partierna som aktörer en roll och ett inflytande som de 

nödvändigtvis inte har, i all synnerhet inte på lokalt plan. Det är därmed nödvändigt att 

fundera lite på vem ’partiet’ är, i all synnerhet i en finländsk, lokal kontext. 

Partiverksamhet antas vara strategisk i flera olika avseenden; partiet förväntas föra en 

strategisk politik, de förväntas agera strategiskt i förhållande till både väljare och 

kandidater och därtill antas kandidater agera rationellt, strategiskt i förhållande till sin 

egen nytta. 

Önnudóttir (2016) påtalar att det finns många anledningar att tro att ett partis 

representanter håller sig till partiets linje i sitt värv, oberoende av det beror på att man vill 
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garantera partiets majoritet i parlamentet eller försöker hålla fast vid sin 

regeringsställning. En annan möjlig anledning till att ett partis representanter håller sig till 

partiets linje är ideologisk; att representanterna har sökt sig till det parti vars politik 

motsvarar de åsikter man själv har och att representanterna därmed håller sig till partiets 

linje för att de faktiskt tycker lika. Ytterligare en anledning till att ett partis representanter 

håller sig till partiets linje ligger i frågan om vem ’partiet’ egentligen är och hur partiets 

politiska linje slås fast. Det är möjligt att ett partis representanter håller fast vid partiets 

linje för att det är dessa representanter som formulerat partiets linje, särskilt om man rör 

sig på nationellt plan. Det är analytiskt lockande men inte alltid praktiskt korrekt att skapa 

en tydlig åtskillnad mellan partiet och dess representanter. Dalton (2008) visar att de som 

identifierar sig med partiet mer sannolikt håller med partiet i sakfrågor och är därmed 

med sannolika att utgå från partiets linje när sakfrågor bedöms. Här påtalas kopplingen 

mellan partiidentifikation och åsiktsöverensstämmelse hos väljare, men samma koppling 

kan antas gälla också representanter. Orsaken till detta samband – att högre grad av 

identifikation ger högre grad av samstämmighet – kan (för representanternas del) ligga i 

att representanten uppfattar sig vara en del av, inte en representant för, partiet.  

Förutom partierna förväntas även kandidaterna agera strategiskt och rationalistiskt. Några 

exempel: Strøm (2012) uppfattar representationsstilar som strategier representanter 

använder för att nå sina politiska mål, oberoende av om målet är att återväljas på 

partilistan eller återval. Strøms argument är att ju mer beroende en representant är av sina 

väljare för återval, desto mer sannolikt är det att hen antar (adopterar) en roll som 

sammanfaller med förväntningarna hos dessa väljare. Önnudóttir (2016) utgår i sin första 

hypotes från att ju större partiledarskapets roll i nomineringsprocessen är, desto mer 

sannolikt är det att kandidaterna2 inom partiet antar partisanstil, eftersom det ökar deras 

chanser att avancera. Zittel (2012) finner att yngre representanter mer sannolikt är 

partisaner, vilket möjligen indikerar en större professionalisering av politik, där unga ser 

sig som partisaner för att det är det strategiskt bästa valet för dem, för att avancera i 

karriären.  

Representanter antas således välja representationsstil huvudsakligen enligt en strategisk 

bedömning av förutsättningarna för avancemang i karriären, där rädslan för elektorala 

sanktioner (jfr Rehfeld (2009), det vill säga rädslan för att inte bli återvald3 är central.  

                                                 
2 Önnudóttir (2016) studerar kandidater, det vill säga både invalda representanter och sådana som gör 

anspråk på att bli det och motiverar valet med att om partier systematiskt rekommenderar en viss stil, så 

borde den synas både bland kandidaterna och de invalda. 
3 Tvekan kring hur man som representant skall agera i olika frågor handlar inte nödvändigtvis om en tvekan 

mellan olika representationsstilar. Tvekan kan handla om rädsla för sanktioner, men inte nödvändigtvis 

sanktioner i form av rädsla för att inte bli återvald. Tvekan handlar antagligen oftare om rädslan för folkets 

ilska, om obehaget i att göra folk ledsna, besvikna och arga, att möta dem och deras ilska ute på gatan, i 

matbutiken, per telefon och i mailboxen. Rädslan för att läsa taskiga kommentarer om sig själv och sina 

partikamrater - eller hela den beslutande församlingen - på de lokala mediernas webbsidor. Rädslan för att 

föräldrarna till de andra barnen i fotbollslaget slutar prata med en, på grund av beslut i 
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I Finland anses rädslan för att inte bli återvald vara en betydande komponent i 

representanters värv, eftersom popularitet inom partiet eller hos partiledningen inte 

räcker för att garantera återval i en finländsk politisk kontext. I Finland bör varje invald 

person skrapa ihop tillräckligt många röster, vilket förutsätter ett visst mått av popularitet 

och framför allt offentlighet, så att tillräckligt många väljare skall känna till ens 

kandidatur. Det här har flera implikationer. Det här inverkar på kandidaturvalet, eftersom 

man som kandidat ofta har fördelar av att från tidigare vara en känd person. Det här 

förklarar varför det bland finländska kandidater torde finnas en större andel både ’A- och 

B-kändisar’ än i andra kontexter (med varierande framgång, hur man än mäter). Det här 

inverkar på kandidaturvalet också så att det i en finländsk kontext inte alls är ovanligt att 

någon av partiledningens favoriter inte alls väljs in. Partiledningen har således ett ganska 

litet inflytande över vem som väljs in, men också partiledningens kontroll över 

nomineringen är relativt liten. Önnudóttir (2016), till exempel, använder andelen 

kandidater som nomineras av partiets ledarskap som en operationalisering för partiets 

inflytande. I Finland är nominering av kandidater decentraliserad, både i riksdagsval (jfr 

Bengtsson & Wass 2001:147) och i synnerhet i kommunala val.  

Det kandidatcentrerade finländska valsystemet (jfr Bengtsson & Wass 2010) inverkar på 

kampanjföringen och valprogrammens art, eftersom valframgången förklaras av 

kandidatbuketten i högre utsträckning än av valprogrammet. Det innebär att resursstarka 

personer och personer som är duktiga på marknadsföring har ett försprång framom 

slätstrukna sakpolitiker. Det innebär också att kandidaterna, i jakten på inval, har behov 

av betydande finansiella resurser och därmed att kandidaterna och partierna i viss 

utsträckning konkurrerar om samma finansiella stöd inför kampanjer. Allt det här innebär 

att man i en finländsk kontext kan argumentera för att partierna är mer beroende av 

kandidaterna än kandidaterna av partierna. Därmed är partiernas möjligheter att diktera, 

uppmana eller uppmuntra till en viss typ av representationsstil hos representanterna 

ganska begränsade i en finländsk kontext. Partierna har, krasst sett, inte så stora resurser 

att erbjuda.  

Det kandidatcentrerade finländska valsystemet, slutligen, inverkar också på 

partigruppens sammansättning i olika beslutsfattande församlingar, eftersom partiet inte 

på förhand kan avgöra vem som skall sitta där. Gruppen av representanter kan därför 

bestå av både personer som länge varit aktiva inom partier och personer som gjort karriär 

inom helt andra samhällssektorer, som övertalats att ställa upp för att samla röster till 

partiet. Det är i det här läget antagandet om det väldigt enhetliga, strategiska partiet som 

främjar en viss representationssyn i en finländsk kontext ger partierna som aktörer en roll 

och ett inflytande som de nödvändigtvis inte har. (Det betyder i och för sig inte att partier 

inte spelar en roll, bara att den rollen är annorlunda.) 

 

                                                                                                                                                                  
skolstängningsfrågor. Och så vidare. Den rädslan är betydligt effektivare för att skapa tvekan, än rädslan för 

att inte bli återvald. 
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Den lokala nivån avviker från den nationella  

Det är uppenbart att de flesta empiriska studier om representationsstilar gjorts på 

nationellt plan. Däremot är det oklart om teorin om representationsstilar uttryckligen 

formulerats för enbart den nationella nivån, eller om man i teoretiska resonemang och 

operationaliseringar av dem bara inte intresserat sig för den lokala nivån. Här är 

utgångspunkten det senare. Nedan görs en okronologisk uppräkning av faktorer där 

teoretiska förväntningar på eller empiriska erfarenheter av representationsstil är 

främmande i en finländsk lokal kontext.  

I en finländsk kontext, där en stor andel av de välfärdsrelaterade besluten fattas på lokal 

nivå, är det rimligt att studera representationsstil även på lokal nivå. Kärnan i den 

politiska representationen är relationen mellan den som representerar och den som 

representeras (Eulau et al. 1959). På lokal nivå - åtminstone i mindre kommuner, är den 

relationen ofta närmare, eftersom man representerar så många färre och faktiskt kan 

känna dem personligen. 

Önnudóttir (2016) konstaterar vidare att representationsstil är socialt konstruerad och att 

det är viktigt att förstå kontexten. Ett finländskt case, där olika kommuner ingår, kan då 

erbjuda en studie där det institutionella sammanhanget (valsystemet, lagstiftningen) är 

konstant, medan den lokala kontexten varierar. Kontexter erbjuder därmed variation på 

andra variabler än den institutionella. 

Representationsstil har ibland förväntats ge utslag i form av röstningsbeteende. I en 

finländsk lokal kontext förefaller det osannolikt att representationsstil självklart skulle 

synas i röstningsbeteende. Det beror dels på att man kan förvänta sig att besluten i många 

sakfrågor följer andra konfliktlinjer4 än just representationsstil, men är också en följd av 

beslutsordningen. På lokal nivå i Finland innebär det att omröstningar utförs bara om 

mot- eller ändringsförslag föreligger, vilket innebär att många beslut fattas helt utan 

omröstning. Det både försvagar och förstärker röstningsbeteende som potentiellt uttryck 

för representationsstil – de flesta beslut manifesterar inte representationsstil alls, men i de 

fall omröstningar faktiskt görs kan resultatet visa desto mer. 

Önnudóttir (2016:733) finner samband mellan andelen förtroendemän (trustees) och hur 

ofta partiet varit representerat i regeringen (’in government’). På kommunalt plan, i en 

finländsk kontext, är en sådan variabel ofunktionell, eftersom representationen i 

kommunstyrelsen (kommunens högsta exekutiva organ, som i internationell jämförelse 

har förhållandevis stort inflytande (jfr Bäck 2006) är proportionell.  

                                                 
4 I många reella frågor går konfliktlinjerna inte mellan partier, mellan väljarna och partiet eller väljarna och 

representanten själv, utan mellan olika grupper av invånare, mellan olika grupper av väljare, mellan 'det 

bästa för kommunen' (att minska utgifterna, för att kommunen lever över sina tillgångar) och att följa 

invånarnas protester eller möjligen också mellan personer med olika representationsuppfattning. 
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Även på lokalt plan förväntas dock partier och kandidater agera strategiskt och rationellt. 

Både Zittel (2012) och Önnudóttir (2016) använder kandidaters erfarenheter av 

representation på lokal och regional nivå som uttryck för politisk socialisation, vilket 

skulle göra det rationellt för representanterna på dessa nivåer att få och upprätthålla 

förtroende hos distriktets partielit, för att senare kunna avancera.  

När det gäller partiväsendet på lokalt plan finns det ännu fler betänkligheter gällande det 

strategiska partiet än det finns på nationellt plan. De viktigaste av dem är följande:  

* Partiernas lokalorganisationer är inte professionella organisationer. Partiernas lokala 

organisering sker genom föreningar som är medlemmar i partiet. Dessa föreningar har 

anställda verksamhetsledare bara i de allra största städerna – den absoluta merparten av 

arbetet görs alltså som frivilligt arbete. Det innebär att medlemsföreningarnas arbete 

normalt sett inte självklart är särskilt professionellt.  

* Det är samma medlemsföreningar som handhar nomineringen i kommunala val.   

* Eftersom partiet har ett begränsat inflytande över vem som blir invald och därmed lokalt 

representerar partiet i beslutsfattande organ, handlar partiets roll i praktiken om att inrätta 

sig efter det gäng som står till buds, inte att försöka styra den uppsättning av 

representanter man skulle vilja ha.   

* Partiernas lokala föreningar består av de personer som lokalt valt att stå till buds som 

funktionärer i medlemsföreningen. En del av dem är också invalda i beslutsfattande 

organ. Det här innebär omvänt, tillsammans med det personcentrerade valsystemet, att en 

del av representanterna har en stark koppling till partiet och andra har ingen alls. Denna 

socialisationsaspekt utvecklas närmare nedan. 

 

Partiets betydelse – ideologi, politisk socialisation eller kontext? 

Det finns flera alternativ till att partiet medvetet främjar en viss representationsstilen. En 

av dem är att olika partiideologier har olika uppfattning om hur samhället hänger ihop 

och vilka element som betonas. Det skulle i så fall finns en koppling mellan partiideologi 

och representationsstil. Ett annat alternativ är att personer med en särskild uppfattning 

om hur representation bör ske söker sig till ett visst parti och som där genom socialisering 

stärks i sin uppfattning. Partisocialisationen fungerar antagligen olika i olika partier och är 

därmed sannolikt av olika betydelse för olika partier. Om man från början vänjer sig vid 

ett kollektivt agerande, blir gruppbeslut det normala sättet att verka. Om man inom ett 

parti, å den andra sidan, hela tiden ger uttryck för att det är accepterat att avvika från 

gruppens åsikt, lägger sig representanterna till med en sådan stil5. Denna uppfattning 

                                                 
5 Två konkreta exempel: Inom de finländska socialdemokraterna är beslutsfattandet och agerandet i relativt 

hög utsträckning kollektivt. Det är inte ovanligt att socialdemokraternas månadsmöte fattar beslut om hur 

deras representanter skall agera, även om man hävdar att gruppbeslut i formell mening saknas. 

Månadsmötets position utvidgar beslutsfattandet och makten bortom representanterna och ger därmed det 

socialdemokratiska partiet ett större inflytande över sina representanter. Inom Svenska folkpartiet är det av 
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manifesteras sedan i olika institutionella arrangemang, som partiets gruppregler, rutiner 

för beslutsfattande och i marknadsföringen, som lockar till sig nya kandidater med 

liknande uppfattning, som i sin tur socialiseras in i detta tänkande. Att vissa 

representationsstilar koncentreras till vissa partier skulle då vara ett resultat av 

självselektion och socialisation.  

I studier besvarar representanter frågor om vilken representationsstil de anser sig ha. Det 

innebär dock inte självklart att de har reflekterat över vad deras representationsstil 

innebär för deras resonemang inför beslut. Ofta uppfattas den egna representationsstilen 

som den enda rätta utgångspunkten, vilket färgar hur man ser på logiken i andras 

resonemang. Det gör att man inte alltid förstår varandra. På så sätt kan representationsstil 

antagligen snarast liknas vid en sådan djupliggande uppfattning som de 'underliggande 

demokratiska värderingar' som Heinelt (2013) ser och som anses utgöra grunden för 

senare politisk socialisation. 

Socialisationens potentiella betydelse för representationsstilen är ingen nyhet. Zittel (2012) 

förklarar representationsstil i Tyskland med kontextuella faktorer som partikonkurrens, 

partisocialisation och valsätt. Han operationaliserar partisocialisation på individnivå som 

längden (mätt i år) på partimedlemskap och partiengagemang6 samt erfarenheten i 

regionala och lokala partiorgan (i antal år). Han hittar inget stöd för effekter av 

partisocialisation genom dessa mått.  

Önnudóttir (2016) konstaterar att ett långt partimedlemskap och partiaktiviteter inte är det 

enda sättet att främja en politisk karriär. Partiets socialiserande effekt kan manifestera sig 

som det stöd som krävs när man kandiderar för positioner på lokal och regional nivå. 

Eftersom politiska karriärer normalt inleds på dessa lägre nivåer är det rationellt för 

representanterna på dessa nivåer att få och upprätthålla förtroende hos distriktets partielit. 

Därför testar Önnudóttir (2016) om andelen partisaner växer med andelen representanter 

med lokal och regional erfarenhet. (Finländsk politik på lokal nivå inte är så inriktad på 

karriärfrågan.) 

Också ur ett finländskt perspektiv är det värt att studera effekten både av 

partisocialisation, men också av andra former av socialisation, om än ibland med andra 

motiveringar än i andra kontexter. Som partisocialisation testats representanternas 

anknytning till partiorganisationerna. Eftersom valsystemet är kandidatcentrerat och 

partiets inflytande över nomineringen är relativt litet, innebär det att det i Finland finns 

representanter som är partiaktiva men också representanter som är invalda för ett parti, 

men som aldrig varit engagerade inom partiets interna organisation. Som uttryck för 

kommunal erfarenhet används antal år representanten innehaft olika uppdrag. Om man 

avser representantens samlade kunskap som politisk aktör är tidigare inval ett relevant 

                                                                                                                                                                  
tradition 'högt i tak och brett mellan väggarna', vilket är något som ofta upprepas internt. Inom Sfp finns 

gruppbeslut endast när det gäller personval. 
6 Det är för mig oklart om Zittel med ’party employment’ avser anställning eller engagemang inom partiet. 
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mått på socialisation också i en finländsk kontext. Ökad kunskap om hur beslutsfattande 

fungerar kan öka insikten om behovet av politiskt stöd, för att få igenom ett önskat 

alternativ (vilket torde gynna partiföljsamhet). I Finland är tidigare inval däremot inte 

något självklart uttryck för engagemang i och närhet till partiet.  

Två specialfall av erfarenhetssocialisation är uppdrags- och ansvarssocialisation. Det första 

utgår från att representanter socialiseras in i tänkandet i ett visst uppdrag, vilket bland 

annat uppmärksammar frågor om skillnader mellan elitens och menighetens syn. Till 

exempel Karlsson (2013) konstaterar att kommuner med elitistiska maktstrukturer 

tenderar att stärka partilojaliteten bland ledamöterna Karlsson visar också att informella 

institutioner (så som ledamöters kontakter åt olika håll) påverkar representationsstilen 

minst lika mycket som formella institutioner. 

Resonemanget kring ansvarssocialisationen utgår från att om representanten är 

ordförande för ett kommunalt beslutsfattande organ, ökar det sannolikheten för att hen 

utgår från partiets syn, eftersom ordförandeskap tvingar representanten att ta ansvar för 

att beslut kommer till och det kräver ibland att respektive partis grupp behöver hålla ihop, 

vilket i sin tur medför att ordförande kan behöva lägga sin egen åsikt åt sidan. 

Partiets betydelse för representanternas representationsstil har här hittills diskuterats som 

(mer eller mindre ideologisk) självselektion eller som socialisation. Det finns ytterligare 

två aspekter att beakta i resonemangen om partiers inflytande över representanternas 

representationsstil, nämligen kommunens storlek och partiets storlek i kommunen. Den 

politiska dynamiken är olika i små och stora kommuner. Ju större kommunen är, desto 

större är den ideologiska bredden i kommunens beslutsfattande organ (det vill säga: ju fler 

partier finns representerade i fullmäktige) och desto mer professionell är den kommunala 

politiken. Partier kan ha olika behov av att styra representanter mot kollektivt beteende i 

sakfrågor, beroende på hur avgörande partiets ställning på orten är. Därtill kan ett parti 

vara (relativt sett) stort i en kommun, men litet nationellt och tvärtom. Betydelsen av detta, 

för representanternas uppfattning om sin representationsstil, är dock synnerligen oklar. 

Ett lokalt sett stort parti kan ha en kultur av fria ramar, eftersom majoriteten i 

beslutsfattande organ är tryggad även om några representanter skulle resonera avvikande 

i olika frågor. Å den andra sidan kan representanter för partier med bara enstaka invalda 

ha samma frihet i sakfrågor, eftersom ’partiet’ då kanske inte självklart har några värden 

att försvara. Här är det dock viktigt att notera skillnaden mellan partiets inflytande över 

representanterna i sakfrågor och partiets inflytande över representanternas 

representationsstil. Trots att detta område möjligen är ett slags gungfly är det värt att 

kontrollera betydelsen av kontextrelaterade storleksförhållanden. 
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Problemformulering, metod och material  

Det råder således relativ samstämmighet om att det finns skillnader i representationsstil, 

om man avser hur representanter förhåller sig till sitt uppdrag. När det gäller hur dessa 

stilar och förklaringar till dem operationaliseras finns en betydligt större variation. 

Eftersom de flesta studier av representationsstilar utförts i kontexter som avviker från den 

finländska är det oklart hur väl både förklaringsfaktorer och operationaliseringar av dem 

alls passar i ett finländskt sammanhang. Det finns därför utrymme att testa förklaringar 

till hur det kommer sig att politiker uppfattar sig ha olika representationsstil också i en 

finländsk kontext.  

Inledningsvis beskrivs representationsstilen bland finländska kommunpolitiker. Den 

beroende variabeln är således representationsstil. Förklaringarna görs på individnivå. 

Därefter görs försök att förklara representationsstilen.  

Representationsstilen förväntas i vissa sammanhang vara avhängig av partiets inflytande. 

Av tradition anses partier på vänsterkanten, socialdemokrater i synnerhet vara mer 

kollektivistiskt inriktade och därmed föredra partiets syn som beslutsgrund, medan 

partier på yttersta högerkanten anses betona väljarnas perspektiv. Därmed skulle 

representantens partipolitiska hemvist förklara representationssynen. Variabeln 

operationaliseras som partitillhörighet.  

Representationsstilen anses i andra sammanhang vara en följd av socialisation. I det här 

sammanhanget testas tre (fyra) olika uttryck för socialisation:   

Partisocialisation. Representanter har olika anknytning till partiorganisationerna. Om 

representanten är aktiv inom sitt parti, ökar sannolikheten för att hen i sina resonemang 

om beslutsgrunder utgår från partiets syn. Partisocialisation operationaliseras som 

partiaktivitet.   

Kommunal erfarenhet. Representanter har olika erfarenheter av kommunalt 

beslutsfattande. Om representanten har mångårig erfarenhet av kommunalt 

beslutsfattande ökar det sannolikheten för att hen utgår från partiets syn (eftersom det 

anses gynna stadigt beslutsfattande, enligt Responsible Party Model).  

Uppdragssocialisation. Representanter färgas av sina uppdrag, uppdraget7 spelar en roll. 

Ju högre upp i hierarkin representanten är - ju mer av ’elit’ - desto mer utgår 

                                                 
7 Den här texten är egentligen en utlöpare från en pågående studie av uppdragets inflytande över åsikter i 

sakfrågor, på kommunal nivå i Finland. En ännu obesvarad empirisk fråga är huruvida uppdraget förklarar 

mer än parti/ideologi eller sociodemografisk bakgrund. Frågan om uppdragets betydelse har dock lett till 

frågan om vad uppdraget egentligen innebär och vilka aspekter på uppdrag som formar representanternas 

åsikter. I grund och botten ses uppdrag som ett uttryck för kunskap och insikt om ansvar och inflytande, 

som påverkar uppfattningen i sakfrågor. En delfråga av detta är hur förhållandet mellan representationsstil 

och uppdrag ser ut, eftersom både representationsstil och uppdrag nämns i diskussioner om politikers (och 

tjänstemäns) roller.  
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representanten från partilinjen (eftersom det, återigen, gynnar stadigt beslutsfattande). 

Ansvarssocialisation, som är ett specialfall av uppdrag: Uppdraget spelar en roll. Om 

representanten är ordförande för ett kommunalt beslutsfattande organ, ökar det 

sannolikheten för att hen utgår från partiets syn, eftersom ordförandeskap tvingar 

representanten att ta ansvar för att beslut kommer. 

Som kontrollvariabler används kön, utbildning och ålder. Kön och ålder har i tidigare 

studier visats influera representationsuppfattning (Bengtsson & Wass 2011:153). 

Utbildning ökar kunskapsnivån och en högre kunskapsnivå kan tänkas ge större 

förutsättningar för men också behov av ett större mått av självständigt tänkande. Till 

exempel Zittel (2012) finner att yngre mer sannolikt är partisaner.  

Som kontextvariabel testas kommunens storlek (som invånarantal fördelade på sex 

storleksklasser) och fullmäktiges storlek, med motiveringen att både kommunen och 

partiernas verksamhet blir mer professionell och professionaliserad, ju större kommunen 

är. Partipolitikens betydelse är större i stora kommuner än i små landsbygdskommuner 

(Leväsvirta 1999). Som kontextvariabel testas också gruppens storlek, eftersom partiernas 

storlek varierar stort på olika orter. Om representanten är den enda representanten eller en 

av få representanter på orten finns inte självklart någon grupp att ta hänsyn till.  

 

Empiriska analyser av representationsstil i finländska kommuner 

Finländska kommunalpolitiker har olika representationsstilar. På en direkt fråga anger 

ungefär två tredjedelar av de förtroendevalda att de i en konfliktsituation fattar beslut 

enligt den egna övertygelsen, medan strax under en fjärdedel fattar beslutet i enlighet med 

partiets linje och strax under 10 procent i enlighet med väljarnas uppfattning (se tabell 1).  

Tabell 1: Representationsstil bland kommunala förtroendevalda i Finland 

Föreställ dig att ett beslut ska fattas, men den enskilda förtroendevalda är 

av annan åsikt än sin politiska grupp och/eller hans eller hennes väljare. 

Vad tycker du att den förtroendevalda borde göra i en sådan situation? 

(Beslutsfattarundersökningen ARTTU 2015:28.)  

% (n) 

Rösta enligt sin egen åsikt 67,6 (906) 

Rösta enligt fullmäktigegruppens/partigruppens åsikt 23,3 (312) 

Rösta enligt vad väljarna vill 9,3 (123) 

Totalt  (1.341) 

 

Några större problem att avgöra vilken ens grund för beslutsfattande är verkar politikerna 

inte ha, bortfallet är minimalt (20 personer).  

Om man, trots att operationaliseringen av representationsstil uppvisar viss variation 

mellan olika studier, utgår från att resultaten från olika studier är rimligt jämförbara, 
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konstaterar man att i jämförelse med tidigare studier är andelen förtroendemän (som följer 

sin egen åsikt) i finländska kommunala beslutsfattande organ stor. Följaktligen är andelen 

partisaner och väljardelegater förhållandevis liten. Det här avviker dock från resultaten 

från en studie Leväsvirta (1999), som visade att majoriteten av kommunpolitikerna var 

företrädare för kommuninvånarna.  

Önnudóttir (2016:737-738) presenterar i tabell proportionen av partisaner, väljardelegater 

och förtroendemän i ett antal europeiska länder och noterar – trots att det inte är föremål 

för hennes studie - att det finns nationella skillnader i representationsstil. I Island och 

Tyskland är andelen förtroendemän (på nationell nivå) ungefär den samma som i 

finländska kommuner, vilket möjligen kan vara en följd av decentralisering av 

kandidaturvalsprocesser i dessa länder (Önnudóttir 2016:736).  

Representationsstilen varierar i enlighet med partitillhörighet (se tabell 2). Ytterligheterna 

utgörs av Gröna, Socialdemokraterna och Sannfinländarna. Representanter för Gröna 

betonar den egna åsikten (eller förtroendemannastilen) i högre utsträckning än alla andra 

(85 procent). Bland Socialdemokraternas representanter är andelen förtroendemän lägst, 

strax över hälften, medan andelen som betonar partiets linje är störst, nästan 40 procent. 

Bland Sannfinländarna finns den största andelen väljardelegater, nästan 18 procent, 

medan andelen väljardelegater är minst inom Svenska folkpartiet, under 5 procent.  

Partitillhörighetens betydelse för representationsstilen följer i många avseenden samma 

tendenser som påvisats i tidigare studier. Representanter för traditionella vänsterpartier 

brukar mer sannolikt betona partilinjen medan representanter från mitten- och 

högerpartier brukar hålla sig till förtroendemannarollen (Önnudóttir 2016:736, Bengtsson 

& Wass 2010). Därtill har populistiska partier visats vara mer benägna att betona rollen 

som väljardelegat, möjligen för att budskapet att besluten följer väljarnas vilja passar den 

populistiska rörelsen särskilt väl (Önnudóttir 2016:740).  

Tabell 2: Representationsstil enligt partitillhörighet 

 Egen åsikt 

% 

Som partiet 

% 

Som väljarna 

% 

Totalt 

% 

(n) 

Samlingspartiet 64,4 28,3 7,3 100 (247) 

Kristdemokraterna 80,5 12,2 7,3 100 (41) 

Sannfinländarna 65,4 16,9 17,7 100 (130) 

Svenska folkpartiet 78,7 16,5 4,7 100 (127) 

Centern 70,7 20,8 8,5 100 (259) 

Socialdemokraterna 52,5 39,4 8,2 100 (282) 

Vänstern 72,2 20,0 7,8 100 (90) 

Gröna 85,1 7,4 7,4 100 (94) 

Alla 67,6 23,3 9,1 100 (1.335) 

Procenttalen för övriga partier och valmansföreningar redovisas inte (N=65). Skillnaderna mellan 

grupperna är signifikanta (.000).  
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Representationsstilen inom socialdemokraterna och sannfinländarna avviker således inte 

markant från tidigare studier. De gröna representanternas kraftiga betoning på den egna 

åsikten är ideologiskt sett logisk i en rörelse som (åtminstone i Finland) betonar individens 

frihet och är inte fullständigt avvikande i europeisk kontext (jfr tabell 1 i Önnudóttir 

2016:737-738), men verkar inte ha tilldragit sig någon större uppmärksamhet. Att andelen 

väljardelegater inom Svenska folkpartiet är liten är möjligen en följd av att det är ett 

minoritetsintresse (språket) som förenar partiet, snarare än ideologi. Mot bakgrunden av 

resultaten från tidigare studie är andelen representanter som inom Samlingspartiet 

betonar partilinjen däremot överraskande stor. Det aktualiserar behovet av att studera 

betydelsen av kommunernas storlek. Samlingspartiet och Socialdemokraterna är de största 

partierna i alla stora kommuner (se bilaga) och samma partier betonar också partiet mest.  

Representationsstilen varierar också i enlighet med erfarenhet (se tabell 3). Socialisation 

sker å den ena sidan som partisocialisation, som en följd av aktiviteter inom och 

anknytning till partiet och å den andra sidan som sådan socialisation som sker inom 

ramen för erfarenheter av uppdrag inom den kommunala organisationen (längden på 

uppdraget, uppdragsnivå, ordförandeskap). 

Tabell 3: Representationsstil enligt erfarenhet 

 Egen åsikt 

% 

Som partiet 

% 

Som väljarna 

% 

Totalt 

% 

(n) Sig. 

Partiaktiv 65,7 25,7 8,7 100 (1.075) 
** 

Icke-partiaktiv 75,2 13,5 11,3 100 (266) 

Fullmäktige 

     medlem 

     ordförande 

 

68,3 

60,0 

 

23,2 

28,6 

 

8,5 

11,4 

 

100 

100 

 

(849) 

(70) 

 

Styrelse 

     medlem 

     ordförande 

 

64,0 

59,6 

 

24,1 

34,8 

 

11,9 

5,6 

 

100 

100 

 

(261) 

(89) 

 

(*) 

Nämnd 

     medlem 

     ordförande 

 

67,4 

66,1 

 

22,0 

27,2 

 

10,5 

6,7 

 

100 

100 

 

(703) 

(224) 

 

Ordförande 64,9 28,1 7,0 100 (359) 
* 

Icke-ordförande 68,5 21,5 10,0 100 (982) 
       
Mandatperioder, medeltal      

     fullmäktige 

     styrelse  

     nämnd 

3,27 

2,22 

3,33 

3,58 

2,38 

3,63 

3,03 

2,20 

3,19 

3,32 

2,26 

3,28 

(1.187) 

(946) 

(1.237) 

** 

 

** 

Skillnaderna mellan grupperna är signifikanta (*p<0.05, **p<0.01). 

 

Partiaktivitet har, som förväntat, en klart socialiserande roll, så att partiaktiva i betydligt 

högre utsträckning än icke-partiaktiva betonar partiet. Uppdraget spelar en viss roll. I 
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styrelsen (eliten) är man något mer benägen att följa partiet eller väljarna än man är i de 

två övriga grupperna. Bilden av elitens betydelse förstärks dock när man jämför personer 

som är ordförande med sådana som inte är det, varvid särskilt andelen partisaner växer. 

Personer som är ordförande tenderar att i högre utsträckning ta hänsyn till partiets 

uppfattning. Mångårig erfarenhet ger vissa utslag, på så sätt att personer som betonar 

partiet har fler mandatperioder bakom sig än förtroendemännen, som i sin tur har en 

längre erfarenhet än väljardelegaterna. 

Representationsstilen varierar också enligt vissa sociodemografiska variabler. Här 

kontrolleras kön, utbildning och ålder. Bland politikernas representationsstil återfinns 

inga signifikanta könsskillnader. Utbildningen, däremot, ger utslag som visar att bland 

representanterna med högre utbildning är andelen förtroendemän större och andelen 

väljardelegater mindre, än om utbildningsnivån är låg. Slutligen spelar också åldern en 

roll – medelåldern är lägst bland förtroendemännen och högst bland partiföreträdarna.  

Dessa skillnader avspeglar skillnader i partiernas sammansättning av representanter. 

Inom Gröna är representanterna välutbildade och unga, medan Socialdemokraternas 

representanter är äldst och Sannfinländarnas representanter har lägst utbildningsnivå (ej i 

tabell).  

Tabell 4: Kontrollvariabler 

 Egen åsikt 

% 

Som partiet 

% 

Som väljarna 

% 

Totalt 

% 

(n) Sig. 

Kön: kvinna 69,0 23,2 7,7 100 (568)  

Kön: man 67,0 23,0 10,0 100 (752)  

Utbildning: grundskola 61,2 30,2 8,6 100 (116) 
* 

Utbildning: universitet 70,5 23,7 5,8 100 (414) 
       
Medelålder 53,26 56,47 54,17 n/a (1.297) ** 

Utbildning är en kontinuerlig variabel i fem steg, varav här visas resultaten för den lägsta 

respektive den högsta nivån. Skillnaderna mellan grupperna är signifikanta (*p<0.05, **p<0.01). 

 

 

Representationsstilen varierar med kontext. Andelen partiföreträdare är större i stora 

kommuner än i små kommuner. Andelen väljardelegater är större i små kommuner än i 

stora.  

Eftersom fullmäktiges storlek enligt kommunallagen8 följer kommunens storlek är utslaget 

för denna variabel likartat; ju större fullmäktige, desto fler partisaner och, omvänt, ju 

                                                 
8 Numera stadgas i §16 Kommunallagen (410/2015) om fullmäktiges minimistorlek. Tidigare fastslogs 

kommunfullmäktiges storlek av §10 Kommunallagen (365/1995) eller, för nyligen sammanslagna kommuner 

ibland ett temporärt något större fullmäktige (enligt §25 Kommunstrukturlagen 1698/2009). 
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mindre fullmäktige, desto fler förtroendemän. Ju fler mandat partiet har (ju större partiets 

grupp i fullmäktige är), desto oftare är dessa partisaner. Ju mindre partigruppen är, desto 

oftare betonas väljarnas vilja. (Vad partigruppen beträffar döljer medeltalen dock en 

väldigt stor variation, vilket gör att man kraftigt kan ifrågasätta det meningsfulla i att 

presentera medeltal.)  

Tabell 5: Kontextvariabler 

 Egen åsikt 

% 

Som partiet 

% 

Som väljarna 

% 

Totalt 

% 

(n) Sig. 

Storlek: < 5000 inv. 70,4 17,8 11,9 100 (135) 
** 

Storlek: > 100.000 inv. 61,9 31,5 6,5 100 (352) 
       
Fullmäktiges storlek 48,84 52,84 49,11 49,88 (1.286) ** 

Gruppstorlek 11,16 13,09 10,55 11,57 (1.286) ** 

Kommunstorleken är en kontinuerlig variabel i sex steg, varav här visas resultaten för den lägsta 

respektive den högsta nivån. Skillnaderna mellan grupperna är signifikanta (*p<0.05, **p<0.01). 

 

 

Slutsatser 

I en sammanfattande regressionsanalys, för att förklara representationsstilen, gjordes ett 

försök att testa de variabler som givit utslag i de inledande analyserna (se tabell 6, just nu 

efter referenserna).  

Fortsättning följer... 
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Tabell 6: Logistisk regressionsanalys, beta-värden. 

 Egen åsikt Partiets linje Väljarnas vilja 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Saml (0-1)       2.101** 

(.608) 

     -1.058** 

(.403) 

   -2.101* 

(1.058) 

Sannf (0-1)      1.437* 

(.636) 

         

Sfp (0-1)      1.410* 

(.638) 

    -1.519** 

(.526) 

   -2.839* 

(1.289) 

Centern (0-1)      1.694** 

(.611) 

    -.892* 

(.390) 

    

Sdp (0-1) -1.105** 

(.318) 

    2.596** 

(.604) 

    -.936* 

(.387) 

    

Vänstern (0-1)      1.642* 

.647) 

         

Gröna (0-1)           -1.035* 

(.507) 

    

Partiaktiv (0-1)       .832** 

(.301) 

  .757* 

(.357) 

 -.644* 

(.327) 

   

Nämnd  -.387* 

(.189) 

             

Ålder   -.016** 

(.005) 

    .023** 

(.006) 

       

Högsta utbildning 

(lägre-högre) 

            -.187** 

(.074) 

  

Kommunstorlek 

(mindre-större) 

        .333* 

(.149) 

    -.632** 

(.210) 

 

Gruppstorlek 

(mindre-större) 

   -.020* 

(.008) 

-.052** 

(.018) 

   .036** 

(.009) 

.062** 

(.024) 

     

Fmg-storlek (mindre-

större) 

             .062** 

(.022) 

 

Constant 1.204** 

(.294) 

2.395** 

(.603) 

1.359** 

(.359) 

1.501** 

(.235) 

3.640** 

(1.271) 

-3.029** 

(.591) 

-3.307** 

(.687) 

-2.463** 

(.410) 

-2.081** 

(.266) 

? -1.485** 

(320) 

-2.650** 

(.965) 

-1.336 

(.555) 

-2.586** 

(.381) 

-0.931 

(1.738) 

N 903 418 876 865 392 311 147 297 308 135 121 55 118 113 45 

Nagelkerke R² .062 .021 .018 .017 .113 .093 .041 .019 .039 .150 .033 .033 .015 .020 .092 
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Inv 2015 Kommun Mandat Saml Kd Sannf Sfp Centern Sdp Vänster Gröna Övriga  Egen Partiet Väljarna Totalt N 

2.104 Hämeenkoski  21 7  2  8 4     55,6 22,2 22,2 100 9 

2.326 Hirvensalmi 21 2  2  11 3   3  66,7 22,2 11,1 100 9 

2.398 Keitele 21 2  4  11 3 1    82,4 11,8 5,9 100 17 

3.106 Vimpeli  21  1 5  8  2  5  80,0 13,3 6,7 100 15 

3.374 Rautalampi 21 1 1 4  10 3 1 1   58,3 25,0 16,7 100 12 

3.564 Paltamo 21 1 1 2  11 3 3    58,8 23,5 17,6 100 17 

4.081 Petäjävesi 27 3 2 6  11 3 1 1   64,7 17,6 17,6 100 17 

4.539 Säkylä 27 7  2  10 6 2    77,8 11,1 11,1 100 27 

5.064 Askola 27 6  3  10 5 2 1   75,0 25,0 - 100 12 

6.705 Vörå 27    26  1     76,9 19,2 3,8 100 26 

6.808 Parkano 27 5 1 7  9 4 1    71,4 14,3 14,3 100 28 

6.814 Inari (Enare)  27 11  1  8 3 3 1   84,6 7,7 7,7 100 13 

6.943 Kimitoön 27    13 1 4 1 1 7  63,6 18,2 18,2 100 22 

8.399 Pudasjärvi 35 2  6  20 4 3    46,7 26,7 26,7 100 15 

9.738 Hattula 35 10 1 6  8 9  1   75,0 12,5 12,5 100 16 

10.177 Keuruu 35 7 2 5  11 9  1   50,0 29,4 20,6 100 34 

10.945 Nivala 35 3 1 3  24 3 1    94,4 5,6 - 100 18 

11.883 Kankaanpää 35 5 1 10  10 6 2 1   71,4 19,0 9,5 100 21 

12.335 Liperi  35 4 1 9  12 8   1  76,0 24,0 - 100 25 

14.188 Kurikka 43 11 1 7  16 6 2    69,0 24,1 6,9 100 29 

15.823 Kuusamo 43 5  5  25 3 2 3   66,7 14,8 18,5 100 27 

19.034 Sibbo 43 9  4 17  5  3 5  73,3 20,0 6,7 100 30 

19.287 Korsholm 43  2 1 33  3   4  81,4 9,3 9,3 100 43 

21.892 Hollola 43 14 3 8  8 7 2 1   92,0 4,0 4,0 100 25 

22.233 Lempäälä 43 12 3 4  8 10 3 3   66,7 27,8 5,6 100 36 

22.322 Tornio (Torneå) 43 4  4  19 5 8 1 2  78,6 14,3 7,1 100 28 

24.371 Raisio (Reso) 43 14 1 5  3 12 7 1   59,0 35,9 5,1 100 39 

28.674 Raseborg 43 2 1 1 21  12 1 4 1  78,8 12,1 9,1 100 33 

47.278 Karleby 51 7 5 5 6 14 10 2 2   73,6 18,9 7,5 100 53 

54.238 Salo 51 14 1 7  12 12 2 3   75,0 18,8 6,3 100 48 

54.518 Kotka 51 13 2 8 1 1 12 10 4   53,6 39,3 7,1 100 56 

54.605 St Michel 59 14 3 7  16 15  4   74,6 13,4 11,9 100 67 

66.965 Vasa 67 15 3 9 15 4 14 4 3   63,5 21,2 15,4 100 52 

67.976 Tavastehus 59 17 3 10  6 17 3 3   64,7 32,4 2,9 100 34 

72.041 Villmanstrand 59 13 3 9  12 14  3 5  50,0 27,8 22,2 100 36 

135.780 Jyväskylä 67 13 4 8  11 17 6 7 1  77,8 22,2 - 100 45 

183.824 Åbo 67 19 1 6 3 4 14 9 10 1  54,4 38,6 7,0 100 57 

196.291 Uleåborg 67 13 1 8  19 9 10 7   66,0 28,0 6,0 100 50 

210.803 Vanda 67 18 2 11 2 3 18 4 9   62,8 32,1 5,1 100 78 

223.004 Tammerfors 67 17 2 9 1 3 16 7 10 2  57,4 34,0 8,5 100 47 

265.543 Esbo 75 29 2 10 7 2 10 2 13   57,3 32,0 10,7 100 75 

Bilaga: Uppgifter om kommunernas invånarantal (2015), mandat i fullmäktige, fördelningen av mandaten samt fördelningen av representationsstilar (i procent) och N. 


