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Beredskap 
att ta politiska uppdrag 

 
  
Utan politiker stannar demokratin. Enligt SCBs senaste översikt arbetar 35 900 kom-
munpolitiker i landet, och det finns omkring 60 800 förtroendeuppdrag i kommunerna. 
Inför valen ska partierna fylla sina listor med kandidater och rekrytera medborgare för 
olika förtroendeuppdrag. Uppgiften tycks ha blivit mer utmanande över tid. Det krävs 
engagemang, tid och resurser för att ta uppdragen. Nittiosex procent av de lokalt förtro-
endevalda är så kallade fritidspolitiker. Och många förtroendevalda får räkna med att 
bli utsatta för hot och hat från andra medborgare. 
    Hur är det då med medborgarnas beredskap att ta politiska förtroendeuppdrag? På 
en direkt fråga om väljarna kan tänka sig att ta ett politiskt uppdrag för det parti de 
sympatiserar med svarar fem procent ”ja, absolut”, vilket motsvarar ungefär 375 000 
röstberättigade. Det tycks alltså finnas mångdubbelt fler potentiellt intresserade än vad 
som behövs. Men många medborgare saknar helt intresse att åta sig ett politiskt upp-
drag. Andelen väljare som svarar nej, att de troligen inte eller absolut inte, kan tänka sig 
ett uppdrag är omkring 70 procent.  

Tabell 1 Andel väljare som kan tänka sig att ta ett politiskt uppdrag för det parti de 
sympatiserar med, 2018 (procent).  

Partival 2018 
Ja,  

absolut 
Ja, 

kanske 
Nej, 

troligen inte 
Nej,  

absolut inte 

Sympatiserar 
inte med 

något parti 
summa 
procent 

antal 
svarande 

        
Vänsterpartiet 6 20 47 23 4 100 128 
Socialdemokraterna 5 14 40 36 5 100 512 
Centerpartiet 3 24 35 30 8 100 147 
Liberalerna 5 17 38 33 7 100 96 
        

Moderaterna 4 18 32 36 10 100 325 
Kristdemokraterna 8 21 29 37 5 100 111 
Miljöpartiet 7 29 39 19 6 100 74 
Sverigedemokraterna 7 15 31 39 8 100 299 
        

Alla väljare 5 18 36 34 7 100 1 726 
        

 

Källa: Valforskningsprogrammet, Valundersökningen 2018. 
 
Kommentar: Frågan lyder: ”Skulle du kunna tänka dig att ta ett politiskt uppdrag för det parti du sympatiserar med?”. Frågan 
om partival gäller röstning i riksdagsvalet 2018. För mer statistik om förtroendevalda i kommuner och regioner hänvisas till 
SCBs studier av förtroendevalda. Uppgifter om hot och hat mot politiker finns i SKRs trygghetsundersökningar, den senaste är 
Politikernas trygghetsundersökning, PTU, 2021 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/amnesovergripande-statistik/undersokning-av-fortroendevalda-i-kommuner-och-regioner/pong/statistiknyhet/undersokningen-om-fortroendevalda-i-kommuner-och-regioner-2019/
https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/hothatvaldmotfortroendevalda/forskningochkonsekvenser.33109.html

