
Partidemokrati på landstingsnivå
Kunskapsinventering med empiriska illustrationer

Gissur Ó. Erlingsson

Rapport 2009:2
Centrum för kommunstrategiska studier
Linköpings universitet



Partidemokrati på landstingsnivå
Kunskapsinventering med empiriska illustrationer

Copyright©Gissur Ó. Erlingsson �009

Rapport 2009:2
ISSN 1402-876X
ISBN 978-91-7393-577-7

Centrum för kommunstrategiska studier
Linköpings universitet
60� 74 Norrköping

www.liu.se/cks
Telefon 0��-36 30 00 (växel)

Tryck: LiU-Tryck, Linköpings universitet �009



	 Förord	 5

	 Författarens	förord	 7

	 Sammanfattning	 9

1.		De	viktiga	och	anonyma	landstingen	 11

2.		Landstingen	igår,	idag	och	i	morgon	 15
 Kort om landstingens historia 15
 Dagens landsting – en snabbintroduktion 16
 Aktuell debatt om mellannivån: Ommöblering i sikte? 18

3.		Forskning	om	demokrati	på	mellannivån	 21
 Regionförsök och flernivådemokrati 21
 Undersökningar om landstingsdemokrati specifikt 25
 Enkätundersökningar i enskilda landsting 30
 Sammanfattande diskussion  33

4.		Partier	i	landstingspolitiken:	två	exempel	 37
 Introduktion 37
 Moderaternas majoritetsarbete i landstinget 39
 Socialdemokraternas oppositionsarbete i landstinget  47
 Sammanfattande diskussion 56

5.		Slutsatser	 61
 Sammanfattning 61
 Hur ska resultaten tolkas? 64

	 Referenser	 67

	 Appendix:	Intervjumall	 71





�

Förord

Sedan drygt tio år har Linköpings universitet tillsammans med kommunerna 
i Östergötland utvecklat ett samarbete för att stödja och utveckla kommun-
strategisk forskning. Genom ett särskilt avtal mellan kommunerna och uni-
versitetet har en centrumbildning inom universitetet, Centrum för kommun-
strategiska studier, CKS, inrättats. I styrelsen finns politiker som representerar 
kommunerna och forskare som representerar universitetet. Verksamheten är 
inriktad på den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden i kommunerna och de frå-
gor som kommunledningarna har på sin agenda att diskutera och fatta beslut 
om. Som grund för detta behövs ett kunskapsunderlag där den kunskap som 
utvecklas av forskare kan fylla en viktig funktion. 

I det ramdokument som styrelsen har fattat beslut om och som är vägle-
dande för verksamheten har tre områden prioriterats:

Lokal politik
Lokalsamhällets utveckling
Lokalsamhällets sårbarhet.

För närvarande har sex olika forskargrupper inom universitetet engagerats 
för att belysa frågor som emanerar från dessa områden (se <www.liu.se/cks>). 
Inom området Lokal politik har en särskild satsning gjorts genom anställning-
en av en forskarassistent, Gissur Ó. Erlingsson. Denna rapport, Partidemokrati 
på landstingsnivå, belyser hur partierna fungerar på en regional politisk nivå, 
mellan nationell och lokal nivå. Studierna om demokrati på landstingsnivå har 
hitintills varit få, trots att de frågor som avgörs här tillhör ett av de områden 
som medborgarna sätter högst i sina prioriteringar. Rapporten kan bidra till en 
diskussion om det uppdrag politiker har och hur de hanterar detta uppdrag.

Norrköping i maj �009

Tora Friberg
professor, vetenskaplig ledare för CKS
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Författarens förord

Denna rapport är en uppföljare till Partier i kommunpolitiken: En kunskaps
översikt om partier, makt och legitimitet (Erlingsson �008). Där var kommun-
politiken i fokus. Nu är ambitionen att stimulera till debatt om partiernas 
verksamhet i landstingspolitiken. Här inventeras forskningen på området, och 
jag kompletterar inventeringen med en fallstudie av hur internt beslutsfat-
tande kan se ut inom partier på landstingsnivå. För den som är intresserad 
av att sätta frågorna i ett större sammanhang, rekommenderas en läsning av 
Erlingsson (�008). Här återfinns en introduktion till partiernas uppgifter i 
ett demokratiskt system, samt hur partierna påstås ha blivit allt sämre på att 
uppfylla sina uppgifter.

Ett förord vore nu inte ett förord utan bugningar till dem som bidragit till 
att texten blivit klar. Utan personer som har ställt upp för intervjuer hade rap-
porten aldrig blivit skriven. Jag vill därför först och främst tacka de personer 
som ställt upp för att prata landstingspolitik med mig. Tack också till Erika 
Isaksson och Erik Wångmar för synpunkter på manuskriptet, samt till alla del-
tagare vid det CKS-seminarium där ett utkast av denna rapport ventilerades. 

En kort not om de omständigheter som omgärdar studiens empiriska av-
snitt. De intervjuer som utgjort studiens huvudsakliga underlag gjordes un-
der våren �008. Det studerade landstinget styrdes då av en ”Regnbågsallians” 
bestående av de borgerliga partierna plus Miljöpartiet och två avhoppade 
Vänsterpartister. Strax efter att intervjuerna var genomförda hoppade Miljö-
partiet och Folkpartiet av detta samarbete och bildade ny majoritet med Social-
demokraterna. De empiriska illustrationer som återfinns i kapitel 4 är exempel 
på hur intern koordination och förankringsarbete såg ut inom Moderaterna och 
Socialdemokraterna innan detta maktskifte, närmare bestämt då Moderaterna 
fortfarande innehade landstingets ordförandepost och Socialdemokraterna ut-
gjorde största oppositionsparti. Nu är detta inget substantiellt bekymmer: dis-
kussionen om fallet är fortfarande en intressant illustration över mer generella 
problem kopplade till hur politik koordineras och i slutänden växer fram på 
landstingsnivån.

Slutligen, läsaren kommer att märka att jag är ganska generös med litte-
raturhänvisningar och resonerande fotnoter. Detta är en tjänst till den riktigt 
vetgirige, nämligen i syfte att underlätta arbetet med en rejäl förkovring i äm-
net. Trevlig läsning!

Norrköping i maj �009

Gissur Ó. Erlingsson 
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Sammanfattning

• Partierna spelar en avgörande roll i demokratin. De garanterar att en politisk 
styrning etableras, och partiernas interna verksamhet skapar förutsättningar 
för en demokratisk politisk styrning. Partierna utgör därför en nödvändig 
förutsättning för upprätthållandet av demokratisk legitimitet för politik på 
lokal, regional och nationell nivå. 

• Det är mycket ont om forskning som berör demokrati på landstingsnivå, och 
ytterst lite behandlar partiernas verksamhet i landstingen. Eftersom partierna 
spelar en viktig roll för demokratisk legitimitet, är detta en kunskapslucka 
som behöver fyllas. 

• Syftet med rapporten är att inventera forskning och debatt om demokrati i 
landstingen. Detta görs genom en forskningsöversikt som kompletteras med 
en fallstudie om hur den interna koordineringen, förankringen och besluts-
fattandet fungerar i två partier ute i ett svenskt landsting.

• Huvudresultaten från forskningsöversikten är:
– Det policyområde som landstingspolitiker ansvarar för är svårstyrt: om-

rådet beskrivs som komplext och svårt för lekmän att begripa, staten 
har ett starkt intresse av att styra hälso- och sjukvården och begränsa ut-
rymmet för landstingens självstyrelse, och de professioner som befolkar 
verkställighetsledet är starka, självständiga aktörer med egna agendor. 
Utrymmet för folkvalda att kontrollera landstingspolitiken förefaller där-
för vara kringskuret.

– Landstingspolitiker är anonyma för medborgarna. Föga överraskande 
blir landstingspolitiker sällan kontaktade av väljarna – åtminstone om 
man jämför med politiker på den primärkommunala nivån.

– De förtroendevalda som sitter i landstingen är inte själva nöjda med hur 
demokratin på landstingsnivå fungerar. 

– Vissa landsting har själva försökt diagnostisera de egna landstingens 
demokratiska hälsotillstånd genom enkätundersökningar. Resultaten 
pekar på att många fritidspolitiker har svårt att kombinera uppdraget 
med jobb och familjeliv, besluten upplevs inte alltid som välförankrade i 
partigrupperna, fullmäktige beskrivs som transportkompani och mycket 



�0

beslutsmakt är koncentrerad till heltidspolitiker, och många upplever att 
tjänstemän och professioner har ett alldeles för stort inflytande.

• Huvudresultaten från fallstudien är: 
– Landstingsfrågor diskuteras i liten utsträckning på partiernas medlems-

möten. Det är ovanligt att förslag till förändringar kommer underifrån. 
Undantagen rör reaktioner på till exempel nedskärningar. 

– Partiernas interna ansvarsutkrävande är mer omständligt på landstings-
nivån jämfört med den kommunala. Det krävs ett steg extra led i lands-
tingspolitiken jämfört med kommunpolitiken. Ansvarsutkrävande sker 
via ombud på förbunds- eller distriktsnivå. Detta torde inverka negativt 
på förmågan att förankra landstingspolitik i bredare medlemslager.

– Två sorters klyftor rörande inflytande kan skönjas i partierna. Dels mel-
lan fullmäktigegrupper och partiorganisation, där fullmäktigegrupperna 
lever sitt eget liv i större utsträckning jämfört med i kommunerna. Dels 
mellan de heltidsengagerade och fritidspolitikerna, där partiernas ”in-
nersta kretsar” har stort inflytande på partiernas ställningstaganden. 

• Mot denna bakgrund är det lätt att identifiera problem med landstingspoli-
tikens legitimitet. Samtidigt ska påminnas om att vi lever i ett representativt 
politiskt system. Det är ändamålsenligt att delegera makt till representanter 
som har vilja, intresse och engagemang, kapacitet och kompetens att ta på 
sig förtroendeuppdrag. 

• Maktkoncentrationen är villkorad. Det finns mekanismer för ansvarsutkrä-
vande, såväl inom partiorganisationer som inom fullmäktigegrupper. En an-
hängare av ett representativt demokratiideal behöver inte ligga sömnlös över 
de resultat som presenterats. En anhängare av folkrörelseidealet, däremot, 
ska oroa sig. Resultaten pekar mot att det finns utrymme för översyn av de 
procedurer som finns för rotation av eliterna samt för det interna ansvarsut-
krävandet inom partiapparaterna.
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1. De viktiga och anonyma landstingen

Denna rapport är en nära släkting till Partierna i kommunpolitiken: En kun
skapsöversikt om partier, makt och legitimitet (Erlingsson �008). Där riktades 
uppmärksamheten mot partiernas verksamhet på den lokala nivån. Liksom 
där, är utgångspunkten här att partierna spelar en avgörande roll i det repre-
sentativa politiska systemet. Partierna garanterar att det etableras en politisk 
styrning i kommuner och landsting. Genom deras interna verksamhet skapas 
också förutsättningar för en demokratisk politisk styrning.� I dagsläget utgör 
därför partierna en nödvändig förutsättning för skapandet och upprätthållandet 
av demokratisk legitimitet i kommuner och landsting.

Jag delar Henry Bäcks (�006) och Thorbjörn Nilssons (�00�) uppfatt-
ning. Offentlig debatt och huvudfåran inom samhällsvetenskapen har stirrat 
sig blind på formella politiska institutioner i försöken att bedöma hur demo-
kratin på lokal och regional nivå fungerar. Föreliggande rapport bygger på 
ett enkelt argument: Om vi är genuint intresserade av att veta hur politiken 
växer fram i kommuner och landsting, och om vi har för avsikt att skapa oss 
en djupare förståelse för hur demokratiskt legitim denna politik är, måste vår 
uppmärksamhet riktas mot de politiska partiernas procedurer för ansvarsut-
krävande, förankring och koordination. Därför bör ansträngningar göras för 
att beskriva hur politiken i praktiken koordineras i kommuner och landsting, 
hur partierna arbetar för att förankra denna politik bland sina medlemmar 
samt vilka möjligheter partiernas gräsrotsmedlemmar har att utkräva ansvar 
från sina förtroendevalda. 

I en tidigare rapport, Erlingsson (�008), hade jag samma utgångspunkt. 
Där uppmärksammades att det finns mycket ont om forskning om politisk styr
ning i kommuner och om partiernas roll i den kommunala demokratin. En hastig 
blick över forskningsfälten ”landstingspolitik” och ”landstingsdemokrati” är 
inte heller uppmuntrande i dessa avseenden. Tvärtom. Det finns goda skäl 
att tro att det är betydligt sämre ställt med forskning om politisk styrning i 
landstingen, samt om partiernas roll på denna nivå, jämfört med vad som finns 

� Det finns alltså inget givet samband mellan att en politisk styrning finns och att denna po-
litiska styrning också är demokratiskt legitimerad. 
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om den kommunala (jämför Montin och Olsson �994: �6). Detta stärker det 
intryck som ofta återkommer i debatten: landstingen tycks vara bortglömda 
och anonyma.� 

Utöver att landstingen är förbisedda och styvmoderligt behandlade av sam-
hällsvetare, är landstingens förtroendevalda tämligen okända bland väljarna. 
Opinionsundersökningar bekräftar brister i väljarnas kunskap om vilka partier 
som styr landstingen, samt om vilka deras politiska representanter är.3 Som 
Svenska Dagbladets politiske kommentator Göran Eriksson (�007) en gång 
skrev har landstingen länge utmärkts av anonyma politiker. Han illustrerar 
detta med ett citat från väljar- och opinionsforskaren Sören Holmberg, att 
politikerna på den politiska mellannivån knappt ”är synliga på väljarnas radar-
skärmar”.4 En framträdande forskare på området lokal och regional politik, Siv 
Sandberg (�008), formulerar sig på liknande sätt: 

Den regionala nivån är den anonyma politiska nivån. Mät-
ningar visar på låga kunskaper om vad regionerna gör, svag 
kännedom om vem som styr och en allmän skepsis till nivån. 
Mediestrukturen och mediernas inställning till regionala frå-
gor understöder inte en tydlig kommunikation mellan väljare 
och valda i regionala frågor. 

Av denna verklighetsbeskrivning följer den dystra slutsatsen att landstings-
valen nog är tämligen ineffektiva instrument för ansvarsutkrävande (jämför 
Gustafsson �996: �46). Detta är oroväckande ur demokratisynpunkt. Lands-
tingspolitiker är valda för att göra prioriteringar vad gäller hur mängder av 
våra gemensamma skattemiljoner ska användas. Dessutom ska dessa tämligen 
anonyma politiker bestämma inriktningen på det politikområde som kontinu-
erligt rankats som väljarnas mest prioriterade fråga under det gångna decen-
niet: hälso- och sjukvårdspolitiken.

Ur dessa premisser tar denna undersökning sitt avstamp. Syftet är i första 
hand att inventera kunskapen på området. Konkret görs detta genom en över-

� I detta sammanhang är Zarembas (�006: ��) reflektioner om landstingets anonymitet 
mycket illustrativa: ”Man kan finna ett femtiotal böcker om EU:s utveckling från början 
till idag, men inte en enda om Sveriges största arbetsgivare [landstingen]”.  

3 �998 kunde man läsa i Landstingsbarometern (riksundersökningen) att endast �3 procent 
av medborgarna anser sig ha tillräcklig kunskap om vad de politiska partierna driver för 
frågor i landstingen.

4 Detta är en sanning idag. Det var emellertid inte lika självklart att landstingspolitikerna var 
okända för väljarna på �960- och �970-talen. Ett par exempel får illustrera detta: de båda 
socialdemokratiska talmännen Fridolf Thapper (Östergötland) och Henry Allard (Halland) 
(Tvåkammarriksdagen 1867–1970, �98�: ���f, 368f ) samt centerpartiets �:e vice ordfö-
rande och senare kommunminister Johannes Antonsson (Örebro) (Tvåkammarriksdagen 
1867–1970, �990: 470).



�3

sikt över befintlig forskning och genomgång av offentlig debatt på området. 
Detta kompletteras med en fallstudie av hur den interna koordineringen, för-
ankringen och beslutsfattandet fungerar inom ett parti som sitter på ordföran-
deposten i en landstingsstyrelse och inom ett ledande oppositionsparti. För 
att uppnå syftet föresätter jag mig att göra fyra saker som också ringar in rap-
portens disposition.

För det första ges en kort tillbakablick på vad landsting är och en snabbin-
troduktion till vad de gör. För det andra presenteras en inventering av kunska-
pen och debatten om demokrati på den folkvalda politiska mellannivån, vari-
genom läsaren bland annat får möta den lätträknade litteratur som finns inom 
fälten ”landstingspolitik” och ”landstingsdemokrati”. För det tredje beskrivs 
hur förankringsarbete och koordination kan se ut på den interna arenan i två 
etablerade politiska partier, nämligen Moderaterna och Socialdemokraterna. 
Slutligen görs en sammanfattning, varpå rapporten avslutas med diskussion 
om utmaningar för partidemokratin på landstingsnivå.
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2. Landstingen igår, idag och i morgon

Ovan beskrevs landstingen som den anonyma och lite bortglömda nivån. 
Givet den beskrivningen, är det motiverat att kortfattat återge landstingens 
politiska historia, samt beskriva vad de är och vad de gör.� Nedan följer därför, 
i tur och ordning, en introduktion till landstingens historia, en översikt över 
landstingens uppgifter och organisation, och en kort redogörelse för den aktu-
ella debatten om reformer av den regionala nivån.

Kort om landstingens historia
Erik Wångmar (�007: �0�ff) ger en introduktion till landstingens historia. 
Han beskriver hur det genom �86� års kommunalförordningar kom att ska-
pas en helt ny kommuntyp – landstingskommunerna. Från början fanns �� 
enheter av denna politiska mellannivå, och den stora poängen med införandet 
av dessa svenska motsvarigheter till regioner var bland annat att ge dem ansvar 
för allmän hushållning, jordbruk, kommunikationer, hälsovård och undervis-
ning.6 Med tiden kom dock hälso- och sjukvården, och ansvaret för lasaretten, 
att bli landstingens tyngsta uppgift (jämför Falk �994). 

På den tiden var landstingen inte folkvalda. Ledamöterna utsågs indirekt 
av städer och härader. Ordföranden tillsattes dock av regeringen. I praktiken 
kom det att innebära att landshövdingen också blev landstingets ordförande. I 
sammanhanget bör tilläggas att de konservativa ledamöterna i ståndsriksdagen 
var noga med att begränsa landstingens befogenheter och finansiella resurser 
– de ville inte att landstingen skulle få hota statens överhöghet.

När regeringen Lindman drev igenom en lagändring i riksdagen �909, 
så att proportionella val med rösträtt för alla män infördes, påverkades också 
landstingen: de indirekt valda landstingen kom att ersättas med direkta pro-

� Den som redan är bekant med de frågor som här behandlas kan bläddra vidare till nästa 
avsnitt. 

6 När tvåkammarriksdagen inrättades �867 fick landstingen ytterligare en uppgift, nämligen 
att utgöra en valkorporation till den första kammaren. Noterbart är här också att större stä-
der – Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Helsingborg och Gävle – stod utanför 
landstingen och ombesörjde sina lasarett själva.
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portionella val. Dock fortsatte regeringen att tillsätta ordföranden, men från 
�89� fick inte längre landshövdingen tillsättas på denna post. Istället skulle 
någon av de redan invalda i landstingen utses. 

Landstingens självstyrelse stärktes ytterligare genom �9�4 års landstingslag 
(Gustafsson �996). Under hela efterkrigstiden fortsatte sedan en kontinuerlig 
decentralisering av sjukvården från staten till landstingen. Vad landstingsstruk-
turen beträffar, fördes en kontinuerlig debatt om landstingens optimala antal 
och storlek från �9�0-talets mitt. Detta resulterade dock inte i några juste-
ringar förrän �97� då de båda landstingen i Kalmar län slogs samman, varpå 
landstingsantalet sjönk från �� till �3. Från detta år överensstämde läns- och 
landstingsindelningen bättre. 

Dagens landsting – en snabbintroduktion
I Sverige kan vi välja representanter till fyra demokratiskt legitimerade poli-
tiska nivåer: EU, stat, landsting och kommuner. Som Agne Gustafsson (�996: 
�8) skriver, har tyngdpunkten på välfärdsservice historiskt sett alltid legat på 
kommunerna. Landstingens uppgift har varit att hantera områden som kräver 
så stor befolkning att de flesta av landets kommuner inte klarar av dem. I prak-
tiken har det inneburit att ansvar för sådant som rör kommunikationer och 
hälso- och sjukvård hamnat på landstingens bord. Här är det värt att påminna 
om att landsting och kommun har ”sidoordnad kompetens”, det vill säga att 
landstingen inte är överordnade kommunerna. 

I princip utgör varje län och dess primärkommuner ett landsting. I dag 
finns �8 landsting och två regioner i Sverige. I alla fall, utom ett, sammanfaller 
landstingen med länsgränserna.7 Deras allt överskuggande uppgift är hälso- 
och sjukvården.8 Av landstingens uppgifter uppgår ungefär 7� procent till 
verksamheter inom detta område. Kostnaderna för hälso- och sjukvården var 

7 Sedan �97� är Gotland en enda kommun som också ombesörjer landstingsuppgifter. 
Stockholms stad stod utanför landstinget fram till �968, Helsingborg till �963, Gävle 
�9�3 och Norrköping �967. Kommunerna Göteborg och Malmö utgjorde fram till och 
med � januari �999 egna landsting, men är numera integrerade delar av Västra Götalands-
regionen respektive Region Skåne.

8 Denna fokus på hälso- och sjukvård fick Montin och Olsson (�994: �) att för �� år sedan 
skriva: ”I mångas ögon är landstingen mer sektorsorgan än kommuner”. Här ska också 
kort kommenteras hur politikområdet ”hälso- och sjukvård” är organiserat i Sverige: staten 
ansvarar för lagstiftning och övervakning av området, medan landstingen (och delvis också 
kommunerna) är ansvariga för finansiering, organisering och implementering. Statens 
övervakning sker genom Socialstyrelsens utvärderingar som finns uppsatta i HSL.
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�00� cirka ��� miljarder kronor, eller drygt åtta procent av bruttonationalpro-
dukten.9 Antalet landstingsanställda var �006 drygt ��0 000 personer.�0 

Sålunda råder inga tvivel om att landstingspolitiker ansvarar för ett poli-
tikområde som förvaltar avsevärda skattesummor. Utöver detta anses området 
i allra högsta grad vara viktigt för medborgarna: vården har kontinuerligt ran-
kats som väljarnas viktigaste fråga under större delen av det gångna decenniet.�� 
Därför är det också synnerligen motiverat att ställa frågor om insyn, intern för-
ankring och mekanismer för ansvarsutkrävande i landstingspolitiken.

När intresset riktas mot frågor om insyn, förankring och ansvarsutkrävan-
de, är det viktigt att kartlägga vilka formella institutioner det är som reglerar 
den svenska landstingspolitiken. Principer för detta återfinns i kommunallagen 
(SFS �990: 99�). Formellt är landstingen styrda av landstingsfullmäktige som 
tillsätts vart fjärde år genom allmänna val. I sin tur utser landstingsfullmäktige 
en landstingsstyrelse, samt ett visst antal nämnder, till exempel hälso- och sjuk-
vårdsnämnd, kulturnämnd etc..�� Landstingsstyrelsen är ansvarig för ledning-
en av förvaltningsapparaten och samordningen av densamma. Nämnderna 
förbereder alla större frågor som ska behandlas i fullmäktige – men kan besluta 
direkt i mindre frågor – och de svarar också för att verksamheterna inom deras 
respektive ansvarsområden följer de målsättningar som fullmäktige satt upp.

Formellt finns sålunda en demokratisk legitimering av den politik som förs 
i landstingen. Medborgarna väljer sina ledamöter till fullmäktige, och ett poli-
tiskt ansvar finns för landstingets verksamhet. Som Montin och Olsson (�994: 

9 Var kommer då pengarna ifrån, om nu landstingen har finansieringsansvar för hälso- och 
sjukvården? Jo, de har beskattningsrätt, där landstingsskatten utgör omkring en tredjedel 
av den kommunala inkomstskatten. Landstingen tar också ut en del patientavgifter, samt 
erhåller vissa statsbidrag.

�0 Landstingen ansvarar också för folktandvården och en del utbildning inom gymnasie- och 
folkhögskola. Landstingen ansvarar även för regionala utvecklingsfrågor, exempelvis för 
kollektivtrafiken (tillsammans med kommunerna). Landstingen har flera andra, lite min-
dre uppgifter. De driver till exempel länsmusik, länsteater, länsbibliotek och länsmuseer 
(Häggroth och Petterson �00�: �6f ). De obligatoriska uppgifterna är hursomhelst hälso- 
och sjukvården, tandvården (för människor upp till �0 år) och kollektivtrafiken. Övriga 
uppgifter är frivilliga. 

�� Under �006 års valrörelse fanns en avvikelse från detta mönster, då Allianspartierna lycka-
des få valdebatten att präglas av frågan om sysselsättningen. Enligt SVT:s vallokalundersök-
ning i samband med �006 års val var hälso- och sjukvården den tredje viktigaste frågan för 
väljarna (VALU �006). Sjukvården följde tätt efter förstaplatsens ”sysselsättning” och an-
draplatsens ”skola”. När Sören Holmberg presenterade siffror för väljarnas viktigaste frågor 
under april �008 var dock ordningen återställd, och sjukvården var åter på första plats (SR 
Dagens Eko �008-04-08).

�� I Kommundemokratikommitténs slutbetänkande (SOU �00�:48) fanns ett förslag om att 
vitalisera den kommunala demokratin genom att tillåta folkbokförda inom landstinget (el-
ler kommunen) att väcka medborgarförslag i fullmäktige. Ett tillägg gjordes i kommunal-
lagen �00� där denna möjlighet nu ges.
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��) skriver görs en samlad bedömning i fullmäktige, och här fattas också de 
långsiktiga besluten. Landstingsstyrelse och nämnder är sedan ansvariga för 
att fullmäktiges mål och beslut omvandlas till praktiskt genomförd politik. 
Författarna beskriver denna formalistiska idealmodell som en legitimerings-
kedja 

… bestående av följande länkar: partier – fullmäktige 
– nämnder – förvaltning/produktion. Det kan närmast liknas 
vid en slags maskinmodell där politikerna styr och förvalt-
ningen genomför. 

Längre fram, i kapitel tre, kommer vi att se att det finns goda skäl att misstänka 
att det finns stora avsteg från denna idealiserade modell över hur landstingspo-
litiken är tänkt att fungera.

Aktuell debatt om mellannivån: Ommöblering i sikte?
När en undersökning görs om svenska landsting är det svårt att förbigå det 
faktum att landstingen, som byggstenar i den svenska demokratin, för när-
varande verkar befinna sig i en brytningstid. Ser man fyra–fem år tillbaka i 
tiden, kan noteras att exempelvis Socialdemokraternas förre partisekretera-
re, Lars Stjernkvist, förde fram idén att staten ska vara huvudman på flera 
av hälso- och sjukvårdens områden (Stjernkvist och Eriksson �004). Även LO:s 
Iréne Wennemo har argumenterat på liknande sätt (Fransson och Wennemo 
�004). Skälet till att debatten om landstingens framtid har accentuerats under 
senare år torde vara att den dåvarande socialdemokratiska regeringen i januari 
�003 tillsatte en utredning för att genomföra en total översyn av strukturen 
och uppgiftsfördelningen inom den svenska samhällsorganisationen, nämligen 
Ansvarskommittén. Motivet var att mot bakgrund av en hastig samhällsom-
vandling få en grundläggande analys av samtliga nivåer inom offentlig sektor, 
bland annat att utreda uppgiftsfördelningen på regional nivå mellan staten och 
de regionala självstyrelseorganen.

Den parlamentariskt sammansatta kommitténs slutbetänkande kom �007 
(SOU �007:�0). Om vi blickar tillbaka på den debatt som följde i slutbetän-
kandets kölvatten, finns fog för misstanken att förutsättningarna för lands-
tingspolitiken kommer att påverkas på ett djupgående sätt. Bland slutsatserna 
märks främst förslaget att landstingens uppgifter inom hälso- och sjukvården 
bör övertas av väsentligt färre och mer jämnstora regionkommuner. Vidare vädrar 
kommittén uppfattningen att ansvaret för regional utveckling i dag är splittrat 
på alltför många aktörer, och dessutom att uppgiftsfördelningen mellan läns-
styrelserna varierar, varför tillväxt- och utvecklingspolitiken kommit att bli ett 
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mycket fragmenterat politikområde. Mot denna bakgrund föreslår kommittén 
att man ska föra samman ett antal viktiga uppgifter till ett bredare, tvärsekto
riellt regionalt utvecklingsuppdrag. Detta nya regionala utvecklingsuppdrag vill 
kommittén ge till landstingens ersättare – de tänkta regionkommunerna.

Dessa synnerligen långtgående förslag verkar nu ha stöd av den sittande 
borgerliga regeringen. Onsdagen den �8 januari �009 gjorde de borgerliga 
partiledarna ett utspel på DN Debatt (Reinfeldt med flera �009). De signale-
rade ett stort steg mot permanentandet av denna nya, mäktiga politiska nivå. 
Utspelet innebar, i princip, att man accepterade Ansvarskommitténs förslag, 
att Sveriges �� län och landsting bör ersättas med sex till nio storregioner. 

De presumtiva demokratieffekterna av denna omdaning är svåröverblick-
bara. I nästa avsnitt diskuteras frågan kortfattat. Klart är i varje fall att när 
reformen fullt ut implementeras, så måste demokratins aktörer anpassa sig till 
de nya spelreglerna. För partiernas del handlar det framför allt om att finna 
nya former för sin interna organisation. De måste sannolikt möblera om den 
interna mellannivån, med allt vad det innebär av till exempel nya principer för 
upprättandet av valsedlar samt intern delegation, procedurer för förankring 
av regionpolitiken i de bredare medlemslagren, samt, naturligtvis, att skapa 
nya rutiner för koordination av politiken inom partigrupperna i de föreslagna, 
större folkvalda regionkommunerna. Hur väl partierna löser denna uppgift 
påverkar vilka demokratieffekter denna strukturreform i slutänden får.
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3. Forskning om demokrati på mellannivån

Regionförsök och flernivådemokrati
I rapportens inledning konstaterades att det inte forskats särskilt mycket om 
hur landstingspolitikens processer ser ut eller hur demokratin fungerar, alter-
nativt upplevs fungera, på den politiska mellannivån. Detta är en sanning som 
kräver viss modifikation. Innan jag går in på den diskussion som funnits om 
politik och demokrati i landstingen specifikt, bör läsaren vara uppmärksam på 
att det åtminstone sedan �990-talets mitt förts en engagerad diskussion om 
regional demokrati i Sverige. Som framgick av föregående avsnitt har denna 
diskussion nu mynnat ut i att den sittande regeringen ställt sig bakom en om-
fattande strukturreform av den politiska mellannivån. Nu är föreliggande rap-
port visserligen en undersökning som syftar till att diskutera politik, demokrati 
och politiska partier i landstingen. Men, principiellt är det demokrati på den 
politiska mellannivån som står i centrum, och eftersom en rejäl ommöblering 
av den politiska mellannivån med stor sannolikhet är i antågande, är det moti-
verat att introducera debatten om ”demokrati i svenska regioner”. 

Att den politiska mellannivån – här förstått som ”regionerna” – fått allt 
större uppmärksamhet under de gångna ��–�0 åren beror till stor del på den 
tilltagande europeiseringen av svensk politik. Som Jörgen Johansson (�999: 
349) skriver, har det i vissa läger fästs stort hopp till att en fördjupad regi-
ondemokrati skulle kunna kompensera det demokratiska underskott som 
många debattörer menar ha följt i kölvattnet av ett utvecklat EU-samarbe-
te mellan medlemsstaterna. Ett sätt på vilket man har försökt få bukt med  
EU:s bristande demokratiska legitimitet har varit att ta fasta på de demokra-
tiska elementen i subsidiaritetsprincipen, ambitionen att stärka EU:s demokra-
tiska legitimitet genom att öka de subnationella nivåernas självständighet. Här 
menar somliga att just den politiska mellannivån kan fylla en viktig funktion 
(jämför Johansson �99�; Jerneck och Sjölin �003).

Diskussionen om ”regionernas renässans” (till exempel Törnqvist �998; 
Erlingsson �999; Férnandez �000) har fått konkreta återverkningar i Sverige. 
Under perioden � juli �997 till 3� december �00� genomfördes försök med 
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regionalt självstyre i Gotlands, Kalmar och Skåne län (prop. �996/97:36).�3 
I sammanhanget ska särskilt noteras att målsättningen med försöksverksam-
heten bland annat var att de nya självstyrelseorganen skulle skapa bättre förut
sättningar för en fungerande demokrati samt en djupare demokratisk förankring 
på den politiska mellannivån (Jerneck och Sjölin �000; Johansson �00�). Den 
� januari �999 bestämdes att även Västra Götalands län skulle ingå i denna för-
söksverksamhet. Ännu lite senare beslutade riksdagen att förlänga försöksverk-
samheten för just Skåne och Västra Götaland till och med utgången av �0�0 
(prop. �004/0�:8), samtidigt som statsmakten öppnade upp möjligheter för 
övriga län att inrätta kommunala samverkansorgan efter den indirekta modell 
som utvecklades i Kalmar län.�4 

Det finns anledning att beröra regionförsöken eftersom att det har ägnats 
viss forskarmöda åt att diskutera demokratieffekter av att föra över makt till 
den regionala nivån. På den mest abstrakta nivån har en debatt förts om fler
nivådemokratins välsignelser (till exempel Elofsson och Rindefjäll �998; Jerneck 
och Gidlund �00�; Nilsson �00�). Kärnan i begreppet ”flernivådemokrati” är 
att om man bygger in mekanismer i det politiska systemet så att folkviljan 
förverkligas parallellt inom flera territoriella enheter, stärks också demokratin. 
Tanken är att medborgaren ska kunna uttrycka sina preferenser genom att välja 
församlingar på olika politiska nivåer. Sålunda är begreppet flernivådemokrati 
nära förknippat med begreppet ”vertikal maktdelning”, det vill säga maktdel-
ning i höjdled, som utvecklats av Bull (�999).�� 

Demokratiargumentet bakom överförande av makt till regionerna är att 
demokratin påstås ha gynnsammast förutsättningar att överleva på regional 
och lokal nivå när den försvagas på statlig och överstatlig nivå. Reformen gör, 
säger anhängarna, att beslutsfattandet kommer närmare medborgarna som be-
rörs av besluten. Genom att ge medborgarna större inflytande i frågor som lig-

�3 Försöksverksamheten innebar för Skånes del att Kristianstads och Malmöhus län slogs sam-
man, och att det nya storlandstinget övertog utvecklingsansvaret från länsstyrelserna, varpå 
länsstyrelsens uppgifter renodlades till att bara vara statens företrädare på regional nivå. 
För Västra Götalands län kom det att innebära att Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län 
och Skaraborgs län, utom Habo och Mullsjö kommuner (överfördes till Jönköpings län 
efter lokala folkomröstningar). Malmö stad uppgick i region Skåne, och Göteborg i Västra 
Götalandsregionen.

�4 �00� hade nio län utnyttjat denna möjlighet, och, så vitt jag kan förstå, började ytterligare 
fyra län organisera sig enligt denna modell från � januari �007. Det innebär alltså att en 
stor del av Sveriges befolkning på ganska kort tid – med Johanssons (�00�: 6) ord – ”fått 
en ny sjukvårdshuvudman, en ny organisation för den statliga länsförvaltningen, en mer 
enhetlig organisation för kollektivtrafiken och en helt ny demokratisk-politisk arena att 
förhålla sig till”.

�� Begreppet utvecklades av Bull, men även Nergelius (�006), Davidsson (�004) och 
Petersson (�00�/�00�) har bidragit till diskussionen om begreppets innebörd och använd-
barhet i svensk kontext.
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ger dem nära, stärks den demokratiska legitimiteten. Ett underliggande motiv 
till utvecklandet av en regional beslutandenivå är således att det medborger-
liga deltagandet tros öka och att ansvarsutkrävandet blir tydligare. Ytterligare 
motiv till överförandet av befogenheter till regioner är förhoppningen att 
känsligheten för medborgarnas behov ökar och en medvetenhet om regionens 
specifika problem uppnås. Om regioner får en stärkt ställning i den framtida 
samhällsorganisationen, är tanken att det skulle kompensera den demokratiska 
försvagning som äger rum på nationell och överstatlig nivå så att man även 
framgent kan tala om ett ”folkstyre”.

Trots de optimistiska tongångarna från statsmaktens sida i samband med 
de propositioner som fastslog regionförsöken, och trots att idén är omhuldad 
inom vissa delar av akademin, står det klart att kritiken mot regionidén – åt-
minstone utifrån ett demokratiperspektiv – är stark. I en översikt jag gjorde 
för uppemot ett decennium sedan (Erlingsson �999), utkristalliserades två 
huvudsakliga kritiska argumentationslinjer i forskningen om regionernas de-
mokratiska potential: en som sköt in sig på att starkare regioner innebar att 
transparensen i det politiska systemet försämrades på grund av att vi fick ett 
”överskott” av politiska nivåer för medborgaren att hålla reda på, och en som 
uppmärksammade att regionaliseringen innebär att man stärker maktasymme-
trier, då många forskare hävdar att processen innebär att man öppnar upp det 
politiska spelfältet för lobbyister av allehanda slag. 

Om detta är de principiella invändningarna mot införandet av en stark, 
politisk regional nivå, finns också empiriskt orienterade invändningar. Olof 
Petersson (�000) har t.o.m. gått så långt som att kalla de svenska regionerna 
för ”en fara för demokratin”. Senare konstaterade Petersson (�00�/�00�) i ett 
annat sammanhang att: 

Regionernas växande makt håller på att förändra Sveriges 
konstitutionella system. Konsekvenserna blir särskilt stora i 
ett land med omfattande offentlig sektor och den offentliga 
verksamheten i huvudsak förlagd till lokala och regionala 
självstyrelseorgan. Det är ett nedslående faktum att de hittills 
prövade regionmodellerna visat sig ha betydande brister från 
demokratisynpunkt. Aktuella undersökningar visar att region-
försöken inte uppfyller grundläggande demokratikrav.

Vad säger de som specifikt har utvärderat regionförsöken, är de bra eller då-
liga för demokratin? Har Petersson rätt när han skriver att undersökningarna 
generellt kommer fram till att regionförsöken inte uppfyller grundläggande 
demokratikrav, eller finns det substans i hans utsagor? Här finns inte utrymme 
för någon djupgående analys av forskningsläget, men väl en snabbguide till ett 
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par centrala undersökningar på området. Först några omdömen från dem som 
analyserat reformen i allmänhet. Dessa undersökningar har kommit fram till 
förhållandevis skilda resultat, sett till demokratifrågan. Den parlamentariska 
regionkommittén (PARK) gav en tämligen dyster bild av regionförsökens de-
mokratistärkande potential (SOU �000: 8�):

Utvärderingen visar … att medborgarnas intresse och engage-
mang för och kunskap om regionala frågor är förhållandevis 
begränsad. Trots att de ledande aktörerna har höga ambitio-
ner utgör försöksverksamheten ännu en politisk verksamhet 
för en begränsad grupp politiker, tjänstemän och organisa-
tionsföreträdare.

En betydligt mer optimistisk bild, inte minst avseende en vitalisering av parti-
apparaterna, presenterades av Johansson (�00�):

Utvärderingen visar … att partierna (alltså partiorganisatio-
nerna på regional nivå) tagit alltmer aktiv del i de frågor som 
är kopplade till försöksverksamheten. Partiernas interna rela-
tioner, mellan nivåerna inom partiorganisationen, har uppen-
barligen aktiverats påtagligt till följd av försöksverksamheten. 
Partiernas organisation har i växande grad kommit att orien-
teras mot regionernas politikskapande, främst naturligtvis 
inom hälso- och sjukvårdsområdet, men också i frågor inom 
det regionala utvecklingsansvaret … Det torde av de slut-
satser som här presenterats framgå att det finns både positiva 
och negativa utvecklingsdrag att rapportera. Sammantaget 
har det dock blivit betydligt fler plus än minus.

Utöver dessa undersökningar, som har tagit ett brett grepp om frågan, finns 
studier som konkret granskat de respektive försöksregionerna. En rätt så neu-
tral bild presenteras i några delstudier av det projekt som analyserade region-
försöken i Skåne och Kalmar: Visserligen fanns en del skillnader mellan hur 
de direktvalda politikerna i Skåne och de indirekt valda i Kalmar uppfattade 
sin politikerroll, men det sammantagna intrycket från exempelvis Christensen 
(�00�) – som studerade om någonting hade hänt med politikerrollen och re-
presentantskapet i samband med regionförsöken – var att det inte hänt särskilt 
mycket med synen på representantrollen och regionen som politisk enhet efter 
att försöksverksamheten fått verka i några år.

Försöksverksamheten i Västra Götalandsregionen har också varit föremål 
för utvärderingar av liknande slag som Christensens för Region Skåne. Henry 
Bäck (�004) har undersökt hur väl politikerna har anpassat sig till sina nya rol-
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ler som regionpolitiker, samt hur politikerna värderar reformen. Bland resul-
taten märks att politiker hemmahörande i Göteborg och politiker tillhörande 
majoriteten tyckte att försöksverksamheten är bra för demokratin (och för den 
ekonomiska utvecklingen), samt att reformen inte innebär att någon regiondel 
missgynnas. Mellan mättillfällena �000 och �00� har det dessutom skett en 
förändring: fler förtroendevalda tycker att reformen är demokratistärkande. 
Jämfört med en liknande undersökning som gjordes �993, uppmärksammar 
Bäck också – precis som han gjort i andra sammanhang, men då avseende 
politiker på kommunal nivå – att det har blivit vanligare att man uppfattar 
sig som ”partiombud”, det vill säga att man är lojal mot partilinjen snarare än 
väljarna eller den egna övertygelsen. Noteras kan också att kontaktmönstren 
har ändrats: �000-talspolitikern har färre föreningskontakter, och medborgar-
kontakten har förskjutits från att handla om frågor som rör individens person-
liga angelägenheter till att mer handla om politiska frågor. Bäcks (�004: ��7) 
sammanfattande slutsats blir att ”det är befogat att göra en måttfullt positiv 
bedömning. Tunga politiska krafter slår vakt om helheten och man tycker att 
det politiska systemet fungerar allt bättre”.�6

Sammanfattningsvis: en hastig blick över forskningsfältet gör det svårt att 
finna något enhetligt mönster i de demokratiutvärderingar som gjorts. Snarare 
spretar resultaten åt olika håll. En del är påfallande negativa (till exempel 
PARK och Petersson), medan andra andas aningen mer optimism (till exempel 
Johansson, Jerneck och Sjölin samt Bäck). De spretande resultaten ger fog för 
slutsatsen att det knappast går att ge reformen vare sig etiketten ”demokrati-
flopp” eller ”demokratisuccé”.

Undersökningar om landstingsdemokrati specifikt
Undersökningar som behandlar frågeställningar om politiska processer och de-
mokrati specifikt på landstingsnivå är en bristvara.�7 I någorlunda modern tid 
är det egentligen bara en enda referens som fullt ut uppfyller kriteriet ”handlar 
faktiskt om politik och demokrati i landsting”. Det rör sig om Montins och 
Olssons (�994) nu femton år gamla undersökning, Demokrati och legitimitet i 
landstingen. Med tanke på att författarna är de enda som på allvar trängt djupt 
in i detta forskningsområde, ägnas stort utrymme åt att dra fram deras vikti-
gaste resonemang och slutsatser.

�6 Samtidigt som vi läser Bäcks fem år gamla, tämligen optimistiska bedömningar, kan note-
ras att Västra Götalandsregionens politiker idag fortfarande är okända för väljarna: endast 
var femte väljare har kunskap om vilka regionens politiker är (GT �009-03-��).

�7 Undantaget är – som Bergman (�00�) visar – att den optimala storleken på ett landsting 
har diskuterats. Här står dock effektivitetsvärden, och inte demokrativärden, i fokus (jäm-
för Jacobsson �999). 
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Montin och Olsson jämför primärkommunerna med landstingen och un-
derstryker att förhållanden mellan dem visserligen är lika, men att skillnaderna 
trots allt är påtagliga (s. 6). Det som kännetecknar landstingens ansvarsområde 
– och som också får långtgående konsekvenser för möjlighet till politisk styr-
ning – är att hälso- och sjukvården ofta …

(i) beskrivs som ett mycket komplext politikområde som, 
(ii) domineras av mycket starka professionella och specialiserade intres-

sen,
(iii) till detta kommer också att staten har kraftiga intressen vad inrikt-

ningen av hälso- och sjukvården beträffar. Sålunda blir den statliga 
styrningen omfattande på landstingens politikområde. 

Mot denna bakgrund har det, enligt författarna, ”varit svårt att med politiska 
medel på landstingsnivå styra utvecklingen i önskad riktning” (s. �). Ofta häv-
das sålunda att förutsättningarna till att bedriva en aktiv landstingspolitik är 
kringskuren av de starka professioner som befolkar landstingens verksamheter. 
Montin och Olsson menar att det medicinska yrkesansvaret och det medicinska 
ledningsansvaret sätter kraftiga begränsningar för politisk styrning. Gustafsson 
(�996) tillägger att även behörighetslagstiftning för läkare och annan medi-
cinsk personal ytterligare kringskär utrymmet för det politiska beslutsfattan-
det. Montin och Olsson kvalificerar ståndpunkten på följande sätt (s. 6): 

Läkarnas professionella verksamhet har inte varit föremål för 
de förtroendevaldas inblandning på samma sätt som exem-
pelvis socialtjänsten eller annan verksamhet i kommunerna. 
Den relation inom primärkommunerna som liknar den inom 
landstingen finns mellan politiker och skolans organisation. 
Den senare har hävdat självständighet och varit starkt styrd 
av statliga regler och beslut på liknande sätt som hälso- och 
sjukvården.

Detta gör det svårare att vara landstingspolitiker jämfört med att vara kom-
munpolitiker. Styrningskedjan från politiker till faktiskt förd politik rubbas 
av de starka professionerna i landstingen. Författarna menar därför att fritids-
politikerna i landstingen har svårt att tillsammans med medborgarna ”definiera 
behov och problem, svårare att formulera visioner om en framtida hälso- och 
sjukvårdspolitik samt svårare att prioritera mellan olika behov” (s. 8). Här går 
Montin och Olsson så långt som att hävda att landstingets verksamhet egent-
ligen inte i så särskilt stor utsträckning legitimeras på de klassiskt politiskt-de-
mokratiska sättet, utan genom professionernas expertis (s. ��): 
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Vi kan … hävda att förtroendet för landstinget bland med-
borgarna till största delen bärs upp av serviceleveranserna, 
inte direkt av partiernas och de förtroendevaldas verksamhet 
… Medborgarundersökningar visar generellt sett att medbor-
garna är betydligt mer nöjda med verksamhet och personal 
än med de förtroendevalda.

I Vem älskar den lokala demokratin? presenterar Peder Nielsen (�998) siffror som, 
åtminstone vid första påseende, stöder Montin och Olssons slutsats. Jämfört 
med de kontakter medborgarna har med kommunpolitiker, är deras kontakt 
med landstingspolitiker betydligt färre. För den tidsperiod som Nielsen under-
sökte, uppgav �� procent av väljarna att de under det senaste året haft kontakt 
med en politiker inom sin kommun. Motsvarande siffra för kontakt med en 
landstingspolitiker var ynka nio procent. Återigen: politikområdet hälso- och 
sjukvård är enormt viktigt för medborgarna, men politikerna på landstingsnivå 
förefaller inte intressera dem i någon större utsträckning. 

Nielsen (�998) visar också att kommunerna överlag får bättre betyg än 
landstingen. På alla tre områdena som utvärderas – medborgarstyrelse, rättstat 
och handlingskraft – ger väljarna i genomsnitt sin hemkommun högre betyg 
än sitt landsting. Intressant nog framträder i princip samma mönster när de 
förtroendevalda på de två nivåerna bedömer den egna verksamheten: kom-
munerna får högre betyg av sina folkvalda jämfört med vad landstingen får av 
sina. 

Här är det viktigt att notera följande: Det är särskilt oroväckande att med
borgarstyrelsen, samspelet mellan väljarna och valda, får mycket dåliga omdö-
men i landstingen. Nielsen noterar närmast förvånat att ”till och med bland de 
landstingsvalda – en grupp som i övrigt ger relativt positiva omdömen – domi-
nerar här de som anser att det fungerar ganska eller mycket dåligt”. Slutsatsen 
följer av en läsning av dessa resultat är nedslående ur demokratihänseende: 
”Landstingsdemokratin ser ut att vara det stora problemområdet i dagens 
kommunala Sverige”. I nästa mening påpekar Nielsen, med hänvisning till 
Jan Olssons (�996) undersökning, att försöken till att genom olika reformer 
administrera bort detta bekymmer har misslyckats.

Sammanfattningsvis ger genomgången följande iakttagelser: 
• Det politikområde som omhändertas av landstingspolitiker är svårstyrt: 

området beskrivs som komplext och svårt för lekmän att begripa, staten 
har ett starkt intresse av att styra hälso- och sjukvården och kringskära 
utrymmet för landstingens självstyrelse, och de professioner som befol-
kar verkställighetsledet är starka och självständiga. Mot denna bakgrund 
verkar utrymmet för landstingspolitiker att styra vara kringskuret.
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• Landstingspolitiker är anonyma för medborgarna, och blir därför sällan 
kontaktade av sina väljare – åtminstone i jämförelse med kommunpoli-
tiker.

• Mot bakgrund av punkterna ovan, är det inte förvånande att landstings-
politiker anser att demokratin fungerar illa i landstingen. 

Det finns naturligtvis många tänkbara, samverkande omständigheter som 
skapat dessa för demokratin icke-optimala förutsättningar ute i landstingen. 
Syftet med rapporten är emellertid inte att identifiera slutgiltiga förklaringar 
till landstingens demokratibekymmer. Här riktas istället uppmärksamhet mot 
en särskild aspekt av det problemkomplex som återkopplar till demokrati och 
legitimitet i landstingen, nämligen de politiska partierna. 

Låt oss återvända till Montin och Olsson. De riktar nämligen viss upp-
märksamhet mot partierna och deras verksamhet. De börjar med att redogöra 
för välbekant forskning (jämför Erlingsson �008: kapitel �): det är numera 
känt att medborgarna inte längre är särskilt villiga att uppsöka partier eller 
politiker när de vill ge synpunkter eller utöva inflytande på olika delar i sam-
hället.�8 De uppmärksammar att det finns en klyfta mellan lokala och regionala 
partiledningar å ena sidan, och gräsrotsmedlemmar å den andra, och konklu-
derar att: ”kommunikationen inom partierna inte är den bästa” (s. 4�). Detta 
understryks förövrigt också av Gustafsson (�996: �46) som menar att par-
tiernas interna ansvarsutkrävande är krångligare i landstingen. Förklaringen, 
menar Gustafsson, är att det går via delegater på distriktsnivå, jämfört med 
kommunorganisationernas direkta kontakt mellan partiorganisationer och de 
förtroendevalda. 

Många av de reflektioner som återfinns i Montin och Olssons nu �� år 
gamla rapport, och det som även Gustafsson understryker, återfinns också i 
min undersökning av partiernas sätt organisera sig på den primärkommunala 
nivån (Erlingsson �008). Bland annat finner Montin och Olsson att (s. 46):

Tendensen till klyftor inom partierna, mellan de förtro-
endevalda (framför allt de heltidsengagerade) och partiets 
organisationsbas kan leda till bland annat att de mest aktiva 
förtroendevalda utgör ’sin egen organisation’ som är relativt 
frikopplad från partiets organisation i övrigt … Vad som 
också framkommit är att de förtroendevalda är starkt bundna 
till sitt uppdrag med allt vad det innebär av inläsningar av 
material, kontakter med tjänstemän etc. Uppdraget upptar så 

�8 Medlemstalen i de politiska partierna har halverats under den gångna �0–�� årsperioden 
(Petersson �00�). Dessutom finns frågetecken beträffande hur väl partiernas interndemo-
krati fungerar på såväl nationell (Gilljam och Möller �996; Teorell �998) som lokal nivå 
(Gidlund och Möller �999; Erlingsson �008). 
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pass mycket tid och kraft att det finns endast ett hårt begrän-
sat utrymme för kontakter och samtal med en bredare krets 
av partimedlemmar. 

Men om man på den primärkommunala nivån åtminstone försöker ha en re-
gelbunden debatt och förankring i medlemsorganisationen, verkar det finnas 
klara problem med att ha just debatt och förankring av landstingskommu-
nala frågor i de bredare medlemslagren. Montin och Olsson menar därför att 
landstingspolitikernas kopplingar till de lokala partiföreningarna är svaga och 
att makten att driva och formulera landstingspolitik är exklusivt reserverad 
för landstingens partigrupper. Få av de respondenter författarna kontaktade i 
samband med sin undersökning anser att de lokala partiföreningarna är viktiga 
för deras politiska arbete. 

Detta är inget nytt, eller som författarna skriver, ”[s]ett i ett historiskt 
perspektiv verkar det emellertid som att denna koppling varit svag åtminstone 
sedan �960-talet” (s. 48). Intrycket stärks också av en reflektion som förfat-
tarna gör i rapportens slutkapitel, där det konstateras att den input som lands-
tingens förtroendevalda får till förändring eller reformer nästan aldrig kommer 
underifrån, från medlemslagren utan ”att problem och utmaningar som de 
[förtroendevalda] hanterade i första hand kom ’inifrån’ och ’uppifrån’”, med 
andra ord inifrån verksamheterna eller från statsmakten (s. 87). Till den svaga 
medlemskopplingen, kommer också indikationer på maktkoncentration inne 
i fullmäktigegrupperna. Precis som primärkommunerna finns klara indika-
tioner på att fullmäktiges roll är, och egentligen alltid har varit, ganska svag 
(s. 74). Därför finns inte heller någon anledning att förvånas när författarna 
når slutsatsen att ”landstingspolitiken är relativt inåtvänd, partibunden och 
toppstyrd” (s. 87).�9 

Detta om Montin och Olssons studie. Utöver deras undersökning finns 
faktiskt bara spridda forskningsinsatser som berör frågan om politiska proces-
ser och demokrati i landsting. Här kan vi starta i iakttagelsen att �99� års kom-
munallag gav landstingen ökat utrymme att själva bestämma hur verksamhe-
ten skulle organiseras. Under �990-talet blev det därför vanligt att kommuner 

�9 Montin och Olsson (�996: 87) förklarar detta delvis med historiska omständigheter, ge-
nom att kontrastera landstingen med primärkommunerna: ”I grova drag kan sägas att i 
primärkommunerna kom de förtroendevalda först, därefter tjänstemän och professionalise-
ringen. Landstingens historia uppvisar den motsatta utvecklingen: först kom professioner-
na, därefter de förtroendevalda. Professioner har alltid varit starka aktörer i landstingen och 
för det andra har politikernas uppgift i landstingen varit mer specialiserad än i kommu-
nerna. … Att landstingspolitiken är inåtvänd och partibunden framgår tydligt när det gäl-
ler vilka aktörer som de förtroendevalda anger vara mycket betydelsefulla vid hanteringen 
av viktiga frågor/problem. Partigruppen (i nämnden, styrelsen eller fullmäktige) dominerar 
i alla fyra landsting”.
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och landsting genomförde organisationsförändringar, inte sällan med det ut-
talade syftet att öka inslaget av marknadsmekanismer i genomförandeledet (till 
exempel Forssell �999; Blomquist �996). Ofta lämnades sektorsstrukturen för 
beställar–utförarmodellen (jämför SOU �996:�69, s. ��). 

En del studier har gjorts av vad reformerna inneburit ute i primärkom-
munerna, men litet har gjorts på landstingsnivå. Harry Petterssons (�998) nu 
�0 år gamla undersökning – Styrsystem och demokrati: Demokratiaspekter på ett 
marknadsanalogt system i landstinget Gävleborg – utgör ett undantag. Frågan är 
inte ”hur fungerar demokratin i landstingen i allmänhet?”, utan snarare ”Vad 
händer med demokratin i organisationer som ökar inslaget av marknadsme
kanismer i verksamheten genom till exempel beställar/utförarmodeller?” (s.6). 
En av de viktigaste slutsatserna som presenteras är att genomförandet av så 
kallade marknadsanaloga reformer fått till följd att den tydliga demokratiska 
styrningskedjan får vissa störningar och att legitimiteten för systemet därför 
riskerar att svikta. Pettersson (�998: ��) skriver:

I ett traditionellt uppbyggt styrsystem kan kontrollen upp-
rätthållas i styrningskedjan, medan kontroll och utvärdering 
blir besvärligare i ett system med beställare och utförare. I 
vårt studerade fall fanns det inte heller några tecken på att 
man lyckats bygga upp det nya utvärderingssystem som skul-
le ge de ansvariga politikerna information om genomförande 
och utfall. [A]tt kombinera en demokratisk organisation som 
basalt är uppbyggd efter en sammanhållen styrningskedja 
med ett marknadsanalogt system synes alltså på den här 
punkten innebära stora svårigheter.

Inga långtgående växlar ska dras utifrån Petterssons studie av Gävleborg, men 
hans slutsatser ger ändå en fingervisning om vad organisatoriskt experimen-
terande ute i landstingen kan få för återverkningar på politikernas förutsätt-
ningar att styra verksamheten, och därigenom också på demokratin.

Enkätundersökningar i enskilda landsting
Översikten ovan gör det tydligt att landstingspolitik och -demokrati är ett klart 
styvmoderligt behandlat område inom svensk samhällsvetenskap. I syfte att 
samla in mer information om hur demokratin fungerar måste därför blicken 
riktas mot andra källor än de renodlat akademiska. Landstingens egna utred-
ningar om hur demokratin tycks fungera i enskilda landsting är ett exempel 
på sådana källor. Nedan presenteras utdrag från ett par deskriptiva rapporter 
som ger ledtrådar om hur landstingspolitikerna själva upplever att politiken 
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och demokratin fungerar på landstingsnivån; samt en medborgarundersökning 
som ställt frågor om hur medborgarna upplever att demokratin fungerar på 
landstingsnivå. 

Vilka är resultaten i enkätstudierna?�0 Det går inte att dra allt för stora 
växlar av det fåtal som här redovisas. De fungerar snarare som illustrationer 
över vilken typ av demokratifrågor som är värda att lyfta fram när landstingen 
diskuteras. Redovisningen blir med nödvändighet summarisk. Resultaten från 
de respektive studierna presenteras här i punktform.

Landstinget Sörmland
År �00� gjordes en undersökning av landstingsfullmäktigeledamöterna i 
Landstinget Sörmland. Syftet var att ta reda på hur ledamöterna upplevde den 
nya styrmodellen som infördes �999 (Vestman �00�). För avgränsningens 
skull lyfter jag fram punkter som tydligt anknyter till demokratifrågor och till 
partiernas egen roll i landstingsdemokratin.

• Flera menar att det är alltför få ledamöter som är aktiva vid sammanträ-
dena.

• På frågan ”Även om besluten i fullmäktige i praktiken är fattade i för-
väg har alla ledamöter goda förutsättningar att påverka beredningen av 
ärendena”, har omkring 60 procent av respondenterna en delvis eller 
helt avvikande uppfattning. Annorlunda uttryckt, en bit över hälften av 
ledamöterna förefaller anse att det finnas problem med förankringen av 
besluten.

• I rapporten uppmärksammas fyra faktorer som gör att fritidspolitiker 
upplever svårigheter att påverka: tidsbrist, kunskapsbrist, svårigheter att 
ta ledigt från arbetet och att en liten ”klick” har makten samt att det är 
dålig spridning på uppdragen. 

• Intressant nog, för föreliggande rapports vidkommanden, anser hela 7� 
procent att partierna borde ta ett större ansvar för landstingsdemokratin 
och engagera sig mer i landstingets demokratiarbete. Resultatet är anmärk-
ningsvärt, eftersom det faktiskt är de mest landstingsaktiva politikerna 
som säger detta. Rapportförfattaren vidareutvecklar denna diskussion i 
slutsatserna.

De tillfrågade efterlyser också insatser, framför allt från de politiska partiernas 
sida, för att förbättra arbetet i fullmäktige. Fler ledamöter behöver bli aktiva 

�0 Under �008 skickade jag ut förfrågningar till utvalda politiker och tjänstemän – samtliga 
med ett engagemang i frågor som rör demokrati och demokratiutveckling – i landstingen. 
Jag fick in en del material, men inte mycket. Rapporter som explicit knyter an till hur 
landstingsledamöterna upplever landstingsdemokratin och det egna uppdraget redovisas 
här.
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och beredningen och förankringen inom partierna behöver förbättras. Flera av 
förslagen på förbättring av arbetet i fullmäktige skulle också öka fritidspoliti-
kernas påverkansmöjligheter, som upplevs som begränsade. Även när det gäller 
landstingets demokratiarbete ställs krav på ökat engagemang från partierna 
(Vestman �00�: �4).

Landstinget Gävleborg 
År �006 presenterades en rapport från Landstinget Gävleborg (Sandström 
�006). Syftet var att kartlägga hur villkoren för de förtroendevalda ser ut med 
avseende på inflytande över beslut, samtalsklimat i fullmäktige etc. Alla ordi-
narie ledamöter plus ersättare fick chans att svara. Bland de viktigaste resulta-
ten återfinns:

• Fullmäktige förmår visserligen formulera de viktigaste målen för verk-
samheten, men är sämre på att skapa arbetsformer som uppmuntrar till 
delaktighet inför beslut.

• En tredjedel upplever att det är svårt att kombinera det politiska uppdra-
get med privatliv och arbete/studier.

• Majoriteten tycker att man blir behandlad jämlikt och blir lyssnad till på 
fullmäktiges sammanträden, och flertalet tycker att de inte undanhålls 
information inför beslut. 

• Styrelsens ordförande och landstingsstyrelsen upplevs ha störst inflytan-
de. Ledamöterna anser att detta är icke-önskvärt, och att medborgarnas 
och fullmäktiges inflytande borde stärkas.

• Tjänstemannainflytandet anses vara stort: �8 procent tycker att de för-
troendevaldas roll begränsas till att godkänna tjänstemännens beslut, 
och �4 procent menar att tjänstemännen inte följer fullmäktiges beslut

Jämtlands läns landsting 
Sedan �99� har Jämtlands läns landsting frågat sina förtroendevalda hur de ser 
på sin organisation och hur de upplever att de kan fullgöra sina uppgifter. Från 
den sjätte undersökningen av hur de förtroendevalda ser på sin organisation 
återfinns bland annat dessa resultat (Winoy �006):

• Man anser att landstingsfullmäktiges sammanträden är ”mycket for-
mella”. Möjligheterna att kunna föra debatt är små, och majoriteten av 
respondenterna tycker att det inte går att påverka besluten och man för 
inte debatter som ligger utanför de frågor som redan placerats på dag-
ordningen.

• De flesta av beredningarnas ledamöter tycker att beredningarna fungerar 
bra. Över 80 procent svarar att de instämmer ”Helt och hållet” eller ”I 
stort sett” på alla frågorna utom på frågan ifall uppgifterna är definie-
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rade. Man är också mer negativ vad avser beredningarnas förmåga att 
följa upp verksamheternas effekter.

• De flesta av beredningens ledamöter är kritiska mot möjligheterna att 
”bereda ärenden av långsiktig karaktär, utvärdera, följa frågor som kan 
påverka landstinget och medverka i verksamhetsstyrningen.” Man är sär-
skild kritisk mot beredningens möjligheter att följa upp och utvärdera 
fullmäktiges beslut. 

• �� procent av respondenterna tycker att rollen begränsas till att god-
känna tjänstemannaförslag. Majoriteten förefaller också tycka att tjäns-
temännen är dåliga på att följa politikernas beslut.

• Var tredje ledamot känner sig stressad av uppdraget, och uppemot hälf-
ten får kritik hemifrån, det vill säga från make, maka eller barn, som 
följd av det landstingspolitiska uppdraget.

Landstinget i Uppsala län 
Sommaren �007 presenterades en attitydundersökning avseende Landstinget i 
Uppsala län (”Landstinget i Uppsala län” �007). Här tillfrågades medborgarna 
och syftet var att mäta medborgarnas kännedom om och attityder till lands-
tinget. Här återfinns åtminstone tre relevanta slutsatser som rör demokratin i 
landstinget, och båda kan tolkas som en smula nedslående:

• Endast omkring tio procent tycker att landstinget är bra på att informera 
om beslut som påverkar dem.

• Samma låga procentandel, det vill säga drygt tio procent, anger att lands-
tinget är bra på att lyssna på medborgarnas synpunkter.

• Cirka �3 procent tycker sig ha en god kännedom om partiernas åsikter 
avseende landstingspolitiken (ger sina landstingskunskaper betyget 4 el-
ler �).

Sammanfattande diskussion 
Den paradox som drivit mig till att skriva denna rapport utgår från följande: 
landstingen är vår folkvalda politiska mellannivå som förvaltar mängder av 
våra gemensamma skattemiljarder varje år inom ett politikområde som med-
borgarna anser vara det viktigaste i svensk politik. Därför är det märkligt, och 
ur demokratisk synvinkel problematiskt, att mediernas bevakning av lands-
tingspolitiken är bristfällig och att väljarnas intresse för och kunskaper om 
landstingspolitik och landstingspolitiker är så lågt. Av kapitlet framgår också 
att samhällsvetare inte lagt ned någon större tanke, tid eller energi åt att gene-
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rera kunskap om hur politik och demokrati på landstingsnivå fungerar.�� Detta 
kapitel har uppehållit sig vid att presentera kunskapsläget avseende landstings-
demokrati och diskuterade, i tur och ordning:

• Mot bakgrund av pågående diskussioner om en omstöpning av den po-
litiska mellannivån i Sverige inleddes kapitlet med en kort introduktion 
till den allmänna debatten om ”demokrati i regioner”, ”flernivådemo-
krati” och ”regionförsökens demokratieffekter”. Detta har man lagt en 
del energi på bland samhällsvetare, men några entydiga svar finns inte. 
En del ser klara demokratifördelar med regionerna, andra ser klara de-
mokratinackdelar, medan en tredje kategori inte ser någon skillnad.

• Vad gäller forskning om landstingsdemokrati specifikt, återfinns egentli-
gen bara en enda referens som ägnar exklusiv uppmärksamhet åt denna 
fråga, nämligen Montin och Olsson (�994). Denna studie ger vid han-
den att ”landstingspolitiken är relativt inåtvänd, partibunden och topp-
styrd”. Pettersson (�998) har i sin tur studerat effekterna på demokratin 
när man försöker införa marknadsanaloga system, som exempelvis be-
ställar-utförarmodellen, i landstingen. Slutsatsen här blev: att kombinera 
en demokratisk organisation som i grunden är uppbyggd efter en sam-
manhållen styrningskedja med ett marknadsanalogt system synes alltså 
på den här punkten innebära stora svårigheter.

• Vissa landsting har själva försökt diagnostisera de egna landstingens de-
mokratiska hälsotillstånd genom enkätundersökningar till de förtroen-
devalda (i tre redovisade fall) och till medborgarna (i ett redovisat fall). 
Svårigheter finns med jämförbarheten mellan utvärderingarna, och det 
har helt säkert gjorts fler interna undersökningar än de refererade, varför 
redovisningen av deras resultat främst ska betraktas som illustrationer. 
Vad man åtminstone kan säga är att flera likheter finns mellan resultaten 
för de förtroendevalda och de resultat som brukar återfinnas hos förtro-
endevalda i kommunerna: 

 (i) Många fritidspolitiker har svårt att kombinera uppdraget med 
jobb och familjeliv

 (ii) Beslut upplevs inte alltid som välförankrade i partigrupperna, 
fullmäktige beskrivs som transportkompani och mycket beslutsmakt 
är koncentrerad till heltidspolitiker 

�� En av Dagens Nyheters ledarskribenter uppmärksammar paradoxen på ett likartat sätt: 
”Landstinget utgör den bortglömda, förbisedda instansen i vår politiska demokrati. Det 
har inte den nationella politikens breda medieexponering, inte kommunalpolitikens knyt-
ning till väljarnas vardag, däremot ska landstinget svara för sjukvården, ett av väljarnas 
mest omhuldade områden.” (Dagens Nyheter �004-��-�4).
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 (iii) Många upplever att tjänstemän och professioner har ett alldeles för 
stort inflytande över politiken. Av den redovisade medborgarundersök-
ningen i Uppsala framgick att medborgarna i mycket liten utsträckning 
upplever landstinget som någon förebild för demokratiska enheter.

Det vore naturligtvis enkelt att stanna här och säga: ”titta, det är uppenbart att 
det existerande kunskapsläget säger att landstingspolitiken är väldigt anonym 
och långt ifrån välfungerande om det ställs mot någon idealtypisk demokra-
tinorm med krav på folklig förankring och medborgerligt inflytande”. Detta 
kommer jag emellertid inte att göra. Jag finner det nämligen intressant att den 
interna utredningen som gjordes i Landstinget Sörmland uppmärksammade 
de politiska partiernas roll i upprätthållandet av demokratisk legitimitet på 
landstingsnivå. Utredningen pekade på att tre fjärdedelar av respondenterna 
(som själva var förtroendevalda) ansåg att partierna borde ta ett större ansvar 
för landstingsdemokratin och engagera sig mer i landstingets demokratiarbete. 
Resultatet motiverar närmare granskning av de politiska partiernas verksam-
het i fullmäktige: Hur fungerar egentligen arbetet med att förankra besluten 
i medlemsorganisationerna? Hur koordineras politiken och förankras den in-
ternt i fullmäktigegruppen? Tycker ledande personer själva att partierna fung-
erar demokratiskt i dessa hänseenden? Dessa frågor dryftas i nästa kapitel.
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4. Partier i landstingspolitiken: två exempel

Introduktion
Jag vill upprepa ett viktigt påstående: forskningsinsatser om politik och demo-
krati i landsting är lätträknade. Härigenom följer att forskning om de politiska 
partiernas verksamhet på landstingsnivå – till exempel hur de arbetar med att 
förankra politik i medlemsorganisationen eller koordinera politiken internt i 
fullmäktigegrupperna – nästan är obefintlig. Bristen på systematiskt insamlad 
kunskap får konsekvenser för valet av materialinsamling. Eftersom det saknas 
grundläggande kunskap om partierna på landstingsnivå, och mitt syfte är att 
kartlägga hur partierna fungerar på denna nivå, rekommenderar metodlitte-
raturen fallstudiestrategin. I det här sammanhanget tillämpas en variant som 
omväxlande kallas ”illustrerande fallstudie”, ”pilotstudie” eller ”förstudie”. 
Oavsett etikett är ambitionen hursomhelst att försöka ge en god beskrivning 
av det fenomen som studeras.�� 

I kapitlet kartläggs hur partiernas interna förankringsarbete och koordi-
nering ser ut i landstingspolitiken, helt enkelt för att kunskapen om vad som 
försiggår bortom landstingspolitikens formella institutioner är knapphändig 
(jämför Merriam �994: 4�). En sådan beskrivning har också potential att ge-
nerera nya, generella tankar om landstingspolitikens egentliga natur (jämför 
Kyburz-Graber �004: �4). Här handlar det om att jag relativt förutsättnings-
löst ger mig in på ett outforskat område för att berika diskussionen och ta 
fram nya rön om partiernas inre liv. Fallstudiestrategin används sålunda både 
i beskrivande och hypotesgenererande syften, nämligen för att ta reda på hur 
det faktiskt fungerar i de enskilda partier som undersöks, samt generera idéer 

�� Det finns en tendens bland samhällsvetare att se beskrivande studier som ett slags lägre 
stående forskningsinsatser än teoristyrda ”förklarande” undersökningar som försöker skapa 
reda mellan orsak och verkan. Jag delar Teorell och Svenssons (�007) uppfattning: detta 
är fördomar som bör tillbakavisas, och som Vedung (�98�: 337) argumenterar, måste rena 
beskrivningar tillskrivas ett ”aktningsvärt egenvärde”. Detta gäller särskilt för områden där 
vi sedan tidigare saknar tillförlitlig materialinsamling. Liknande argumentation återfinns 
hos Yin (�984), som slår ett slag för värdet av mer journalistiska, beskrivande fallstudier.
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som har mer allmängiltig bäring på hur partier i allmänhet arbetar med lands-
tingsfrågor och landstingspolitik.

I vilket material ska då informationen sökas? Naturligtvis hade en total-
undersökning varit mest önskvärd, det vill säga en studie av alla partier i alla 
landsting, såväl nu som längre bak i tiden. Detta är naturligtvis av resursskäl 
omöjligt. Uppgiften att försöka kartlägga samhällsfenomen innebär ett antal 
avgränsningsdilemman. Här måste tre viktiga vägval göras, nämligen: 

– vilket landsting ska studeras
– vilka partier ska undersökas, och 
– vilka personer ska samtalas med? 

Jag har avgränsat mig till att beskriva förankringsprocesser, intern koordination 
och beslutsfattande i det politiska parti som under våren �008 satt på ordföran-
deposten i landstingsstyrelsen i det landsting som undersöks (Moderaterna), 
samt det dåvarande största oppositionspartiet (Socialdemokraterna). De mo-
derater jag samtalat med är en centralt placerad politisk tjänsteman, lands-
tingsstyrelsens ordförande samt landstingsstyrelsens f.d. ordförande. Inom 
Socialdemokraterna har partiets två oppositionsråd intervjuats.�3 Valet av in-
tervjupersoner bygger dels på ett pragmatiskt övervägande – att de helt enkelt 
hade tid och vilja att träffa mig – och dels på antagandet att dessa personer 
har god överblick över de formella och informella mötesplatser vari det reella 
politiska beslutsfattandet äger rum.

Läsaren bör vara medveten om att det landsting som undersökts är spe-
ciellt. De intervjuer som utgjort underlaget för studien gjordes under våren 
�008, då landstinget styrdes av en så kallad Regnbågsallians bestående av 
de borgerliga partierna plus Miljöpartiet och två avhoppade vänsterpartis-
ter. Strax efter det att intervjuerna var genomförda inträffade följande: Den 
�� juni skickades ett pressmeddelande som meddelade att Miljöpartiet och 
Folkpartiet hoppat av denna regnbågsallians, för att istället bilda ny majori-
tet med Socialdemokraterna. Med andra ord, den undersökning som presen-
teras nedan avser illustrera intern koordination och förankringsarbete inom 
Moderaterna och Socialdemokraterna före detta maktskifte, då Moderaterna 
innehade landstingets ordförandepost och Socialdemokraterna utgjorde största 
oppositionsparti. 

Undersökningarna följer samma struktur. Först presenteras partiernas or-
ganisatoriska uppbyggnad. Sedan kartläggs, i tur och ordning, hur partierna 
tar fram valsedeln till landstingsvalen och formulerar det regionala handlings-
program som man går till val på. Slutligen beskrivs hur fullmäktigegruppen 

�3 Utöver dessa två heltidsengagerade socialdemokrater har jag haft telefon- respektive mejl-
kontakt med deras politiske sekreterare i landstinget samt ytterligare en S-märkt förtroen-
devald i kommunstyrelsen
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arbetar för att internt koordinera den mer löpande, vardagliga landstingspo-
litiken, där jag kartlägger vilka förmöten och informella korridorträffar som 
föregår de forum där det formella beslutsfattandet äger rum. 

Moderaternas majoritetsarbete i landstinget
Följande figur visar på ett översiktligt sätt hur hela den moderata partiorgani-
sationen, formellt sett, är uppbyggd:

Figur	1. Moderaternas	formella	uppbyggnad

Enligt stadgarna utgör Moderata samlingspartiet en sammanslutning av för
bund, där förbunden är partiets regionala organisation.�4 Varje förbunds verk-
samhetsområde omfattar normalt en riksdagsvalkrets. Inom detta område ska 
förbundet planlägga och leda partiets organisation och politik, ansvara för val-
arbetet samt göra särskilda insatser för kampanjer, föreningsverksamhet och 
utbildning. Formellt sett fastställs dock det moderata partiets verksamhetsom-
råde av partistyrelsen efter ett samråd med respektive förbund. 25

�4 Formuleringen ”är en sammanslutning av” betyder inte att förbunden har någon utpräglad 
autonomi från partistyrelsen nationellt. Stadgarna anger att förbundsstadgar som avviker 
från partistämmans antagna normalstadgar måste godkännas av partistyrelsen.

�� Partistämman är partiets högsta beslutande organ och består av �00 ombud som väljs av 
förbundsstämmorna. Antalet ombud som varje förbund får utse grundar sig på antalet 
betalande medlemmar i respektive förbund. Varje förbund tillförsäkras dock minst ett om-
bud. I det operativa arbetet leds partiet av en partistyrelse som består av partiordföranden, 
de båda vice partiordförandena, de tio ledamöter som partistämman valt samt ordföranden 
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Förbunden är i sin tur en sammanslutning av flertalet partiföreningar. De 
enskilda partiföreningarnas verksamhetsområde fastställs av förbundsstyrelsen. 
Om det finns flera partiföreningar inom en och samma kommun ska ett sam-
arbetsorgan för dessa inrättas (kommunkrets).�6 För landstingspolitikens vid-
kommanden är det ställt bortom allt tvivel att det just är förbunden som står i 
centrum, varför också förbunden får fungera som startpunkt för beskrivningen 
av hur Moderaterna organiserar sin verksamhet kring landstingspolitiken. 

Hur fastställs valsedeln?
Förbundsnivån är navet kring vilken moderat landstingspolitik kretsar. Det är 
här som den moderata landstingsvalsedeln fastställs året före valår då en val-
beredning, alternativt nomineringskommitté, presenterar förslag till valsedel.�7 
Att jag väljer att ha fokus på valsedeln kommer sig av att det just är här det 
viktiga interna ansvarsutkrävandet ska äga rum: partiorganisationen försöker 
se till att få in nya namn på listan, samtidigt som de som misskött sitt mandat 
ska placeras längre ned, eller t.o.m. placeras utanför listan. Själva fastställandet 
av valsedeln sker på ett extra årsmöte som också utgör nomineringsstämma. 
Nomineringskommittén kan, om den så vill, genomföra ett rådgivande prov-
val bland medlemmarna i länet. Just detta gjorde Moderaterna i det under-
sökta landstinget inför valet �006. 

I de fall provvalet tillämpas läggs i praktiken makten över utformandet 
av valsedeln i de moderata partimedlemmarnas händer. Utöver det faktum 
att provvalet nästan alltid accepteras av nomineringskommittén vid deras for-
mella, slutgiltiga förslag till stämman, får också alla intresserade medlemmar 

i vardera Moderatkvinnorna och Moderata Ungdomsförbundet. Man kan säga att länken 
mellan partistämman och partistyrelsen är partirådet, som består av partistyrelsens leda-
möter och 3� representanter för förbunden. Partirådet träffas minst en gång om året, och 
deras uppgift är att till partistämman lägga fram förslag till ordförande, vice ordförande, 
ledamöter och ersättare i valberedningen. I övrigt fattar partirådet beslut bara i sådana frå-
gor som överlämnats dit av partistämma eller partistyrelse.

�6 Notera även här att formuleringen ”sammanslutning av” inte betyder att föreningarna och 
kretsarna är autonoma gentemot förbundet. Förenings- eller kretsstadgar som avviker från 
partistämmans normalstadgar måste fastställas av partistyrelsen, och föreningar eller kretsar 
som inte lämnar in definierade uppgifter till förbundsstyrelsen kan nekas representations-
rätt vid förbundsstämma och förbundsråd.

�7 På förbundsnivå är förbundsstämman det högsta beslutande organet som består av ett fast 
antal ombud från partiföreningarna och förbundsstyrelsens ledamöter. Antalet ombud 
som respektive partiförening får utse till stämman bygger på antalet betalande medlem-
mar. Rätten att väcka förslag till förbundsstämman finns hos förbundsstyrelsen, Muf, 
Moderatkvinnorna, partiföreningarna samt enskilda medlemmar. Det operativa arbetet i 
förbundet leds av förbundsstyrelsen (sammanträder minst fyra gånger per år), och man kan 
säga att länken mellan förbundsstämman och –styrelsen utgörs av det så kallade förbunds-
rådet.
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anmäla sitt intresse att stå med på listan över tänkbara kandidater. Därefter 
ges medlemmarna chansen att rösta på dem i provvalet. Visserligen är det för-
bundsstyrelsen som formellt beslutar om vilka som ska få ställa upp i provvalet, 
men normalt får alla som vill delta. Den som vill kandidera brukar få anmäla 
detta ganska tidigt på året före valet.

Det verkar finnas gott utrymme för moderata medlemmar att både stiga 
fram och göra sig valbara till landstingsfullmäktige, samt påverka hur valse-
deln i den aktuella valkretsen ska se ut genom att delta i provval. Den förre 
gruppledaren för Moderaterna i fullmäktige understryker att medlemmarnas 
reella makt är stor i nomineringsfasen: ”Vi följer provvalen ganska slaviskt, det 
är ytterst svårt att i efterhand ändra på resultatet”. Det är alltså i det här ske-
det, då valsedlarna sätts samman, som gräsrötterna i partiorganisationen kan 
ha stort inflytande. Därigenom förefaller möjligheten till ansvarsutkrävande 
bland medlemmarna, åtminstone på pappret, vara gott.�8

Figur	2.	Medlemmarnas	ansvarsutkrävande:	Hur	tas	kandidaterna	fram?

Hur fastställs det landstingspolitiska handlingsprogrammet?
Ovan redogjordes för principer om medlemsinflytande och internt ansvarsut-
krävande när landstingspolitiker ska tas fram. Här är medlemmarnas möjlighet 
till påverkan, åtminstone på papperet, stort. Hur är det då med medlemmarnas 
inflytande på landstingsidéerna, det vill säga den politik som de förtroende-

�8 På förbundsstämman den �0/4 �008 beslutade Moderaterna i det aktuella landstinget att 
inför valet �0�0 inte tillämpa provval. Motivet till detta uppges vara att man upplever att 
provvalen gynnar de redan etablerade landstingspolitikerna, och att det därför blir svårt för 
nya personer att ta sig fram inom partiet. Detta beslut gör att frågor kan väckas hur gott 
medlemsinflytandet över valsedeln i praktiken egentligen har varit.
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valda i slutänden ska bedriva i landstingen? Här kan noteras att man faktiskt 
har inskrivet i bilagor till de moderata stadgarna (”Normalarbetsordning för 
fullmäktigegrupper”) att fullmäktigegruppen ska ”genom partiets organisa-
tion och genom kontakter med medborgarna hålla sig underrättad om behov, 
önskemål och synpunkter som berör [landstingets] verksamhet”. Mot denna 
bakgrund är det relevant att ställa frågan: var formas den moderata landstings-
politiken i praktiken? 

Ett första sätt att besvara frågan är att ta reda på hur det regionala hand-
lingsprogrammet, som är tänkt att utgöra ramen för de förtroendevaldas poli-
tiska handlingsutrymme under den kommande mandatperioden, utformas.�9 
Pratar man med ledande moderater i det aktuella landstinget, är det tydligt 
att den moderata landstingspolitiken inte tar form ute bland gräsrotsmedlem-
marna på förenings- eller kretsnivå. En tydlig indikation på att så är fallet är att 
de moderater jag pratade med under arbetet med Erlingsson (�008) konstate-
rade att man diskuterar ytterst lite landstingspolitik på ordinarie medlemsmö-
ten. Budskapet upprepas också av landstingsstyrelsens dåvarande ordförande. 
Hennes erfarenhet är att landstingsfrågor knappast berörs på medlemsmöten 
eftersom ”den kommunala agendan tar så stort utrymme”. Moderaternas f.d. 
gruppledare i landstinget håller med. Han utvecklar sitt resonemang genom att 
illustrera hur det regionala landstingsprogrammet togs fram då han var partiets 
förstanamn:

Nej, politiken formas definitivt inte i kretsarna. Istället blir 
det mycket att vi [i landstingsgruppen] försöker se på goda 
exempel, se på vad andra gör på andra ställen. Vi åker till ex-
empel på moderata konferenser, och då är det seminarier om 
sjukvård i olika aspekter. Då åker nästan hela landstingsgrup-
pen med. Jag skulle vilja säga att det regionala handlingspro-
grammet inför valet skapas i landstingsgruppen. 

Åtminstone under de år som denne informant var gruppledare, gick arbetet 
med att ta fram ett handlingsprogram till så att han, tillsammans med första-
namnen i varje valkrets, skrev ett utkast till detta. Sedan fördes en dialog om 
olika utkast med fullmäktigegruppen, innan det slutgiltigt klubbades igenom. 

Den f.d. gruppledaren påpekar dock att processen inte riktigt är så elitdri-
ven som den i förstone kan verka. I egenskap av partiets ansikte utåt i lands-

�9 I en enkätundersökning gjord kring millennieskiftet (Mörck, u.å.) framgår att 83 procent 
av respondenterna tycker att det partipolitiska handlingsprogrammet har mycket stor eller 
stor betydelse för landstingspolitikernas arbete. Just i moderaternas fall står också uttryck-
ligt i stadgarna att landstingsfullmäktigegruppens uppgift är att utifrån fastställda program 
genomföra partiets politik.
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tingspolitiken, reste han runt i länet och höll föredrag för olika föreningar eller 
församlingar för att just prata om landstingspolitik. Dessa möten, menar han, 
varit viktiga för hur den moderata landstingspolitiken slutgiltigt formulerades, 
åtminstone på hans tid:

Jag vill säga att det dyker upp många idéer på de här mötena. 
Så man tittar alltså inte bara in mot landstingsgruppen och 
frågar vad den tycker, utan man känner också efter ute i land-
skapet hur stämningarna är. 

Just ansträngningarna att få en balans mellan skilda moderata viljor i länets 
olika delar beskrivs som central. Den förre gruppledaren nämner att det finns 
en mötesplats där länets moderata kommunalråd och landstingsråd möts re-
gelbundet: ”Där stöttar man varandra när man har problem inom sin grupp, 
eller om man står inför svåra beslut, och där kan man också få modifieringar 
på förslag.” Även detta forum får, kanske mer indirekt, konsekvenser för såväl 
handlingsprogrammet som för hur den operativa moderata politiken i slutän-
den utformas. 

Om medlemsinflytandet är förhållandevis stort när det gäller att bestäm-
ma vilka de moderata representanterna i landstingspolitiken ska vara, förefal-
ler medlemsinflytandet på det landstingspolitiska programmet vara begränsat. 
Detta resultat kommer knappast som någon överraskning. Som Moderaternas 
politiske sekreterare i landstinget understryker: det är ett naturligt faktum att 
det med nödvändighet är en lång väg att vandra om man som vanlig medlem 
vill påverka landstingspolitiken den formella vägen:

Det blir ett eller två steg extra för medlemmarna att påverka, 
om du tänker partiinternt. Ska man upp på länsnivå och 
diskutera landstingsfrågor måste man upp på förbundsstyrel-
senivå, och då ska man först passera förening och krets. En 
medlem kan därför säkert uppleva att steget till att påverka 
landstingspolitiken är långt, om man ska gå den formella 
vägen.

Den interna koordinationen av landstingspolitiken
Studiens nästa steg är att försöka öppna upp den moderata fullmäktigegrup-
pen och kartlägga hur den vardagliga, operativa landstingspolitiken formas.30 

30 I bilagorna till de moderata stadgarna kan man läsa att från och med valet �0�0 gäller föl-
jande definition av landstingsgrupp: ”Den moderata landstingsgruppen består av moderata 
ledamöter och ersättare i landstinget. Till gruppens överläggningar kallas även moderata 
ledamöter och ersättare i viktigare styrelser och nämnder, politiskt tillsatta moderata tjäns-
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Vad händer efter det att de förtroendevalda är på plats och handlingsprogram-
met är framtaget? Hur fattas besluten inom Moderaternas landstingsgrupp? 

Det formella regelverket, kommunallagen, säger att landstingen är poli-
tiskt styrda organisationer, där landstingsfullmäktige är högsta beslutande 
organ som tillsätts vart fjärde år genom offentliga val. I sin tur utser lands-
tingsfullmäktige en landstingsstyrelse, samt ett visst antal nämnder (hälso- och 
sjukvårdsnämnd, kulturnämnd m.fl.) Landstingsstyrelsen är ansvarig för led-
ningen av förvaltningsapparaten och samordningen av densamma.

Så är det på papperet. Tar man sig emellertid an uppgiften att öppna upp 
den svarta låda, som landstingen forskningsmässigt utgör, för att ta reda på 
hur det förhåller sig, tornar en komplex verklighet upp. Mer eller mindre in-
formella möten verkar nämligen spela en avgörande roll för utformningen 
och styrningen av landstingspolitiken. Figur 3 fungerar som utgångspunkt för 
en kartläggning av, och diskussion kring, hur den interna koordineringen av 
landstingspolitiken kan se ut i ett svenskt landsting med en moderat ordfö-
rande för landstingsstyrelsen (LsO):

Figur	3. Den	interna	koordineringen	av	majoritetspolitiken	i	ett	landsting

Landstingsstyrelsens ordförande (LsO) utgör startpunkten kring vilken be-
skrivningen av Moderaternas koordinerings- och förankringsarbete får kretsa. 
Detta är knappast kontroversiellt. De undersökningar som trots allt uppmärk-

temän, moderata landstingsrevisorer, förbundsordförande och partiombudsmän i lands-
tingsområdet.”
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sammat landstingspolitik understryker att de heltidsarvoderade landstingsrå-
den – med landstingsstyrelsens ordförande i spetsen – anses ha mest inflytande 
av de förtroendevalda i landstingen. 

Vad finns det då för fora där sonderingar och förhandlingar äger rum, 
där dagordningar sätts och beslut fattas? Jag väljer att dela upp de olika typer 
av möten/fora som återkommer med viss regelbundenhet i kategorierna: (i) 
formella fora, (ii) formaliserade, informella fora och (iii) renodlat informella 
fora. Vad avses med denna kategorisering, och vad syftar de olika forumen/in-
stitutionerna till?

Med formella fora avses sådana som återfinns i det formella regelverk som 
strukturerar hur kommun- och landstingspolitik ska bedrivas, nämligen sådant 
som återfinns i den ”kommunala konstitutionen” som exempelvis Bäck (�006) 
uppmärksammar. Framför allt handlar det här om landstingsfullmäktiges, 
nämndernas och landstingsstyrelsens möten. Dessa är reglerade i kommunalla-
gen. Formellt sett är det här som det substantiella beslutsfattandet i landstinget 
sker. Dock förefaller inte särskilt mycket av det faktiska beslutsfattandet ske 
i ”landstingets högsta beslutande organ”, det vill säga landstingsfullmäktige. 
Frågar man landstingspolitiker i allmänhet instämmer hela 88 procent ”helt 
och hållet”, eller ”i stort sett”, med påståendet att fullmäktige är ”ett forum 
för beslut som redan är avgjorda” (Mörck u.å.). I praktiken upplever de allra 
flesta att det mesta av det viktiga beslutsfattandet äger rum i nämnderna eller 
i landstingsstyrelsen.

Sannolikt är det också lite missvisande att säga att de faktiska besluten fat-
tas i nämnder och styrelse. För att till fullo förstå var dagordningar sätts, och 
gränserna dras för vilka beslut som kan fattas, måste man se bortom nämn-
dernas och styrelsens formella möten. Vi måste rikta uppmärksamheten mot 
det som i figur 3 kallas ”formaliserade informella forum”.3� Det rör sig här om 
mötesplatser som finns för att skapa förutsättningar att nå politisk enighet 
såväl inom de enskilda partierna som mellan de partier som sitter i majoritets-
koalition. Dessa formaliserade, men informella fora, är förberedelsemöten som 
sannolikt utgör en nödvändig förutsättning för att politik över huvud taget ska 
kunna föras i både kommuner och landsting. De måste helt enkelt finnas för 
att beslut i formella fora ska kunna fattas. Det rör sig framför allt om schema-
lagda förmöten av olika slag, där deltagarna ofta är de samma gång efter annan. 
För den moderata politikens vidkommanden är de viktigaste exemplen här: 

3� Betoningen av politikens mer informella strukturer uppmärksammas också av Montin och 
Mörck (�006: �87) som knyter an till den så kallade ”governancelitteraturen” (till exempel 
Elander �999) i sin undersökning av svenska landstings- och regionpolitiker. Här konsta-
terar författarna att den praktiska politiken formas i politiska nätverk, partnerskap och 
regimer i samverkan mellan förtroendevalda och representanter för professionella organisa-
tioner, det privata näringslivet och civilsamhällets föreningar.
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• Träffarna som LsO har med övriga heltidsarvoderade landstingsråden 
i regnbågsalliansen, respektive politiska sekreterare samt nämndordfö-
rande och inbjudna chefstjänstemän. Denna grupp kallas ibland för 
majoritetsberedningen. Här träffas framför allt majoritetsråden på mer 
eller mindre formella möten minst en gång i veckan. Utöver detta sitter 
samtliga majoritetsråd i samma korridor i landstingshuset, varför den 
informella dialogen dem emellan är förhållandevis tät. LsO konstaterar 
att ”väldigt många beslut fattas av majoritetsråden i den här gruppen, 
det är bara att konstatera, så ser det ut”.

• Moderaternas partigrupp i landstingsfullmäktige har möten upp till åtta 
gånger om året. Enligt respondenterna upptas dessa till stor del av att 
de hel- och deltidsarvoderade moderaterna sprider information om på-
gående ärenden, hämtar in synpunkter och för en dialog för att kunna 
förankra de beslut som är på gång i majoritetsberedningen.32 Då man 
sällan sammanstrålar som partigrupp, försöker man aktivt hålla en le-
vande dialog över e-post, där LsO arbetar med att sprida information 
och hämta in feedback. Dialogen med partigruppen är en förutsättning 
för att förhandlingarna i majoritetsberedningen (se ovan) ska kunna 
fungera smärtfritt, så att landstingsrådet ungefär vet vilket mandat hon 
har i förhandlingarna med de övriga majoritetspartierna.

• De förmöten som regnbågsalliansens samtliga fullmäktigeledamöter har 
dagen innan landstingsfullmäktigemöten.33 Här går de i majoriteten in-
gående partigrupperna igenom de ärenden som dyker upp i fullmäktige 
dagen därpå, och man diskuterar bland annat hur man ska hantera inter-
pellationer. Hit hör också de förmöten som regnbågsalliansens respek-
tive nämndledamöter har innan ordinarie nämndmöten.

• Det finns olika typer av mer eller mindre lösa nätverk i landstingspoli-
tiken som möts mer eller mindre planerat för att sondera terrängen för 
möjliga beslut, eller ”korridorförhandla” vid sidan om eller inför forma-
liserade, ordinarie möten. Detta är exempel på de informella möten som 
har betydelse för beslutsfattandet i landstingspolitiken. I figur 3 har jag 
valt att lyfta LsO:s möten med tre individer som förefaller vara särskilt 

3� Detta finns reglerat i stadgarna, där det står att gruppen ska sammanträda före ”styrelsens 
sammanträde för genomgång av ärenden enligt styrelsens föredragningslista samt övriga 
frågor av gemensamt intresse”, och ”vid behov hållas i anslutning till fullmäktiges samman-
träde”.

33 Förmöten av detta slag torde vara synnerligen viktiga för att landstingsråden ska vara helt 
säkra på att övriga fullmäktigeledamöter röstar enligt den överenskomna linjen. Tittar man 
generellt på svensk landstingspolitik, förefaller kraven på partidisciplin och lojalitet vara 
stora: 90 procent av respondenterna i Mörcks (u.å.) enkätundersökning menar att de upp-
lever mycket stora eller stora förväntningar på sig att rösta på samma sätt som partikamra-
terna.
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viktiga att ha återkommande öga-mot-öga möten med: landstingsdirek-
tören, den politiske sekreteraren och Moderaternas biträdande grupple-
dare (tillika vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden).

Socialdemokraternas oppositionsarbete i landstinget 
Följande figur tjänar som utgångspunkt för en beskrivning av hur Social-
demokraternas nationella organisation är konstruerad:

Figur	4.	Socialdemokraternas	formella	uppbyggnad

Socialdemokraterna är uppbyggt underifrån av cirka 3 000 socialdemokratiska 
föreningar som finns ute i stads- och kommundelar, bostadsområden och på 
arbetsplatser. Det finns inte föreningar i alla kommuner, men där de finns 
ingår de i en arbetarekommun. I sin tur ingår samtliga arbetarekommuner i 
ett partidistrikt som, i de flesta fall, omfattar ett län. Tanken är att vardagspo-
litiken ska bedrivas i den lokala S-föreningen, där medlemmarna också har sitt 
grundmedlemskap. Varje förening beslutar själv hur de ska bedriva sin verk-
samhet och föra sina åsikter vidare. Emellertid är det arbetarekommunen som 
bestämmer, och har det sista ordet, angående inriktningen på den socialdemo-
kratiska politiken i respektive kommun. I arbetarekommunen beslutas också 
vilka som ska företräda Socialdemokraterna i kommunfullmäktige och andra 
kommunala organ. 
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I denna rapport är det emellertid nästa nivå som är särskilt intressant. Det 
är nämligen partidistriktet som verkar på den regionala nivån (läns-/lands-
tingsnivå). Enligt stadgarna är det partidistriktet som ansvarar för utveckling 
och samordning av landstingspolitiken. Distriktet utser region- och landstings-
politikerna samt riksdagskandidaterna från det aktuella länet. Som Gustafsson 
(�996: �37) skriver, är det organisationen på distriktsnivån som ska verka för 
partiets idéer och politik i den aktuella regionen. Den planerar, leder och sam-
ordnar olika typer av agitations- och studieverksamhet, samt leder partiets del-
tagande i de allmänna valen i det område den ansvarar för.34 

Som figur 4 visar, är själva distriktskongressen partiets högsta beslutande 
organ på denna nivå. Som samtliga respondenter till intervjuundersökningen 
konstaterar sker medlemsinflytandet indirekt: varje arbetarekommun har rätt 
att utse ombud till kongressen, för att säkra att de har en representant närva-
rande. Varje enskild medlem som tillhör partidistriktet kan föreslå en önskad 
kandidat till att vara kongressombud. Arbetarekommunen väljer sedan ombud 
och suppleanter (regleras i Socialdemokraternas stadgar, 3 kap, 4 §). Eftersom 
medlemsinflytandet på landstingsnivån sker mycket indirekt, åtminstone jäm-
fört med lokalnivån, är två frågor särskilt brännande om vi intresserar oss för 
den vanlige medlemmens möjlighet till kontroll över landstingspolitiken: det 
interna ansvarsutkrävandet genom att påverka valsedelns sammansättning (ta 
fram landstingspolitiker), samt möjligheten att ha inflytande över det lands-
tingspolitiska handlingsprogram partiet går till val på i den aktuella regionen 
(påverka landstingspolitiken). 

Hur tas valsedeln fram?
Vilka är då principerna för hur valsedeln tas fram inför landstingsvalen. Ser 
man bara på det formella, regleras detta i ett avsnitt i Socialdemokraternas 
stadgar som heter ”Regler för upprättande av valsedlar i allmänna val…”. Där 
kan man läsa att den ordinarie distriktskongressen beslutar på vilket sätt val-
beredningen ska utses året före det år landstingsval ska hållas.3� Alla medlem-
mar har rätt att föreslå kandidater till landstingsval. Dessa ska först skriftligen 

34 Då detta är en studie om landsting, ska inte mer sägas om Socialdemokraterna centralt mer 
än att det är partiets centrala organisation som ansvarar för kontakt och erfarenhetsutbyte 
mellan de �6 partidistrikten. Och det är här, högst upp i hierarkin, som den nationella 
kongressen återfinns, socialdemokraternas högsta beslutande instans. Den består av 3�0 
ombud som väljs av medlemmarna. På kongressen bestäms de program och riktlinjer som 
den socialdemokratiska riksdagsgruppen sedan utformar till konkreta förslag och åtgärder. 
Mellan kongresserna är det partistyrelsen (vars ledamöter väljs på kongressen) som avgör 
program och riktlinjer.

3� Här finns ett formellt krav på att en representant från partidistriktets fackliga utskott ska 
ingå.
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meddelas arbetarekommunens styrelse inom en bestämd tid. I sin tur sänder 
arbetarekommunen alla föreslagna kandidater till distriktsstyrelsen inom en 
viss fastställd tid före valen, och arbetarekommunen kan i yttrande rangordna 
kandidater. Efter nomineringstidens utgång är det bara valberedningen som 
har rätt att föreslå kandidater. 

Hur fungerar detta i praktiken, just i det landsting som här står i fokus? 
Arbetet med att nominera kandidater sker ute i arbetarekommunerna, och de 
arbetarekommuner som utgör en valkrets samarbetar om att sätta upp förslag 
till s-valsedlar för sina respektive valkretsar.36 Dåvarande ”första oppositions-
rådet” (oppositionsråd �, som han kallas i figuren � nedan) beskriver denna 
process på följande sätt:

[När valsedlarna ska fastställas] nomineras det först från varje 
organisation. Det är varje arbetarekommun som hanterar 
nomineringsarbetet. I XXXX-kommun, som är en egen 
valkrets, är det just XXXX arbetarekommun som hanterar 
arbetet där. När det gäller landstingslistan i YYYY-kommun 
har man ett samarbete mellan arbetarekommunerna YYYY 
och ZZZZ, där man gör upp sinsemellan hur listan ska se ut. 
Sen gör AAAA- och BBBB-kommuner som gör sin lista ihop, 
och nere i södra delen är det fyra kommuner som gör upp 
listan tillsammans. Efter att arbetarekommunerna lämnat 
sina förslag, är det en valberedning som tar vid. När det gäller 
valsedlarna till landstinget ägs de exklusivt av partidistriktets 
styrelse. Så även om de olika arbetarekommunerna beslutar 
att de vill att listorna ska se ut på ett visst sätt så har partidi-
striktets styrelse rätt att gå in och korrigera om de inte tycker 
att det finns en tillräcklig bra balans mellan till exempel 
könen eller ålder, eller vilka delar som nu anses vara viktiga, 
facktillhörighet eller liknande.37

Efter det att valsedlarna justerats av partidistriktets styrelse, fattas beslu-
tet om valsedlarnas slutgiltiga utseende av det högsta beslutande organet på 
36 Det andra oppositionsrådet (i figuren kallad ”oppositionsråd �”) beskriver att det finns 

interna, mer eller mindre informella principer för hur de respektive arbetarekommunerna 
fördelar platserna mellan sig då valsedlarna skapas, för att bevara en inomregional harmoni 
mellan de ingående arbetarekommunerna. I den valkrets hon kommer från, där arbetare-
kommunerna i AAAA och BBBB ska komma överens, kan det vara så att man bestämmer 
att inför val X ska en person från AAAA toppa listan, och då får BBBB plats två och tre, 
AAAA då nummer fyra. Inför nästa val används den omvända principen, BBBB får första-
namnet, AAAA två och tre, BBBB nummer fyra.

37 Det står inskrivet i stadgarna att ”partiets valsedlar ska upprättas så att jämn könsfördel-
ning tillgodoses” samt att en ”fortgående nyrekrytering av yngre krafter ska tillgodoses”.
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länsnivå, den partidistriktskongress där s-medlemmarnas valda ombud sitter. 
Sammanfattningsvis har gräsrotsmedlemmarnas möjlighet till internt ansvars-
utkrävande genom att påverka valsedeln med någon eller några av följande 
strategier:

• Medlemmen har rätt att nominera kandidater till valsedeln
• Medlemmen kan försöka påverka den egna arbetarekommunen, som i 

sina yttranden till distriktet kan rangordna de kandidater man föreslår
• Medlemmen kan antingen själv försöka bli vald till sin arbetarekom-

muns ombud till distriktskongressen, som slutgiltigt klubbar igenom 
valsedelns utseende, eller försöka att övertala sitt ombud att resonera på 
ett visst sätt på den distriktskongress som fastslår valsedeln.

Principiellt finns alltså möjligheter för den enskilde landstingsengagerade s-
medlemmen, som är villig att lägga ned tid på att påverka valsedeln, att ha 
inflytande. Det är emellertid hart när omöjligt att säga någonting kvalificerat 
om hur väl medlemmens inflytande fungerar i praktiken, då det skulle krä-
vas noggranna studier av enskilda nomineringsprocesser och fastslagande av 
specifika valsedlar ute i något bestämt partidistrikt för att kunna säga något 
initierat i denna fråga. I vilken utsträckning den genomsnittlige medlemmen 
faktiskt använder de formella möjligheter att påverka valsedelns utseende som 
står honom eller henne till buds, för att därigenom skapa internt ansvarsut-
krävande, och i vilken utsträckning denna process är styrd ovanifrån, vet man 
forskningsmässigt ingenting om. Om vi över huvud taget är intresserade av 
hur internt ansvarsutkrävande på medlemsnivå i landstingspolitiken fungerar, 
är detta uppenbart ett område där forskning behövs.

Hur fastställs det landstingspolitiska handlingsprogrammet?
Hur ser det då ut avseende den andra frågan, nämligen möjligheten för gräs-
rotsmedlemmar att ha inflytande över det landstingspolitiska program som 
Socialdemokraterna går till val på i ett bestämt landsting. Att analysera med-
lemsinflytandet på valsedeln var enklare. Här finns stadgar som reglerar hur 
processen bör gå till. Formuleringar om medlemsinflytandet på den förda soci-
aldemokratiska politiken återfinns i en specifik regelsamling som är knuten till 
partiets stadgar. Denna heter ”Regler för samarbetet mellan förtroendevalda 
och partiorganisationerna”. Här står det att det ”är angeläget att partiets för-
troendevalda och övriga partimedlemmar upprätthåller en fast och obruten 
kontakt”, samt att de förtroendevalda ”ska … ta delta i möten och andra par-
tisammankomster för att ta del av medlemmarnas … synpunkter och förslag 
samt lämna information om partiets politik”. Det finns alltså, formellt sett, 
tydliga krav på de S-märkta förtroendevalda i landstinget att införskaffa in-
formation om medlemmarnas synpunkter när landstingspolitiken utformas. 
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Dock är man lika tydlig i stadgarna med att man följer den representativa 
demokratins principer när man skriver att ”[p]artiets medlemmar måste alltid 
vara medvetna om att politikens alla detaljer inte kan bestämmas på möten”.

Stadgeformuleringarna gör det relevant att se närmare på hur medlems-
inflytandet fungerar i praktiken. Att försöka beskriva processen då Social-
demokraterna bestämmer sig för vilken inriktning deras landstingspolitik ska 
ha, är en besvärlig uppgift. Här handlar det huvudsakligen om hur det lokala 
handlingsprogrammet38 tas fram. Jag är i händerna på mina respondenters ut-
sagor om hur ”det har gått till” eller ”hur det brukar gå till” när landstings-
programmen tas fram.39 Denna begränsning i tillvägagångssättet blir ett större 
bekymmer när det kommer till Socialdemokraterna i det landsting som stude-
ras: båda huvudrespondenterna är helt färska i landstingspolitiken sedan valet 
�006. 

Med reservation för metodbekymren, framträder trots allt en samstämmig 
bild. I resonemangen kring medlemsinflytande på handlingsprogrammet sät-
ter båda de socialdemokratiska oppositionsråden fingret på något centralt som 
uppmärksammats av andra före mig: de frågor som landstingen handskas med 
– hälso- och sjukvården – är ofta förhållandevis komplexa. Därför kan det bli 
svårt att föra breda och djuplodande interna förankringssamtal om vad med-
lemmarna i allmänhet vill att partiet ska driva i landstinget under en bestämd 
mandatperiod. Oppositionsråd � jämför landstingspolitiken med kommunpo-
litiken för att klargöra detta faktum:

Problemet är att hälso- och sjukvården är så otroligt kom-
plex. Därför blir den mycket svårare att föra diskussion kring. 
Kommunpolitik är ju enkel på det viset att man kan konkret 
säga ”ska vi satsa på en ny rondell” eller ”ett nytt badhus”. 
Visst, vi kan säga ”bygg en ny vårdcentral”. Utöver detta kan 
det bli mycket komplext. Det finns delar av landstingspoliti-
ken som jag, som jobbar med frågorna, får lägga ned mycket 
tid på att få grepp om.

Hur gick det då till när handlingsprogrammet för landstingspolitiken togs 
fram inför �006 års val? Oppositionsråden beskriver processen på likartat sätt. 

38 I stadgarna står att huvudlinjerna i partiets landstingspolitik ”utformas … i distriktens 
länspolitiska program”.

39 De enda formuleringar som finns om detta i stadgarna, återfinns i en specifik regelsamling 
som är knuten till partiets stadgar som just heter ”Regler för samarbetet mellan förtroende-
valda och partiorganisationerna. Här står att det ”är angeläget att partiets förtroendevalda 
och övriga partimedlemmar upprätthåller en fast och obruten kontakt”, samt att de förtro-
endevalda ”ska … delta i möten och andra partisammankomster för att ta del av medlem-
marnas … synpunkter och förslag samt lämna information om partiets politik”.
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I praktiken var det en mindre grupp ur den socialdemokratiska landstings-
gruppens gruppstyrelse som skrev ihop förslaget till valprogram. Därefter gick 
gruppens förslag till program på remiss till distriktets föreningar och arbetar-
ekommuner. Alla gavs chansen att ha synpunkter på utkastet. I sammanhanget 
betonar oppositionsråd � att hon inte vet hur andra arbetarekommuner och 
föreningar jobbade med remissen, men att åtminstone hennes S-förening bil-
dade en grupp för landstingsintresserade som jobbade intensivt med remiss-
svaret. Efter remissförfarandet vidtog den normala processen: valprogrammet 
presenterades för partidistriktsstyrelsen. Det godkändes, ”kanske med någon 
justering”, enligt oppositionsråd �. Sedan presenterades programmet för parti-
distriktskongressen och hanterades där. Just �006 klubbades förslaget igenom 
efter att, för att använda oppositionsråd �:s ord, ”SSU påpekade några saker 
som är viktiga för ungdomar, till exempel HBT-frågor, sen var det klart.”

Hur ska man, mot bakgrund av denna beskrivning, betrakta utrymmet 
för medlemsinflytande på handlingsprogrammet? Under alla omständigheter 
står det klart att man av praktiska skäl måste arbetsfördela när det är så många 
individer och organisationer (föreningar och arbetarekommuner) inblandade 
som det trots allt är när vi kommer upp på landstingsnivå. Det är heller inte 
överraskande att makten över utformningen av ett första förslag till landstings-
politiskt program delegeras till en grupp särskilt aktiva personer som sitter på 
unik information och unika erfarenheter vad gäller landstingspolitik. Genom 
remissförfarandet får sedan alla medlemmar möjlighet att ha åsikter på inne-
hållet. Den slutgiltiga granskningen sker när medlemmarnas valda ombud får 
chansen att yttra sig över handlingsprogrammet, och slutligen klubba igenom 
detsamma, på distriktskongressen.

Precis som med valsedlarna, är det svårt för mig att värdera hur medlems-
inflytandet ser ut i verkligheten eller hur interndemokratin fungerar i prak-
tiken. Det finns mig veterligen ingen som noggrant har kartlagt sådana pro-
cesser. Här finns uppenbarligen en viktig kunskapslucka att fylla. Emellertid 
kan konstateras att möjligheten till medlemspåverkan huvudsakligen40 sker ex 
post, vilket betyder att medlemmarna har möjligheter att i efterhand reagera 
på redan långtgående utkast till handlingsprogram. Denna ex postkontroll är 
dock, åtminstone teoretiskt, god. Man kan både anstränga sig för att justera 

40 Ordvalet ”huvudsakligen” hänger samman med att man kan argumentera för att det 
indirekt finns möjlighet till förhandskontroll genom medlemmarnas påverkan av vilka 
kandidater det är som hamnar i socialdemokraternas landstingsgrupp och att denna lands-
tingsgrupp i sin tur utser den grupp som har till ansvar att skriva ett första utkast till lands-
tingspolitiskt program. Denna ”förhandskontroll” (eller ex ante-kontroll) är dock så pass 
indirekt att jag finner det berättigat att skriva att S-medlemmarna främst har rätt så goda 
möjligheter till att i efterhand godkänna och/eller föreslå justeringar av ett redan ganska 
färdigt förslag.
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det liggande förslaget genom att engagera sig i remissförfarandet och anstränga 
sig för att påverka debatten om det landstingspolitiska handlingsprogrammet 
på den distriktskongress som ska klubba igenom det. 

I sammanhanget ska man ha i bakhuvudet att det finns hela �9 social-
demokratiska ordinarie ledamöter i landstingsfullmäktige, plus sex ersättare. 
Fullmäktigegruppen består sålunda av 3� individer. Läser man stadgarnas reg-
ler för förhållandet mellan förtroendevalda och partiorganisation bör se ut, 
finns krav på landstingets S-politiker att regelbundet besöka de föreningar och 
arbetskommuner där de har sitt grundmedlemskap. Där ska de inte bara in-
formera om verksamheten i landstingsfullmäktige, utan också kontinuerligt 
hämta in synpunkter på den löpande oppositionspolitiken och återföra dessa 
till fullmäktigegruppen. Kunskapen om i vilken utsträckning de förtroende-
valda följer dessa riktlinjer är dessvärre bristande, varför denna aspekt av med-
lemsinflytande inte kan bedömas här. 

Som oppositionsråd � påpekar, får man i detta sammanhang inte glömma 
bort att medlemmarna har ett annat löpande, om än indirekt, inflytande på två 
ytterligare sätt: det finns en kontroll från partiorganisationens sida visavi lands-
tingsgruppen då partidistriktets årsmöte (där arbetarekommunernas ombud 
sitter) fattar beslut om att godkänna fullmäktigegruppens budget. Dessutom 
är Socialdemokraternas förstanamn, alltså oppositionsråd �, adjungerad till 
partidistriktets styrelse. Som stående punkt på styrelsens möten informerar 
han om landstingsgruppens verksamhet tillbaka till partiorganisationens på 
mellannivån. 

Den interna koordinationen av landstingspolitiken
Ovan har jag beskrivit hur det socialdemokratiska medlemsinflytandet fung-
erar avseende påverkan på valsedlarnas utformning samt möjlighet att påverka 
innehållet i det landstingspolitiska handlingsprogrammet. Nu flyttas analy-
sen till den förhållandevis stora socialdemokratiska landstingsgruppen, där jag 
översiktligt ska beskriva hur den vardagliga socialdemokratiska oppositions-
politiken tar form. Vad händer egentligen efter det att de förtroendevalda är 
på plats och handlingsprogrammet är framtaget? Hur fattas egentligen beslut 
internt inom en socialdemokratisk landstingsgrupp som befinner sig i oppo-
sition? 

Precis som för Moderaterna gäller följande: när man försöker kartlägga 
hur det förhåller sig med dessa frågor i verkligheten, framtonar en komplex 
verklighet som betonar de mer formella mötenas betydelse för att forma en 
oppositionspolitik i landstinget. Figur � är en modell som får fungera som 
en provisorisk utgångspunkt för en diskussion om hur den interna koordine-
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ringen av oppositionspolitiken kan se ut i ett landsting där Socialdemokraterna 
sitter i opposition.

Figur	5.	Den	interna	koordineringen	av	en	oppositionspolitik	i	ett	landsting

Som för moderatstudien, utgör valsedelns förstanamn – ”opp-råd �” i figur � 
– startpunkten för kartläggningen av hur Socialdemokraternas koordinerings- 
och förankringsarbete ser ut. Och precis som i moderatstudien delar jag upp 
de olika typer av möten eller fora som återkommer med viss regelbundenhet i 
följande kategorier: 

(i) formella fora
(ii) ”formaliserade informella” fora
(iii) renodlat informella fora

Det är i dessa miljöer som förhandlingar äger rum, dagordningar sätts och 
beslut fattas. De allra flesta beslut i landstingspolitiken beslutas i formella 
fora: i landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen samt nämnderna. Dessa be-
slut skulle dock aldrig kunna fattas, och en ordnad, oppositionspolitik skul-
le inte kunna föras, om inte dessa formella möten föregicks av förmöten där 
Socialdemokraterna koordinerar sin politik internt och formar en enhetlig linje 
gentemot Regnbågsalliansen. En hel del av dessa förmöten tjänar också till att 
skapa en gemensam front utåt rörande oppositionspolitiken tillsammans med 
samarbetspartnern, Vänsterpartiet. Av de informella mötesplatserna som finns 
bortom landstingets ”konstitution”, torde dessa vara de viktigaste:

         Formella institutioner/fora          Informella, formaliserade fora       Återkommande informella möten 

S-gruppstyrelse 
Ordf + 2 från 

varje valdistrikt 

Återkommande 
informella träffar 

Opp-råd 1 (S) 

Landstingsstyrelse 
(Hälso- och sjukvårdsn.)

S + V-grupp 
Förmöte

Landstingsfullmäktige 

Pol-sek (S) 

Opp-råd 2 (S) 

Hela S-gruppen 
Förmöte

Opp-råd 3 (V) 

LS AU 

S + V-grupp 
Förmöte
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• Kontinuerliga informella träffar med vad som kan kallas den in
nersta kretsen: det andra socialdemokratiska oppositionsrådet och 
Socialdemokraternas politiske sekreterare. Oppositionsråd � menar att 
mycket av det löpande beslutsfattandet sker här. Samtidigt är han noga 
med att påpeka att de hela tiden agerar i fullmäktigegruppens skugga: 
”våra ställningstaganden baserar sig ju väldigt mycket på vår kunskap om 
vad fullmäktigegruppen har för uppfattning.” Många gånger involveras 
också vänsterpartiets enda oppositionsråd i de diskussioner som denna 
lilla, tajta grupp har.

• Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen är stor: 3� personer, inklusive 
ersättare. Man träffas åtta gånger per år. Gruppen träffas dels veckan före 
varje landstingsfullmäktige, och sedan har man två tvådagarsöverlägg-
ningar: en på våren, en på hösten. Dessa möten kan se lite olika ut, bland 
annat informerar oppositionsråden om pågående ärenden och saker som 
är på gång i styrelse och nämnder. Under budgetarbetet bjuds tjänstemän 
in att hålla presentationer, och ofta är det någon speciellt inbjuden gäst-
talare som kommer för att tala om en aktuell fråga. Vänsterpartisterna 
blir ibland inbjudna att delta på dessa förmöten.

• Då gruppen träffas förhållandevis sällan och är så stor, samt består mes-
tadels av fritidspolitiker, krävs en gruppstyrelse för att operativt besluts-
fattande ska kunna äga rum. Därför har man valt en gruppstyrelse som 
träffas lite oftare (ca en gång i månaden). Här sitter nio personer som är 
valda av den större fullmäktigegruppen. Gruppen leds av oppositionsråd 
�, och sedan finns en princip om att två personer från varje valkrets ska 
väljas.

Hur ska man beskriva arbetsfördelningen mellan dessa fora, eller sortera vilken 
typ av frågor som behandlas på respektive ställe? Oppositionsråd � ger följande 
bild: den ”innersta kretsen” tar hand om mycket av den löpande, vardagliga 
politiken. Något mer långsiktiga frågor med principiell bäring diskuteras och 
förankras i gruppstyrelsen. De grundläggande principfrågorna – exempelvis 
politiskt kontroversiella saker som rör budgeten och/eller nedläggningar av 
verksamheter – måste dryftas i den stora fullmäktigegruppen. Utöver dessa tre 
mötesplatser finns ytterligare två som förtjänar omnämnande:

• De socialdemokrater som är representerade i landstingsstyrelsen (nio per-
soner, dock ej samma som sitter i gruppstyrelsen) samlas, tillsammans 
med vänsterpartisterna som är representerade där, i ett förmöte inför 
landstingsstyrelsens möten. Här går man igenom de ärenden som ska 
behandlas, försöker hitta en gemensam linje och lägger sedan upp stra-
tegier för hur man ska ställa sig i de frågor som finns på dagordningen. 
Samma typ av förmöten föregår också hälso- och sjukvårdsnämndens 
möten.
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• De socialdemokrater som är representerade i landstingsstyrelsens arbets-
utskott samlas, tillsammans med vänsterpartiet, i ett förmöte inför arbets-
utskottets ordinarie möte. Här diskuterar man dagordningen, försöker 
finna en gemensam linje och dryftar strategier för hur man bäst kan 
markera sin oppositionspolitik.

Sammanfattande diskussion
I Montin och Olssons (�994: 87) undersökning om landstingspolitiken kon-
staterades att ”landstingspolitiken är relativt inåtvänd, partibunden och topp-
styrd”. Ger min kartläggning, nu cirka �� år senare, anledning till att ifråga-
sätta deras slutsats? Tre iakttagelser gör det svårt att göra detta:

• För det första är det ställt bortom allt tvivel att landstingsfrågor före-
faller diskuteras i mycket liten utsträckning bland gräsrotsmedlemmar 
på medlemsmöten. Detta gäller båda partierna. Med andra ord händer 
det sällan att input till förändringar eller ställningstaganden i olika frå-
gor kommer underifrån, undantaget om det rör reaktioner på till ex-
empel nedskärningar. Detta påminner om de reflektioner som Montin 
och Olsson (�996: 87) gör om vad som orsaker politisk förändring i 
landstingen, nämligen att den input som de förtroendevalda får, mycket 
sällan kommer från medlemsorganisationen. Som de skriver: ”problem 
och utmaningar som de [förtroendevalda] hanterade i första hand kom 
’inifrån’ och ’uppifrån”, alltså från verksamheterna och statsmakten. 

• För det andra uppmärksammar några respondenter att partiernas interna 
ansvarsutkrävande är lite mer omständligt på landstingsnivån jämfört 
med den kommunala nivån, eftersom det krävs ett steg extra i lands-
tingspolitiken jämfört med kommunpolitiken: ansvarsutkrävandet sker 
via ombud/delegater på förbunds/distriktsnivå, medan det i kommu-
nerna oftast finns en direktkontakt mellan de gräsrötter som dyker upp 
på medlemsmötet och de lokalt förtroendevalda. 

• För det tredje kan två sorters klyftor skönjas: Dels mellan fullmäktige-
grupperna och partiorganisationen, där fullmäktigegrupperna ser ut att 
leva sitt eget liv i större utsträckning än vad de gör på lokalnivån. Dels 
mellan de heltidsengagerade och fritidspolitikerna, där det som beskrivs 
i termer av att vara partiernas ”innersta kretsar” har mycket stort infly-
tande på olika typer av ställningstaganden som partiet tar. 

Punkterna avser förhållanden som är tämligen lika för både moderater och 
socialdemokrater. Kartläggningen bekräftar Gustafssons (�996: �46) misstan-
kar. Bland annat kan konstateras att partigruppsverksamheten i landstingen 
förekommer på ungefär samma sätt som ute i kommunerna, men att verk-
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samheterna på de båda nivåerna skiljer sig åt i sammanträdesfrekvens samt 
att landstingsledamöterna kan vara rejält geografiskt utspridda. Detta riskerar 
att få negativa konsekvenser för hur snabbt viktig information kan spridas 
inom fullmäktigegruppen, samt hur fort man kan förankra icke-rutinmässiga 
beslut. 

Gustafsson konstaterade också att partiernas respektive distrikts/länsför-
bundsorganisationer är de viktigaste kontaktpunkterna mellan partiorganisa-
tionen och fullmäktigegrupperna. Härigenom ansvarar partiernas landstings-
grupper för sin verksamhet inför distriktskongressen (eller motsvarande organ), 
eller, som Gustafsson anmärker, ”i den mån sådant ansvarsutkrävande förekom-
mer”. Studien ovan antyder att det finns ett löpande, om än indirekt ansvars-
utkrävande: den dialog som finns mellan fullmäktigegruppernas respektive 
förstanamn och distrikts- respektive förbundsstyrelse. Gräsrotsmedlemmarna 
huvudsakliga möjlighet att påverka politiken är däremot begränsad till (i) via 
ombuden på distriktskongressen, (ii) genom individualiserade, informella un-
derhandskontakter med de förtroendevalda samt (iii) genom det formella in-
terna ansvarsutkrävandet, det vill säga, när valsedlar upprättas vart fjärde år. 

Jag uppfattar att det finns en väsentlig skillnad idag jämfört med när 
Gustafsson för cirka �� år sedan gjorde sina iakttagelser. Partierna verkar allt 
mer anstränga sig för att använda den nya tekniken för att såväl sprida infor-
mation som inhämta synpunkter. Än så länge är detta arbete uteslutande riktat 
mot fullmäktigegrupperna: Man använder grupp-SMS, mejlinglistor och egna 
hemsidor för att försöka hålla de förtroendevalda à jour med vilka frågor som 
är på gång. Intrycket är att det finns en ärlig vilja hos både moderater och 
socialdemokrater att åtminstone säkerställa att deras respektive fullmäktigele-
damöter är fullt informerade om vad det är för beslut som är på väg att fattas, 
även om besluten i praktiken fattas av fullmäktigegruppernas ”innersta kret-
sar”, det vill säga heltidspolitikerna och de politiska sekreterarna.

Vad rör den interna koordinationen av politiken, bekräftas den arbetshypo-
tes som Bäck (�006) laborerar med: Den oklara konstitutionella regleringen av 
kommuner och landsting ser ut att ha fått till följd att de politiska processerna 
på dessa nivåer egentligen försiggår bortom fullmäktige- och nämndmöten. 
Den avgörs i stor utsträckning på informella arenor. Undersökningen ger stöd 
för tanken att de politiska partierna formar dessa informella arenor, och att det 
i sin tur är de respektive partiernas heltidspolitiker som, i dialog med de poli-
tiska sekreterarna, formar landstingspolitiken.4� Det står bortom allt tvivel att 
om vi är intresserade av att förstå hur landstingspolitiken i slutänden blir till, 

4� Som visades i Erlingsson (�008: kapitel 3), är detta ingalunda unikt för Sverige. Riktar 
man fokus mot den kommunala nivån återfinns liknande beskrivningar i till exempel 
Storbritannien, Danmark och Norge.
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så måste vi också kartlägga och förstå oss på de informella och semi-informella 
mötesplatser där politiken i praktiken tar form.

Skillnader mellan partierna?
Jag vill inte göra något större väsen av jämförelsen mellan Moderaterna och 
Socialdemokraterna. Det är svårt att säga om skillnaderna beror på att det ena 
partiet sitter med och styr landstinget och det andra sitter i opposition. Ett 
tydligt resultat från min tidigare rapport (Erlingsson �008) – som behand-
lade partiarbete på kommunnivå – var att förutsättningarna för att bedriva 
noggrant förankringsarbete skiljer sig kraftigt åt om man sitter och styr en 
kommun jämfört med om man är i opposition. Det verkar vara enklare att 
vara internt demokratisk som oppositionsparti än om man deltar i styret av 
kommunen.

Samtidigt finns en väsentlig skillnad mellan de studerade Moderaterna 
och Socialdemokraterna är värd att lyftas fram. Det rör proceduren för hur 
valsedeln skapas. För Moderaterna sker själva fastställandet av valsedeln på ett 
extra årsmöte som också utgör nomineringsstämma. Nomineringskommittén 
kan, om den så vill, i förväg genomföra ett rådgivande provval bland medlem-
marna i länet. När provval tillämpas läggs i praktiken makten över utforman-
det av valsedeln i de moderata partimedlemmarnas händer. Provvalet accepte-
ras nästan alltid av nomineringskommittén. När valsedlarna sätts samman har 
sålunda gräsrötterna i partiorganisationen sitt stora inflytande. 

Här ser de socialdemokratiska procedurerna lite annorlunda ut. Arbetet 
med att nominera kandidater sker ute i arbetarekommunerna. De arbetare-
kommuner som utgör en valkrets samarbetar om att sätta upp förslag till S-val-
sedlar. Men efter att arbetarekommunerna lämnat sina förslag ägs landstingets 
listor exklusivt av partidistriktets styrelse. Även om arbetarekommunerna be-
slutar att de vill att listorna ska se ut på ett visst sätt har partidistriktets styrelse 
rätt att gå in och korrigera om de inte tycker att det finns en tillräcklig bra 
balans mellan till exempel könen eller ålder, eller vilka variabler som anses vara 
viktiga. Efter det att valsedlarna justerats av partidistriktets styrelse, fattas be-
slutet om valsedlarnas slutgiltiga utseende av det högsta beslutande organet på 
länsnivå, den partidistriktskongress där S-medlemmarnas valda ombud sitter.

Varför då uppmärksamma denna skillnad? Har den någon betydelse? 
Jag tror det. Det förefaller som att makten över valsedelns utformning, hos 
Moderaterna, i betydligt större utsträckning är placerad i medlemmarnas hän-
der. Hos Socialdemokraterna har distriktstyrelsen rätt att möblera om i listorna 
som arbetarekommunerna föreslår, och det är S-medlemmarnas valda ombud 
som formellt har det sista ordet på partikongressen. Det är inte orimligt att 
denna skillnad i sättet att vaska fram kandidater också påverkar hur förtroen-
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devalda för (M) respektive (S) ser på sitt eget mandat. En moderat tenderar 
nämligen att tycka att han eller hon sitter på sin position tack vare personliga 
kvaliteter och egenskaper. En socialdemokrat, däremot, tenderar i första hand 
att se sig som partirepresentant. 

Flera studier (till exempel Erlingsson �008; Isberg �999; Teorell �998) har 
uppmärksammat denna skillnad. Socialdemokrater tenderar att betrakta sitt 
mandat som tämligen bundet. Man anser att mandatet kommer från partiet 
och från medlemsorganisationen, och att det är på deras uppdrag man sitter 
på sin position. Därför upplever man det viktigt att ta tillbaka frågor som inte 
täcks av handlingsprogram eller ramdokument till medlemsorganisationen. 
Moderaterna, däremot, tenderar att se sitt mandat som mera fritt. Man beto-
nar att man fått sitt uppdrag tack vare sin egen kompetens, det vill säga förmå-
gan att bedriva moderat politik efter eget omdöme. För en moderat spelar där-
för medlemsorganisationen mindre roll för den vardagliga politiken – istället 
underkänns eller godkänns den förtroendevalde moderaten i de provval som 
avgör valsedelns utseende vart fjärde år. Som diskuteras utförligt i Erlingsson 
(�008) får synen på mandatet klara konsekvenser för hur mycket representan-
terna för de respektive partierna oroar sig för den utveckling som beskrivs i 
litteraturen, nämligen att partierna allt mer går från att vara medlemsbaserade 
folkrörelsepartier till att bli väljarorienterade kampanjpartier. Föga överraskan-
de oroar sig den typiske socialdemokraten mer över denna utveckling än den 
typiske moderaten.
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5. Slutsatser

Partierna anses av tradition vara medborgarnas viktigaste 
kanal för att påverka politiken mellan valen, antingen genom 
att man blir medlem i ett parti eller genom kontakter med 
den lokala partiföreningen. Vid medlemsmöten kan man 
diskutera och söka påverka hur partiet ska agera i de frågor 
som står på dagordningen (Sveriges Kommuner och Landsting, 
�008: 34).

Sammanfattning
En paradox utgjorde startpunkten för denna rapport. Å ena sidan är lands-
tingen demokratiskt legitimerade och sysslar med viktiga saker: det är vår folk-
valda politiska mellannivå som förvaltar mängder av våra skattemiljoner, och 
landstingspolitikerna ansvarar för ett politikområde som medborgarna – sett 
över den gångna tioårsperioden – anser vara det viktigaste i svensk politik. 
Å andra sidan är det en mycket anonym, närmast bortglömd, politisk nivå: 
mediernas bevakning av landstingspolitik är bristfällig, väljarnas intresse för 
och kunskaper om landstingspolitik och landstingspolitiker är låg, och i all-
mänhet har forskarna inte tagit fram någon nämnvärd kunskap om hur politik 
och demokrati på landstingsnivån fungerar i praktiken.

Mot denna bakgrund var mitt syfte att sammanfatta och uppdatera den 
kunskap som finns på detta forskningsområde (landstingspolitik och lands-
tingsdemokrati) och samtidigt försöka stimulera till debatt om partiernas roll i 
landstingspolitiken. För att uppfylla syftet bröt jag ned uppdraget i tre delupp-
gifter. Först gavs en kort tillbakablick på vad landsting är och en snabbintro-
duktion till vad de gör. Därefter gjordes en inventering av den vetenskapliga 
kunskapen och offentliga debatten om demokrati på den folkvalda politiska 
mellannivån. Slutligen genomfördes en illustrerande fallstudie, vari jag kartlade 
hur förankringsarbete och koordination kan se ut på den interna arenan i två 
etablerade politiska partier, nämligen Moderaterna och Socialdemokraterna i 
ett svenskt landsting.
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Vilka är då de viktigaste slutsatserna man kan dra från denna undersök-
ning? I det tredje kapitlet gjordes en kunskapsinventering, och där framkom 
följande:

• Mot bakgrund av pågående diskussioner om en omstöpning av den po-
litiska mellannivån i Sverige introducerades debatten om ”demokrati i 
regioner”, ”flernivådemokrati” och ”regionförsökens demokratieffekter”. 
Mycket har skrivits om detta, men några entydiga svar saknas. En del ser 
klara demokratifördelar med regionerna, andra ser klara demokratinack-
delar, en tredje kategori ser inte någon skillnad.

• Vad gäller forskning om demokrati i landsting finns väldigt litet skri-
vet. En enda källa ägnar frågan ordentlig uppmärksamhet, Montin och 
Olsson (�994). Huvudintrycket här är att demokratiproblemen är legio. 
Landstingspolitiken beskrivs som inåtvänd, partibunden och toppstyrd. 
Gustafsson (�996) antyder samma slutsats, och han menar att man kan 
fråga sig i vilken utsträckning ansvarsutkrävande över huvud taget före-
kommer på partiernas mellannivå, eftersom det sker via delegater på di-
striktsnivå. Petterssons (�998) studie av införandet av ”marknadsanaloga 
system” i landstingen (till exempel beställar–utförarmodellen) leder ho-
nom till slutsatsen att försöken att kombinera en demokratisk organisa-
tion, som i grunden är uppbyggd efter en sammanhållen styrningskedja, 
med ett marknadsanalogt system innebär svårigheter för ansvarsutkrä-
vandet.

• Utöver detta har individuella landsting själva försökt diagnostisera demo-
kratins hälsotillstånd i de egna landstingen genom beskrivande enkätun-
dersökningar till förtroendevalda (i tre redovisade fall) och medborgare 
(i ett redovisat fall). Flera likheter finns mellan resultaten för de förtro-
endevalda mellan landstingen, och dessa resultat liknar dem som brukar 
återfinnas för förtroendevalda på lokal nivå: (i) många fritidspolitiker 
har svårt att kombinera uppdraget med jobb och familjeliv; (ii) besluten 
upplevs inte alltid som välförankrade i partigrupperna, fullmäktige be-
skrivs som transportkompani och mycket beslutsmakt är koncentrerad 
till heltidspolitiker; (iii) många upplever att tjänstemän och professioner 
har ett alldeles för stort inflytande. Av den redovisade medborgarun-
dersökningen i Uppsala framgick att medborgarna i mycket liten ut-
sträckning upplever landstinget som någon förebild för demokratiska 
enheter.

Översikten indikerade sålunda vissa demokratibekymmer. Detta motiverade 
en närmare kartläggning av partiernas inre liv på lokal nivå. Därför riktades 
uppmärksamheten mot det moderata majoritetspartiet och det socialdemokra-
tiska oppositionspartiet i ett svenskt landsting. Tre frågor stod i centrum: 
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(i) Hur fungerar det interna ansvarsutkrävandet ut inom partierna, när-
mare bestämt, hur tas valsedeln till landstingsvalen tas fram? 

(ii) Hur skapas ramarna för partiernas respektive landstingspolitik, när-
mare bestämt, hur tas det regionala handlingsprogrammet fram? 

(iii) Hur går det till när partierna internt förankrar och koordinerar lands-
tingspolitiken i de respektive fullmäktigegrupperna?

De svar som återfanns i materialet väcker vissa frågetecken om demokratisk 
förankring i landstingen:

• Landstingsfrågor verkar diskuteras i mycket liten utsträckning bland 
gräsrotsmedlemmar på medlemsmöten i föreningar, arbetarekommu-
ner och kommunkretsar. Med andra ord händer det sällan att input till 
förändringar eller ställningstaganden i olika frågor kommer underifrån, 
undantaget förstås om det rör reaktioner på exempelvis konkreta ned-
skärningar. 

• Det interna ansvarsutkrävandet är mer omständligt och indirekt på 
landstingsnivån jämfört med den kommunala nivån. Det krävs ett extra 
steg för att påverka: ansvarsutkrävandet sker via ombud/delegater på för-
bunds/distriktsnivå. 

• Två sorters klyftor förefaller finnas inom partierna: För det första ser 
fullmäktigegrupperna ut att leva sitt eget liv, och framstår som ganska 
autonoma gentemot partiorganisationen. För det andra verkar det finns 
ett glapp i makt och inflytande inom fullmäktigegrupperna, där hel-
tidsengagerade, i kraft av den tid de har till sitt förfogande, och den 
överlägsna information de sitter på, har en betydligt större påverkan på 
den löpande politiken än fritidspolitikerna. 

Fallstudierna indikerar även ett stöd för de hypoteser Bäck (�006) lanserar. 
Han menar att den oklara konstitutionella regleringen av kommuner och 
landsting sannolikt gjort att de politiska processerna på dessa nivåer försig-
går bortom fullmäktige- och nämndmöten.4� Det reella beslutsfattandet av-
görs därför i stor utsträckning på informella arenor. Jag tycker mig se att de 
politiska partierna i stor utsträckning formar dessa informella arenor. I sin 
tur är det de respektive partiernas heltidspolitiker som, i dialog med de poli-
tiska sekreterarna och/eller andra inflytelserika opolitiska tjänstemän, utformar 
landstingspolitiken. Om vi är intresserade av att förstå hur landstingspolitiken 
i slutänden blir till, måste vi också kartlägga och förstå oss på de informella 

4� För att kvalificera Bäcks (�006: 70) poäng handlar detta om att rollen som kommunstyrel-
seordförande i princip är oreglerad av de formella institutionerna, vilket kan få till följd att, 
citat, ”det kan utvecklas ett maktspel med mindre tilltalande drag.”
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och semi-informella mötesplatser där politiken i praktiken tar form innan den 
formellt beslutas i formella fora.

Hur ska resultaten tolkas?
Rapportens ambition har varit att beskriva hur partierna fungerar avseende den 
politik som växer fram på landstingsnivån. Beskrivningar av samhällsfenomen 
skapar naturligtvis underlag för värderingar. Är det som beskrivits bra eller 
dåligt ur demokratihänseende? En bedömare som helhjärtat sluter upp bakom 
till exempel Demokratiutredningens (SOU �000:�) demokratiideal – där idén 
är att de allra flesta medborgare aktivt ska påverka den förda politiken, och i 
så många fall som möjligt delta i de avgörande besluten – har anledning att 
förfasa sig över den till synes stora bristen på medborgerlig förankring som 
beskrivits.

Ställs resultaten mot något utpräglat folkrörelseideal vore det mycket en-
kelt att peka ut problemen med förankring i och inflytande över landstingspo-
litiken. Emellertid är det viktigt att påminna om att vi lever i ett representativt 
politiskt system. Det är ett system som bygger på arbetsdelning och specia-
lisering. Poängen med detta system är att ett mindre antal personer – efter 
en allmänt demokratiskt accepterad valprocedur – ges förtroendet att under 
en begränsad tidsperiod fatta bindande beslut å det övriga samhällets vägnar. 
Medborgarna överlåter sålunda rätten att bestämma i gemensamma angelägen-
heter till personer som står under deras kontroll genom att de styrande först 
blir tillsatta, och därefter kan avsättas av väljarna, genom en demokratiskt ac-
cepterad valprocedur (till exempel Esaiasson �00�). 

Arbetsdelning och specialisering pågår även i stor utsträckning inom de 
politiska partierna på såväl lokal som regional nivå. Kandidater nomineras. 
Valsedlar upprättas. Medborgarna väljer sedan förtroendevalda i allmänna val. 
Slutligen finns ett antal förtroendevalda utgörande en partigrupp i något lands-
tingsfullmäktige. Inom denna partigrupp sker sedan ytterligare arbetsdelning 
och specialisering. Vissa får heltidsuppdrag med starkare mandat att driva par-
tiets intressen. Andra accepterar rollen som mer renodlade fritidspolitiker med 
mindre makt och inflytande. Som Mattson (�00�: ���) skriver, det är inget 
märkvärdigt med detta. I en representativ demokrati är det ändamålsenligt att 
delegera makt till representanter som har vilja, intresse och engagemang, samt 
kapacitet och tillräcklig kompetens att ta på sig ett sådant förtroende. Denna 
interna delegation gör också att system i princip medvetet är designat för att vi 
i slutänden ser en maktkoncentration till ett mindre antal individer. 

Det som skiljer detta system från diktaturer är att maktkoncentrationen 
här ständigt är villkorad (jämför Petersson med flera �996: 34). Det finns me-
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kanismer för ansvarsutkrävande, såväl inom partiorganisationen (det finns 
utrymme för gräsrotsmedlemmar att påverka valsedelns sammansättning och 
ge synpunkter på de regionala handlingsprogrammen) som inom fullmäktige-
grupperna (fritidspolitikerna kan på sätt och vis ses som ett slags vakthundar 
som garanterar att heltidspolitikerna inte går utanför det mandat de fått av 
partiet och partigruppen). Dessutom finns ett löpande, indirekt ansvarsutkrä-
vande genom den ständiga dialog som förs mellan fullmäktigegruppernas res-
pektive förstanamn och distrikts- respektive förbundsstyrelserna. Med andra 
ord, en bedömare som sluter upp bakom den mer renodlade representativa 
demokratins ideal behöver inte oroa sig allt för mycket över de resultat som 
redovisats, även om också denna säkerligen kan hitta vissa källor till oro.

För trots allt är det så att innan man kan ge sig på en kvalificerad bedöm-
ning av hur den representativa demokratin fungerar på landstingsnivå, krävs 
betydligt mer forskning. Mer kunskap behövs om hur den interna delegering-
en fungerar, och mer kunskap behövs om huruvida den maktkoncentration 
som trots allt existerar verkligen är villkorad. Det behövs fler fallstudier som 
ingående studerar hur det interna ansvarsutkrävandet i praktiken fungerar, ex-
empelvis studier som noggrant följer processen då valsedlarna tas fram och den 
process som föregår att ett regionalt handlingsprogram klubbas igenom av ett 
parti. Innan mer kunskap har utvunnits om partiernas egna, interna ansvarut-
krävande måste juryn fortfarande sägas vara ute. Det som trots allt kan sägas, 
i brist på sådana noggranna kartläggningar, är att den medborgerliga förank-
ringen av, och ansvarsutkrävandet inom, landstingspolitiken förefaller lämna 
en del övrigt att önska.
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Appendix: Intervjumall

Intervjuerna inleddes med en kortare presentation av projektet: Undersökningen 
gäller Moderaternas och Socialdemokraternas partigrupper i Landsting X. 
Intervjun görs inom ramen för projektet ”Partier, makt och legitimitet” som 
finansieras av SKL. Syftet är att kartlägga hur moderater och socialdemokrater 
har valt att organisera sig i landstingspolitiken, med särskilt fokus på hur man 
koordinerar politiken i landstinget internt i fullmäktigegruppen, och hur man 
ser till att den politik som drivs är förankrad bland medlemmarna.

1. Personlig bakgrundsinformation från respondenten
Vad heter du? Hur länge har du varit partipolitiskt aktiv? Hur ser din karriär 
ut, vilka poster har du haft i partiet? Vad gör du nu, vilka är dina huvudsakli-
gen politiska uppgifter?

2. Frågor om ”huvudorganisationen”, och förankring bakåt till arbetarekommunerna eller 

motsvarande?
• Kan du beskriva hur partiet tar fram vilka kandidater det är som i slutän-

den hamnar i landstingsfullmäktige? Hur ser den processen ut här i 
landstingspolitiken, om du till exempel jämför med hur listorna inför 
KF-valen tas fram?

• Kan du beskriva, ungefär, hur partiet tar fram det regionala landstings-
programmet för just landstinget i Sörmland? Om man jämför med hur 
lokala handlingsprogram till kommunpolitiken tas fram, vilken är den 
stora skillnaden?

• Var finns egentligen arenan för den ”vanlige” socialdemokratiske med-
lemmen att diskutera landstingspolitik (kontrastera med vad jag fått 
fram i tidigare studier, att på AK möten pratar man mest kommunpoli-
tik, sedan riksdagspolitik, landstingsfrågor nämndes knappt).

3. Inne i landstingsfullmäktige: hur koordinerar ni er internt i kommunpolitiken?
• Hur är ni i partiet organiserade i landstinget? Dvs – vilka olika ”under-

grupper” är det som träffas, förutom fullmäktigegruppen? [gruppmöte 
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innan landstingsstyrelsen?; ”nämndgrupper”; vilka förmöten finns, och 
vilka mindre ”arbetsgrupper” existerar?].

• Du kan väl ge exempel, när i månaden infaller mötena i förhållande till 
varandra? Uttryckt annorlunda: Hur många möten i månaden går du på 
som hänger samman med ditt uppdrag i landstinget? 

• Hur arbetar ni för att koordinera er politik i partiet så att ni är överens 
internt om vilka ståndpunkter ni ska inta i frågor [alltså, vad gör ni för 
att undvika kritik i efterhand för fattade beslut eller linjer ni driver]? Hur 
säkrar ni att fullmäktigegruppen är med på de beslut som fattas i styrelse 
och nämnder innan landstingsfullmäktige? Kan ni säkra att medlem-
marna, de som inte har uppdrag, är med på de beslut som fattas i styrelse 
och nämnder?

• Hur ofta uppstår oenigheter inom fullmäktigegruppen? Hur handskas 
ni med ledamöter som säger att de inte vill rösta enligt partilinjen? Finns 
det krav på att rösta med partiet – och vad finns det för garantier att folk 
gör precis detta? Kontrastera med erfarenheter från kommunal nivå.

4. Hur hårt styrd är lokalorganisationen från centralt håll och upplevs den vara legitim?
• Upplever du att ni är fria att föra en lokal politik här i landstinget, el-

ler finns det en styrning från tyngre namn ute i kommunerna (”bytänk-
ande”) eller nationell organisation som inskränker på ert handlingsut-
rymme här i landstinget?

• ”den lokala partiorganisationen” – ”partiets regionala organisation”/dist-
rikt – ”partiet centralt”: hur ser relationen ut dem emellan, och hur hårt 
styrd är man regionalt?

5. Makten i kommunen internt
• Den politiska grenen: ”fullmäktige” – ”nämnder” – ”styrelse”: var befin-

ner sig makten i landstinget, och hur upplever du att denna makt, i rea-
liteten, ser ut i relation till ditt eget demokratiideal, hur du i en idealisk 
värld skulle önska att demokratin fungerade. [Fråga om inslag av ”prat 
i korridoren”]

• Politikens gräns mot förvaltningen: Det som finns forskat om landstings-
politik säger att tjänstemän och profession är väldigt starka i förhållande 
till politiker. Hur stor roll spelar förvaltningen för politikens slutgiltiga 
utformning? ”politik” – ”förvaltning”: vem har initiativet, vem har den 
slutgiltiga makten? Finns det någon konflikt i kommunen mellan tjäns-
temän och politiker, och hur ter sig denna?




