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Förord
Riksdagen fattar dagligen beslut som påverkar näringslivets verksamhet och
resultat. Samtidigt utgör framgångsrika småföretag och ett konkurrenskraftigt
näringsliv grunden för vår välfärd. Det är därför angeläget att beslutsfattare har
god kunskap om att driva egna företag eller erfarenhet som anställda i olika
befattningar i näringslivet.
En intressant fråga är därför i vilken utsträckning som lagstiftarna genom sin
tidigare yrkesverksamhet har kunnat skaffa sig sådan kunskap och erfarenhet.
Pol. Mag. Eskil Engnér har sedan 1988 i anslutning till riksdagsvalen låtit
undersöka yrkesbakgrund hos riksdagskandidater och riksdagsledamöter.
Riksdagskandidatundersökningarna har genomförts före valet. De har sedan
efter valet följts upp med ledamotsundersökningar av de ledamöter som valdes in
i riksdagen. Dessa undersökningar – liksom motsvarande undersökningar som
gjorts i vissa landstings- och kommunalval – har visat att personer med
yrkesbakgrund från den privata sektorn (privatanställda och egna företagare) är
underrepresenterade i politiska beslutsfattande församlingar – inte minst i
Sveriges riksdag.
PolitikersYrken 2010/11 belyser och analyserar yrkesbakgrunden hos
riksdagsledamöterna efter valet 2010. Underlaget för undersökningen utgörs av
riksdagsledamöter samt statsrådsersättare riksdagsåret 2010/11 presenterade
på www.riksdagen.se i februari/mars 2011.
I likhet med tidigare års undersökningar bryter studien ner riksdagsledamöternas
yrkesbakgrund per parti och per valkrets. Resultaten jämförs med resultat från
mandatperioderna 2006/07 och 2002/03.
Den senare delen av undersökningen som belyser utveckling och fördelning av
riksdagsledamöter i politisk och privat sektor samt övriga 1 jämför årets resultat
tillbaka till mandatperioden 1994/95.
Därefter jämförs yrkesbakgrunden hos riksdagsledamöterna i valkretsarna
inbördes mellan valkretsar från mandatperioden 2002/03 till innevarande
mandatperiod i den så kallade PolYrk-Barometern.
Barometern består av två index. Ett första index som listar valkretsar efter störst
andel ledamöter från privat sektor. Ett andra index som listar valkretsar med
störst andel ledamöter från politisk sektor. Dessa index antas därigenom spegla
huruvida en valkrets har ett varmt eller svalt företagarklimat. Båda
valkretsanalyserna jämförs med resultat från mandatperioderna 2002/03 och
2006/07.
1 Politisk sektor (offentligt anställda, heltidspolitiker, ombudsmän och rörelseanställda.
Privat sektor (privatanställda och egna företagare).
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Engnér har genomfört PolitikersYrken 2010/11 på eget initiativ och ansvarar själv
för resultaten. På uppdrag av Sveriges riksdag har Engnér levererat ett
överenskommet utdrag av rapporten. Detta utdrag omfattar endast de delar som
beskriver resultat för riksdagen som helhet samt för respektive riksdagsparti
mandatperioderna 2002/03 till 2010/11.
Djupare resultat och analyser för enskilda partier, för respektive valkretsar samt
PolYrk-Barometern kan beställas hos rapportförfattaren.
Avslutningsvis skall det understrykas att de synpunkter och slutsatser som
framkommer i rapporten är författarens egna och skall inte tolkas som uttalanden
eller ståndpunkter från Sveriges riksdag eller någon annan.
/Eskil Engnér
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PolitikersYrken 2010/11
en undersökning av riksdagsledamöternas
yrkesbakgrund efter 2010 års val

Undersökningen
Denna undersökning av riksdagsledamöternas yrkesbakgrund omfattar samtliga
ledamöter (inklusive statsrådsersättare) från samtliga riksdagspartier.
Undersökningen av yrkesbakgrunden hos 2010/11 års riksdagsledamöter
omfattar totalt 368 personer presenterade på www.riksdagen.se i februari/mars
2011. Undersökningens resultat har jämförts med resultaten från 2006 och 2002
års val. Samtliga ledamöter har klassificerats och bortfallet i årets undersökning
är således noll.
Engnér har genomfört undersökningar i samband med riksdagsvalen sedan
1988. Från 1988 till 1998 för dåvarande Industriförbundet. År 2002 genomförde
Engnér undersökningen på uppdrag av Företagarna och år 2006 på uppdrag av
Almega. Undersökningen efter 2010 års val genomfördes av Engnér på eget
initiativ och Sveriges riksdag har senare efterfrågat utdrag ur rapporten.

Hur har undersökningen genomförts?
Undersökningen PolitikersYrken genomförs varje valår och sker i två etapper –
en första etapp före valet och en andra etapp efter valet. Den första etappen
undersöker riksdagskandidaternas yrkesbakgrund medan den andra etappen
uppdaterar undersökningens resultat när den nya riksdagen är fastslagen. De
uppdaterade siffrorna innefattar riksdagsledamöter inklusive statsrådens 2
ersättare. Resultat och diagram för den nyvalda riksdagen publiceras på
www.politikersyrken.se
Denna undersökning baseras, liksom tidigare undersökningar, inledningsvis på
personuppgifter som finns på partiernas valsedelsmanuskript och som hämtats
på www.valmyndigheten.se dagarna efter den 15 april, 2010 3 .
I de fall yrkesbakgrund för en riksdagsledamot inte framgår av
valsedelsmanuskript, att ersättare i riksdagen inte finns med på valsedlarna, eller
att det med lätthet på annat sätt inte har varit möjligt att avgöra yrkesbakgrund,
har kompletterande telefonsamtal genomförts till vederbörande under sommaren
2010 samt februari/mars 2011.
I vissa fall är det svårt att kategorisera en riksdagskandidat eller ledamot
eftersom personen i fråga har bred yrkesbakgrund. Undertecknad har i dessa fall
2 Riksdagen har 349 ledamöter men antalet statsrådsersättare varierar från val till val. Totalt antal undersökta personer: 2002/03 (361), 2006/07 (366) samt 2010/11 (368).
3 http://www.val.se/valet_2010/information_till_partier/index.html 15 april är det datum som partierna måste beställa sina valsedlar för att garanterat få dem levererade till den 5 augusti.
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kategoriserat vederbörande efter bästa förmåga, och alltid försökt vara
konsekvent när en person kategoriseras. Närmast aktuell sysselsättning och
yrkesbakgrund har prioriterats före sysselsättning som egen företagare under en
kortare period för tio-tjugo år sedan.
Ibland är det inte möjligt att kategorisera en person med endast en kategori för
att bestämma rätt yrkesbakgrund. I de fallen har personen t ex kategoriserats
hälften egen företagare, hälften offentligt anställd.
Dokumentation av klassificering med fullständig redovisning av resultaten per
valkrets redovisas inte i rapporten, men finns tillgängliga hos författaren. I
bilagorna 1 och 2 ges dock två exempel på klassificering av ledamöter i två
valkretsar.
Från och med 1998 års val är landet indelat i 29 valkretsar. I regel utgör varje län
en valkrets. Stockholms län är däremot indelat i två valkretsar, Region Skåne i
fyra och Region Västra Götalands län i fem valkretsar.
Region Skåne består av följande valkretsar Malmö kommun (Malmö stad), Skåne
läns västra valkrets (f.d. Malmöhus läns norra valkrets), Skåne läns södra
valkrets (f.d. Malmöhus läns södra valkrets) samt Skåne läns norra och östra
valkrets (f.d. Kristianstads län).
Valkretsarna i Västra Götalands Region utgörs av Göteborgs kommun
(Göteborgs kommun), Västra Götalands läns västra valkrets (f.d. Bohus län),
Västra Götalands läns norra valkrets (f.d. Älvsborgs län ”norra”), Västra
Götalands läns södra valkrets (f.d. Älvsborgs län ”södra”) samt Västra Götalands
läns östra valkrets (f.d. Skaraborgs län).
Efter beslut av Valmyndighetens valnämnd den 23 mars 2010 genomförs en
förändring avseende de 310 fasta mandat som fördelas i riksdagsvalet 2010.
Valkretsarna Stockholms kommun, Stockholms län, Skåne län (södra) samt
Västra Götalands län (västra) har fått ett extra fast mandat i förhållande till valet
2006. Samtidigt förlorade Värmlands län, Örebro län, Västernorrlands län samt
Jämtlands län ett fast mandat. Detta skall tas i beaktande när yrkesbakgrunden,
och förändringen av densamma, analyseras i dessa valkretsar över tid.
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Årets riksdagsledamöter och statsrådsersättare har klassificerats enligt samma
metod och indelning som använts vid tidigare undersökningar. Denna indelning
är följande:
1. Offentligt anställda – omfattar anställda i stat, kommun och landsting.
2. Heltidspolitiker, ombudsmän och rörelseanställda – omfattar anställda i
organisationer med stark anknytning till något politiskt parti och anställda i
organisationer som till stor del finansieras med offentliga medel. Exempel på
sådana organisationer är HSB, Medborgarskolan, Vuxenskolan, ABF och LOförbunden.
3. Privatanställda – omfattar anställda i privata företag, statliga aktiebolag,
affärsdrivande verk samt organisationer utan offentligt stöd eller anknytning
till politiskt parti. Till dessa räknas bland annat näringslivets organisationer
och fackförbund utanför LO-kretsen.
4. Egna företagare – inkluderar även lantbrukare.
5. Övriga – omfattar pensionärer, studenter, värnpliktiga och arbetslösa.
Gruppen hemarbetande kvinnor, som vid tidigare undersökningar utgjort en
egen grupp, ingår också i gruppen övriga eftersom hemarbetande kvinnor
idag är för få för det skall vara motiverat att ha en egen grupp för dessa.
De riksdagsledamöter som ställer upp för omval har kategoriserats så långt som
möjligt efter yrkessituation vid första invalet till riksdagen. Väl invald till riksdagen
behåller riksdagsledamoten samma kategorisering som vid första tillfället.
Riksdagsledamöter som tidigare har suttit i riksdagen, men som till exempel
under föregående mandatperiod, eller kanske under två mandatperioder, inte
varit invald har i något enskilt fall kategoriserats om. Detta är samma metod som
har tillämpats vid tidigare undersökningar.
Delvis ny metod sedan 1994 års undersökning är ”10:4-regeln”. Denna regel
innebär att en riksdagsledamot som vid tiden för sin kandidatur till riksdagen
arbetade som heltidspolitiker, ombudsman eller rörelseanställd, men som:
1. antingen har arbetat minst 10 år under sitt yrkesverksamma liv som t ex
snickare i ett privat företag kategoriseras som privatanställd,
2. eller minst fyra år under de senaste tio åren, som t ex egen företagare
kategoriseras som egen företagare.
Detta alltså även om personen ifråga i något av fallen ovan för närvarande
arbetar som heltidspolitiker/ombudsman eller rörelseanställd. Resultaten från de
första tre undersökningarna (1985, 1988 samt 1991) är således inte helt
jämförbara med resultaten från och med 1994. Av den anledningen jämförs inte
resultaten från denna undersökning med resultat före 1994.
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I undersökningens senare del studeras fördelningen av riksdagsledamöter från
politisk och privat sektor. Dessa sektorer utgörs av kategorierna 1) och 2)
respektive kategorierna 3) och 4) ovan.
Vad omfattar undersökningen?
Denna studie består av sju huvudsakliga delar:
1. Övergripande resultat av undersökningen (hela riket):
• 2010/11 års riksdagsledamöters yrkesbakgrund
• 2006/07 års riksdagsledamöters yrkesbakgrund
• 2002/03 års riksdagsledamöters yrkesbakgrund
2. Fördelning av riksdagsledamöterna i politisk och privat
sektor samt övriga:
• Riksdagen (hela riket) 1994/95 – 2010/11
3. Yrkesbakgrund hos partiernas riksdagsledamöter:
• 2010/11 års resultat per riksdagsparti
• 2006/07 års resultat per riksdagsparti
• 2002/03 års resultat per riksdagsparti
4. Fördelning av partiernas riksdagsledamöter i politisk och privat
sektor samt övriga:
• Varje enskilt riksdagsparti (hela riket) 1994/95 – 2010/11
5. Partiernas andel riksdagsledamöter från politisk sektor
i jämförelse med riksdagens genomsnitt
• Varje enskilt riksdagsparti (hela riket) i
genomsnittet i riksdagen 1994/95 – 2010/11

jämförelse

med

6. Riksdagsledamöternas yrkesbakgrund per valkrets
• 2010/11 års yrkesbakgrund per valkrets
• 2006/07 års yrkesbakgrund per valkrets
• 2002/03 års yrkesbakgrund per valkrets
7. PolYrk-Barometern 2010/11, 2006/07 samt 2002/03
• Valkretsar fördelade i politisk och privat sektor samt övriga
• Valkretsar med varmt företagsklimat
• Valkretsar med svalt företagsklimat
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Övergripande resultat av PolitikersYrken
Riksdagsledamöternas yrkesbakgrund (hela riket)
Diagram 1: Yrkesbakgrund 2010/11 års riksdagsledamöter
Yrkesbakgrund hos 2010/11 års riksdagsledamöter
(inklusive statsrådsersättare) (hela riket).
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20%
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29%

Diagram 2: Yrkesbakgrund 2006/07 års riksdagsledamöter
Yrkesbakgrund hos 2006/07 års riksdagsledamöter
(inklusive statsrådsersättare (hela riket)).
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Diagram 3: Yrkesbakgrund 2002/03 års riksdagsledamöter
Yrkesbakgrund hos 2002/03 års riksdagsledamöter
(inklusive statsrådsersättare (hela riket)).
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26%

Analys: Sveriges riksdag (hela riket)
Fördelningen av riksdagsledamöternas yrkesbakgrund har förändrats på följande
sätt mandatperioderna 2010/11, 2006/07 samt 2002/03:
• Offentligt anställda minskar fyra procent under de tre mandatperioderna
från 37 till 35 respektive 33 procent. Trenden för gruppen offentligt
anställda i riksdagen är således svagt neråtgående.
• Heltidspolitiker/ombudsmän och rörelseanställda ökar tre procent från
26 till 29 procent mellan mandatperioderna 2002/03 och 2006/07.
Procentandelen ligger kvar på samma nivå innevarande mandatperiod
som mandatperioden 2006/07 (29 procent). Trenden för gruppen
heltidspolitiker/ombudsmän och rörelseanställda i riksdagen är alltså svagt
uppåtgående.
• Privatanställda minskar två procent från 22 till 20 procent mellan 2002/03
och 2006/07. Mandatperioden 2010/11 är andelen privatanställda
oförändrad och ligger kvar på 20 procent. Trenden för gruppen
privatanställda är att andelen utgör cirka 20 procent av ledamöterna de tre
senaste mandatperioderna.
• Egna företagare ökar två procent under perioden från tio till 12 procent.
Trenden är således att gruppen egna företagare utgör omkring 11 procent
av ledamöterna i riksdagen de senaste tre mandatperioderna.
• Övriga är i princip oförändrat mellan mandatperioderna och utgör cirka
5/6 procent av riksdagsledamöterna.
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Riksdagsledamöter fördelade i politisk och privat sektor samt
övriga
Som framgick av den inledande analysen av yrkesfördelningen bland riksdagens
ledamöter är förändringarna över de tre mandatperioderna marginella. Det sker
alltså egentligen ingen större förändring av yrkesbakgrunden i Sveriges riksdag.
Denna statiska bild av yrkesfördelning blir tydligare när kategorierna 1) och 2)
slås samman till en politisk sektor 4 och kategorierna 3) och 4) sammanförs till en
privat sektor 5 . Gruppen övriga lämnas kvar som den är för att bilden skall bli
fullständig.
Lägger vi dessutom till resultaten från ytterligare två mandatperioder (1998/99
och 1994/95) står det klart att näringslivets organisationers vision att fler
beslutsfattare i Sveriges riksdags skall ha bakgrund från privat sektor inte har
realiserats.
Diagram 4: Riksdagsledamöter fördelade i politisk och privat sektor samt övriga,
mandatperioderna 1994/95 – 2010/11.
Riksdagens ledamöter (inkl. statsrådsersättare)
i politisk och privat sektor samt övriga,
mandatperioderna 1994/95 -- 2010/11.

100%
90%

© ESKIL ENGNÉR

80%
70%

64%

63%

64%

63%

62%

Pol. Sekt.
Priv. Sekt.
Övr. + bortf.
Log. (Pol. Sekt.)
Log. (Priv. Sekt.)

60%
50%
40%

33%

32%

32%

32%

31%

30%
20%
10%

4%

5%

4%

6%

5%

0%
1994/95

1998/99

2002/03

2006/07

2010/11

4 Politisk sektor - utgörs av yrken och sysselsättningar som till huvuddelen finansieras med offentliga medel.
5 Privat sektor – utgörs av yrken och sysselsättningar som till huvuddelen finansieras med privata medel.
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Diagram 4 visar att fördelningen mellan riksdagsledamöter från politisk och privat
sektor under perioden i princip är statisk. Detta framgår tydligt av de två blå
linjerna i diagram 4 ovan. Den övre linjen markerar andelen ledamöter från den
politiska sektorn i riksdagen, medan den nedre linjen markerar andelen
ledamöter från den privata sektorn.
Av diagrammet framgår att riksdagsledamöter (inklusive statsrådsersättare) från
den politiska sektorn utgör omkring 62 till 64 procent av ledamöterna de senaste
fem mandatperioderna. För den privata sektorn varierar andelen mellan 31 och
33 procent under samma period.
Resterande ledamöter återfinns bland gruppen övriga. Från mandatperioden
1994/95 utgjorde denna grupp fyra procent av ledamöterna. Innevarande
mandatperiod har denna grupp ökat något och utgör idag sex procent av
ledamöterna.

Kommentar till utvecklingen
Trots över två decenniers undersökning av PolitikersYrken har det inte skett
någon nämndvärd förändring av yrkesbakgrunden i Sveriges riksdag på en
övergripande nivå. Snedfördelningen kvarstår mandatperiod efter mandatperiod.
Med denna bild av yrkesfördelningen generellt i Sveriges riksdag samt
fördelningen mellan politisk och privat sektor som utgångspunkt är det fortsatt
intressant att studera yrkesfördelningen i såväl enskilda partier som landets
valkretsar.
Vilka mönster och trender framträder när vi studerar förändringar över tid hos
enskilda partier? Skiljer sig fördelningarna mellan partier och hur mycket? De
frågorna besvaras i nästa avsnitt.
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Yrkesbakgrund hos riksdagspartiernas ledamöter
Moderaterna
Diagram 5: Moderaterna 2010/11
Yrkesbakgrund hos Moderaternas riksdagsledamöter
(inklusive statsrådsersättare) 2010/11 (hela riket).
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Diagram 6: Moderaterna 2006/07
Yrkesbakgrund hos Moderaternas riksdagsledamöter
(inklusive statsrådsersättare) 2006/07 (hela riket).
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Diagram 7: Moderaterna 2002/03
Yrkesbakgrund hos Moderaternas riksdagsledamöter
2002/03 (hela riket).
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Analys: Moderaterna (hela riket)
Fördelningen av yrkesbakgrunden hos moderaternas riksdagsledamöter har
förändrats på följande sätt mandatperioderna 2010/11, 2006/07 samt 2002/03:
• Offentligt anställda varierar mellan 26, 20 och 23 procent. Trenden för
offentligt anställda bland moderaternas ledamöter i riksdagen är således
något sjunkande de tre senaste mandatperioderna.
• Heltidspolitiker/ombudsmän och rörelseanställda varierar mellan 23,
22 och 26 procent. Trenden för gruppen heltidspolitiker, ombudsmän och
rörelseanställda bland moderaternas ledamöter i riksdagen är således
något stigande. I likhet med gruppen offentligt anställda utgör denna grupp
omkring en fjärdedel av partiets riksdagsledamöter.
• Privatanställda bland moderaternas ledamöter minskar från 28 procent
2002/03 till 24 procent 2010/11. Generellt utgör de privatanställda omkring
en fjärdedel av partiets ledamöter under perioden.
• Egna företagare varierar mellan 19, 21 och 18 procent under de tre
mandatperioderna. Generellt sett utgör egna företagare cirka en femtedel
av moderaternas ledamöter.
• Övriga ökade från fem procent mandatperioden 2002/03 till nio procent
mandatperioden 2006/07. Innevarande mandatperiod är andelen
riksdagsledamöter från gruppen övriga densamma som mandatperioden
2006/07 – dvs. nio procent.
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Folkpartiet
Diagram 8: Folkpartiet 2010/11
Yrkesbakgrund hos Folkpartiets riksdagsledamöter
(inklusive statsrådsersättare) 2010/11 (hela riket).
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Diagram 9: Folkpartiet 2006/07
Yrkesbakgrund hos Folkpartiets riksdagsledamöter
(inklusive statsrådsersättare) 2006/07 (hela riket).

7%
10%

41%
15%

Offentligt anställda
Heltidspol./omb.män & rörelseanst.
Privatanställda
Egna företagare
Övriga
© ESKIL ENGNÉR

27%

21

PolitikersYrken 2010/11 © Eskil Engnér
Diagram 10: Folkpartiet 2002/03
Yrkesbakgrund hos Folkpartiets riksdagsledamöter
2002/03 (hela riket).

12%

8%
35%
Offentligt anställda
Heltidspol./omb.män & rörelseanst.
Privatanställda
Egna företagare
Övriga

19%

© ESKIL ENGNÉR

26%

Analys: Folkpartiet (hela riket)
Fördelningen av yrkesbakgrunden hos folkpartiets riksdagsledamöter har
förändrats på följande sätt mandatperioderna 2010/11, 2006/07 samt 2002/03:
• Offentligt anställda varierar mellan 35, 41 och 33 procent.
Mandatperioderna 2002/03 samt 2010/11 var andelen offentligt anställda
bland folkpartiets riksdagsledamöter dryga en tredjedel. Mandatperioden
2006/07 noteras gruppen offentligt anställda för den största andelen av
partiets ledamöter (41 procent).
• Heltidspolitiker/ombudsmän och rörelseanställda utgör 26/27 procent
av partiets ledamöter samtliga tre mandatperioder. Trenden är således
dels att gruppen utgör något över en fjärdedel av partiets ledamöter, dels
att andelen i huvudsak är konstant bland ledamöterna.
• Privatanställda bland partiets ledamöter varierar mellan 19, 15 och 19
procent. Mandatperioderna 2002/03 och 2010/11 utgör de privatanställda
alltså cirka en femtedel av partiets ledamöter. Mandatperioden 2006/07
utgör gruppen under en femtedel av ledamöterna.
• Egna företagare har stadigt ökat bland folkpartiets riksdagsledamöter de
tre senaste mandatperioderna. Först från jämförelsevis låga åtta till tio
procent mellan mandatperioderna 2002/03 och 2006/07. Därefter från tio
till 15 procent mellan 2006/07 och 2010/11.
• Övriga har minskat från 12 procent mandatperioden 2002/03 till sju
procent mandatperioden 2006/07. Innevarande mandatperiod ligger
andelen övriga kvar på sju procent av partiets riksdagsledamöter.
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Centerpartiet
Diagram 11: Centerpartiet 2010/11
Yrkesbakgrund hos Centerpartiets riksdagsledamöter
(inklusive statsrådsersättare) 2010/11 (hela riket).
4%
15%

25%

Offentligt anställda
Heltidspol./omb.män & rörelseanst.
Privatanställda
Egna företagare
Övriga

21%

© ESKIL ENGNÉR

35%

Diagram 12: Centerpartiet 2006/07
Yrkesbakgrund hos Centerpartiets riksdagsledamöter
(inklusive statsrådsersättare) 2006/07 (hela riket).
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Diagram 13: Centerpartiet 2002/03
Yrkesbakgrund hos Centerpartiets riksdagsledamöter
2002/03 (hela riket).
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Analys: Centerpartiet (hela riket)
Fördelningen av yrkesbakgrunden hos centerpartiets riksdagsledamöter har
förändrats på följande sätt mandatperioderna 2010/11, 2006/07 samt 2002/03:
• Offentligt anställda varierar mellan 23 och 25 procent mellan
mandatperioderna 2002/03 och 2006/07 – dvs. en fjärdedel av partiets
ledamöter. Innevarande mandatperiod är andelen den samma som
mandatperioden 2006/07 (25 procent).
• Heltidspolitiker/ombudsmän och rörelseanställda varierar bland
centerpartiets ledamöter mellan mandatperioderna. Först minskar andelen
från 32 procent mandatperioden 2002/03 till 28 procent mandatperioden
2006/07. Därefter stiger andelen från 28 procent mandatperioden 2006/07
till 35 procent innevarande mandatperiod. Andelen som gruppen utgör av
ledamöterna mandatperioden 2010/11 (35 procent) är således högre än
mandatperioden 2002/03.
• Privatanställda ökar från 16 procent till 21 procent av centerpartiets
riksdagsledamöter under de tre senaste mandatperioderna.
• Egna företagare har stadigt minskat bland partiets riksdagsledamöter de
tre senaste mandatperioderna – från 29 procent mandatperioden 2002/03
till 15 procent efter valet 2010.
• Övriga ökade från noll (0) till sju procent av centerpartiets ledamöter
mellan mandatperioderna 2002/03 och 2006/07. Därefter minskade
centerns andel riksdagsledamöter från sju till fyra procent mellan de två
senaste mandatperioderna (2006/07 och 2010/11).
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Kristdemokraterna
Diagram 14: Kristdemokraterna 2010/11
Yrkesbakgrund hos Kristdemokraternas riksdagsledamöter
(inklusive statsrådsersättare) 2010/11 (hela riket).
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Diagram 15: Kristdemokraterna 2006/07
Yrkesbakgrund hos Kristdemokraternas riksdagsledamöter
(inklusive statsrådsersättare) 2006/07 (hela riket).
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Diagram 16: Kristdemokraterna 2002/03
Yrkesbakgrund hos Kristdemokraternas riksdagsledamöter
2002/03 (hela riket).
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Analys: Kristdemokraterna (hela riket)
Fördelningen av yrkesbakgrunden hos kristdemokraternas riksdagsledamöter har
förändrats på följande sätt mandatperioderna 2010/11, 2006/07 samt 2002/03:
• Offentligt anställda ökade från 39 procent mandatperioden 2002/03 till
43 procent mandatperioden 2006/07. Innevarande mandatperiod är
andelen den samma som föregående mandatperiod (43 procent).
• Heltidspolitiker/ombudsmän och rörelseanställda utgör konstant 18
procent
av
kristdemokraternas
ledamöter
de
tre
senaste
mandatperioderna.
• Privatanställda minskar från 26 procent mandatperioden 2002/03 till 14
procent innevarande mandatperiod. Minskningen sker i två etapper. Först
minskar andelen privatanställda från 26 procent mandatperioden 2002/03
till 22 procent mandatperioden 2006/07. Därefter fortsätter minskningen
ytterligare från 22 procent mandatperioden 2006/07 till 14 procent efter det
senaste valet 2010.
• Egna företagare har i motsats till privatanställda ökat stadigt bland
partiets ledamöter. Mandatperioden 2002/03 uppgick andelen egna
företagare till 15 procent. Två mandatperioder senare utgör andelen 25
procent – dvs. en ökning med tio procentenheter.
• Övriga har minskat från marginella två procent mandatperioden 2002/03
till noll (0) procent, såväl mandatperioderna 2006/07 och 2010/11.
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Socialdemokraterna
Diagram 17: Socialdemokraterna 2010/11
Yrkesbakgrund hos Socialdemokraternas
riksdagsledamöter 2010/11 (hela riket).
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Diagram 18: Socialdemokraterna 2006/07
Yrkesbakgrund hos Socialdemokraternas
riksdagsledamöter 2006/07 (hela riket).
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Diagram 19: Socialdemokraterna 2002/03
Yrkesbakgrund hos Socialdemokraternas riksdagsledamöter
(inklusive statsrådsersättare) 2002/03 (hela riket).
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Analys: Socialdemokraterna (hela riket)
Fördelningen av yrkesbakgrunden hos socialdemokraternas riksdagsledamöter
har förändrats på följande sätt mandatperioderna 2010/11, 2006/07 samt
2002/03:
• Offentligt anställda varierar marginellt mellan 40 och 42 procent de tre
mandatperioderna.
Mandatperioden
2006/07
och
innevarande
mandatperiod är andelen den samma (42 procent).
• Heltidspolitiker/ombudsmän och rörelseanställda har ökat från 27
procent mandatperioden 2002/03 till 32 procent innevarande
mandatperiod. Mandatperioden däremellan (2006/07) toppade andelen
ledamöter från gruppen på 34 procent.
• Privatanställda minskar marginellt från 22 procent mandatperioden
2002/03 till 20 procent mandatperioden 2010/11. Mandatperioden 2006/07
var andelen den samma som mandatperioden 2010/11 (20 procent).
• Egna företagare har minskat från sex procent efter valet 2002 till fyra
procent efter valet 2010. Mandatperioden däremellan (2006/07) utgjorde
egna företagare endast två procent av socialdemokraternas ledamöter i
riksdagen.
• Övriga varierar mellan två, tre och fyra procent av socialdemokraternas
ledamöter de tre mandatperioderna.
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Vänsterpartiet
Diagram 20: Vänsterpartiet 2010/11
Yrkesbakgrund hos Vänsterpartiets
riksdagsledamöter 2010/11 (hela riket).

14%

5%
Offentligt anställda

5%

Heltidspol./omb.män & rörelseanst.

50%

Privatanställda
Egna företagare
Övriga

© ESKIL ENGNÉR
26%

Diagram 21: Vänsterpartiet 2006/07
Yrkesbakgrund hos Vänsterpartiets
riksdagsledamöter 2006/07 (hela riket).
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Diagram 22: Vänsterpartiet 2002/03
Yrkesbakgrund hos Vänsterpartiets
riksdagsledamöter 2002/03 (hela riket).
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Analys: Vänsterpartiet (hela riket)
Fördelningen av yrkesbakgrunden hos vänsterpartiets riksdagsledamöter har
förändrats på följande sätt mandatperioderna 2010/11, 2006/07 samt 2002/03:
• Offentligt anställda har ökat från 45 procent mandatperioden 2002/03 till
50 procent de två senaste mandatperioderna (2006/07 och 2010/11). De
två senaste mandatperioderna kommer alltså femtio procent av partiets
ledamöter från offentlig sektor.
• Heltidspolitiker/ombudsmän och rörelseanställda har varierat under
de tre mandatperioderna. Mandatperioden 2002/03 uppgick andelen till 20
procent, mandatperioden 2006/07 toppade andelen på 43 procent och
innevarande mandatperiod utgör gruppen 26 procent av partiets
ledamöter.
• Privatanställda minskar klart under perioden. Från att utgöra en fjärdedel
av partiets ledamöter mandatperioden 2002/03, är andelen sju respektive
fem procent av partiets ledamöter mandatperioderna 2006/07 och
2010/11.
• Egna företagare är generellt få bland vänsterpartiets riksdagsledamöter.
Mandatperioden 2002/03 utgjorde egna företagare tre procent av
ledamöterna. Innevarande mandatperiod är andelen fem procent.
Mandatperioden däremellan saknas egna företagare helt bland partiets
ledamöter.
• Övriga ökar generellt bland partiets ledamöter. Mandatperioden 2002/03
var sju procent av vänsterpartiets riksdagsledamöter från gruppen övriga.
Mandatperioden 2006/07 var nio procent från gruppen övriga.
Innevarande mandatperiod är andelen 14 procent av ledamöterna.
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Miljöpartiet
Diagram 23: Miljöpartiet 2010/11
Yrkesbakgrund hos Miljöpartiets
riksdagsledamöter 2010/11 (hela riket).
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Diagram 24: Miljöpartiet 2006/07
Yrkesbakgrund hos Miljöpartiets
riksdagsledamöter 2006/07 (hela riket).
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39%
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Diagram 25: Miljöpartiet 2002/03
Yrkesbakgrund hos Miljöpartiets
riksdagsledamöter 2002/03 (hela riket).
3%
9%

41%

Offentligt anställda
Heltidspol./omb.män & rörelseanst.
Privatanställda
Egna företagare
Övriga
© ESKIL ENGNÉR

47%

Analys: Miljöpartiet (hela riket)
Fördelningen av yrkesbakgrunden hos miljöpartiets riksdagsledamöter har
förändrats på följande sätt mandatperioderna 2010/11, 2006/07 samt 2002/03:
• Offentligt anställda ligger strax över 40 procent bland miljöpartiets
ledamöter samtliga tre mandatperioder; med en högsta notering på 45
procent av ledamöterna mandatperioden 2006/07.
• Heltidspolitiker/ombudsmän och rörelseanställda har generellt
minskat bland partiets ledamöter de tre senaste mandatperioderna; från
47 procent mandatperioden 2002/03 till 39 respektive 40 procent
mandatperioderna 2006/07 och 2010/11.
• Privatanställda utgjorde åtta respektive nio procent av ledamöterna
mandatperioderna 2002/03 och 2010/11. Mandatperioden 2006/07 saknas
privatanställda helt bland partiets riksdagsledamöter.
• Egna företagare fanns inte representerade i partiets riksdagsgrupp
mandatperioden 2002/03. De två efterföljande mandatperioderna uppgår
andelen egna företagare till åtta respektive sex procent.
• Övriga har varierat uppåt och neråt - från tre procent av partiets
ledamöter 2002/03 till åtta procent 2006/07; för att 2010/11 sjunka och
utgöra fyra procent av ledamöterna (ungefär på samma nivå som
2002/03).
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Sverigedemokraterna
Diagram 26: Sverigedemokraterna 2010/11
Yrkesbakgrund hos Sverigedemokraternas
riksdagsledamöter 2010/11 (hela riket).
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Analys: Sverigedemokraterna (hela riket)
Fördelningen av yrkesbakgrunden hos Sverigedemokraternas första
riksdagsgrupp mandatperioden 2010/11 ser ut enligt följande:
• Offentligt anställda utgör 18 procent av partiets riksdagsledamöter.
• Heltidspolitiker/ombudsmän och rörelseanställda utgör 27 procent av
ledamöterna.
• Privatanställda utgör lika stor andel av ledamöterna som gruppen
heltidspolitiker/ombudsmän och rörelseanställda (27 procent).
• Egna företagare utgör lika stor andel av partiets ledamöter som gruppen
offentligt anställda (18 procent).
• Övriga uppgår till tio procent av partiets ledamöter.
Summering av genomgången av yrkesbakgrunden i partierna
Genomgången av utvecklingen i enskilda partier antyder vissa trender, men det
är för tidigt att dra några djupare slutsatser. För att tydligare påvisa mönster och
dra slutsatser lägger vi därför samman grupperna 1) och 2) till en politisk sektor 6
och grupperna 3) och 4) till en privat sektor 7 . Dessutom lägger vi till och
analyserar resultaten från ytterligare två mandatperioder. Resultatet av detta
redovisas med start på nästa sida i den fullständiga rapporten, men ingår inte i
detta utdrag av rapporten för Sveriges riksdag.
6 Politisk sektor - utgörs av yrken och sysselsättningar som till huvuddelen finansieras med offentliga medel.
7 Privat sektor – utgörs av yrken och sysselsättningar som till huvuddelen finansieras med privata medel.
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Kort om Eskil Engnér:
Pol. Mag. Eskil Engnér är född 1965 och uppvuxen i Järpen, Åre kommun. Som
utbildad statsvetare under sin professionella karriär har Engnér varit verksam
inom två områden; dels politisk analys avseende politikers yrken; dels
omvärldsanalys inom teknikintensiva branscher som rymd-, telekommunikationssamt försvarssektorn.
Engnér har för olika uppdragsgivare i anslutning till riksdagsvalen sedan 1988
undersökt yrkesmässig bakgrund hos innevarande riksdagsledamöter samt
”valbara” riksdagskandidater. Under drygt två decennier har Engnér genomfört
nedanstående åtta rapporter i serien PolitikersYrken. För mer information se
www.politikersyrken.se
Rapport:
Politikers yrken 10
Politikers yrken 9
Politikers yrken 8
Politikers yrken 7
Politikers yrken 6
Politikers yrken 5
Politikers yrken 4
Politikers yrken 3*

År:
2011
2006
2002
1998
1994
1991
1989
1988

Uppdragsgivare:
Sveriges riksdag
Almega
Företagarna
Industriförbundet
Industriförbundet
Industriförbundet
Industriförbundet
Industriförbundet

Ort:
Stockholm.
Stockholm.
Stockholm.
Stockholm.
Stockholm.
Stockholm.
Stockholm.
Stockholm.

*) Avser kommunal- och landstingspolitiker i Stockholms och Södermanlands län.

Frågor som rör detta utdrag av undersökningen PolitikersYrken 2010/11 för
Sveriges riksdag, nyttjande av diagram och statistik i rapporten eller beställning
av fullständig rapport kan skickas till info@politikersyrken.se
På förfrågan kan författaren hålla presentationer om PolitikersYrken.
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Bilaga 1:
Exempel på klassificering av riksdagsledamöternas och statsrådsersättarnas
yrkesbakgrund
Valkrets: Stockholms län.
Moderaterna:

Folkpartiet:

Socialdemokraterna:

Ewa Björling 4
Hillevi Engström 1
Mikael Sandström 2
Anti Avsan 1
Hanif Bali 4
Karin Enström 1
Mats Gerdau 2
Isabella Jernbeck 3
Anna Kinberg Batra 4
Malin Löfsjögård 1,2
Göran Pettersson 4,1
Marietta de Pourbaix… 2
Eliza Roszkowska Öberg 3
Fredrik Schulte 5
Karl Sigfrid 3,4
Metin Ataseven 3,5
Johnny Munkhammar 4
Rune Wikström 4

Jan Björklund 1,4
Nyamko Sabuni 3
Nina Lundström 3
Gunnar Andrén 2
Anna SteeleKarlström 4

Mikael Damberg 2
Yilmaz Kerimo 1
Carina Moberg 1
Ingela Nylund Watz 2
Björn von Sydow 1
Tommy Waidelich 1
Meeri Wasberg 2
Christina Zedell 2

Centerpartiet:
Per Lodénius 1
Kerstin Lundgren 1
Kristdemokraterna:

Vänsterpartiet:

Emma Henriksson 2
Mats Odell 1,4
Désirée Pethrus… 1

Amineh Kakabaveh 1
Lars Ohly 2

Miljöpartiet:
Esabelle Dingizian 2
Mikaela Valtersson 1
Peter Eriksson 2

Sverigedemokraterna:
Kent Ekeroth 3
Björn Söder 2.

=======================================
1 = Offentligt anställda
2 = Heltidspolitiker, ombudsmän och rörelseanställda
3 = Privatanställda
4 = Egna företagare
5 = Övriga
Personer med två värden (t ex 4,1) har klassificerats hälften egen företagare, hälften offentligt
anställd utifrån den enskilde personens yrkeserfarenhet/sysselsättning.
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Bilaga 2:
Exempel på klassificering av riksdagsledamöternas och statsrådsersättarnas
yrkesbakgrund
Valkrets: Östergötlands län
Moderaterna:

Folkpartiet:

Centerpartiet:

Gunilla Carlsson 2
Gunnar Axén 3
Finn Bengtsson 1
Andreas Norlén 3,5
Betty Malmberg 4

Karin Ellison Granbom 5

Staffan Danielsson 4,2

Kristdemokraterna:

Miljöpartiet:

Yvonne Andersson 1

Annika Lillemets 3

Socialdemokraterna:

Vänsterpartiet:

Sverigedemokraterna:

Johan Andersson 1
Billy Gustafsson 2
Johan Löfstrand 5
Louise Malmström 1
Anna-Lena Sörenson 1,2

Torbjörn Björlund 1

Thoralf Alfsson 3

=======================================
1 = Offentligt anställda
2 = Heltidspolitiker, ombudsmän och rörelseanställda
3 = Privatanställda
4 = Egna företagare
5 = Övriga
Personer med två värden (t ex 4,1) har klassificerats hälften egen företagare, hälften offentligt
anställd utifrån den enskilde personens yrkeserfarenhet/sysselsättning.
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