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Urval av politiker kärnfråga i demokratin

Kompetenta (dugliga, begåvade) politiker

I når bättre varje givet mål

Representativ grupp politiker

I balanserar bättre olika mål och intressen

Kan kompetens och representativitet förenas?

I många hypoteser, men empiriskt underbeforskade
brist på data viktig orsak



Första riktigt breda studien av politikerurval

Alla svenska kommun- och riksdagspolitiker

I på alla listor, i alla partier, i alla val sen 1982
I strax över 200,000 unika individer

Detaljerade mått på kompetens och social bakgrund

I jämför med befolkningen och specifika elityrken
I mer än 14 miljoner unika individer



Huvudfrågor och svar

I positiv eller negativt urval? —positivt!
I elitism eller meritokrati? —meritokrati!
I representativa för befolkningen? — ja!
I målkonflikt kompetens-representation? — inte egentligen!



Starkt positivt urval —tre olika mått



Perspektiv på kompetens (år 2011)



Elitism eller meritokrati? — jämför med syskon



Social representativitet? —mät föräldrainkomst



Slutsatser så långt

När vi studerar hela landet

I politiker smartare än befolkningen,
större gap ju större makt

I urvalet av politiker meritokratiskt, ...
men speglar ändå befolkningens sociala bakgrund

I den sociala rörligheten högre än i olika elityrken



Målkonflikt kompetens-representation?

Studera politiker i olika kommuner

I mät kompetens och representativitet vis-a-vis
kommunens egen befolkning

I avsevärd spridning i bägge måtten
I målkonflikt: mindre överklassrepresentation, lägre kompetens?



Kvalitativt, men inte kvantitativt



Varför så mild målkonflikt?

I bättre urval vid sämre familjebakgrund



Mekanismer bakom urvalet?

Vad får individer att engagera sig politiskt?

I såväl materiella som pro-sociala motiv

Hur screenar partierna de engagerade?

I befordran efter kompetens bidrar till positivt urval



Kommunal kompetens och politikerlöner

I positiv relation, speciellt på toppen



Urval inom olika yrkesgrupper

I sämre urval vid brantare inkomsttrappa



Kompetens och partistyrka

I bättre urval om KsO realistisk möjlighet
I men hög kompetens även i andra partier



Partier screenar efter kompetens



Slutord

Urvalet av svenska politiker

I starkt positivt, enligt olika kompetensmått
I representivt för alla socioekonomiska grupper
I förenar hög kompetens och god representation
utan större målkonflikter: “inklusiv meritokrati”

Fördjupa analysen?

I mer om mekanismerna bakom urvalet
I hur ger kompetens och representation avtryck i politiken

Jämföra med andra länder

I liknande och annorlunda politiska system
I men data viktig begränsning


