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6. Landstingsval och andra val 
Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 

Är landstingsvalet det glömda valet? 
När landstingen etablerades i anslutning till 1862 års kommunalreform rådde 
stor osäkerhet om vilka uppgifter de egentligen skulle få ansvar för. Den 
övergripande tanken var att de skulle få uppgifter som krävde kommunalt 
självstyre men för vilka primärkommunerna var för små. När ståndsriksdagen 
ersattes med en tvåkammarriksdag 1866 fick landstingen i uppgift att välja 
riksdagsledamöter till första kammaren. Successivt fick de också ta ansvar för att 
driva sjukhus och att svara för praktiska utbildningar, till exempel jord- och 
skogsbruksskolor och lanthushållsskolor. Sjukvårdsansvaret växte sig efter hand 
starkare och från mitten av 1900-talet har detta kommit att bli den mest 
dominerande uppgiften. Visserligen har landstingen också ett ansvar för vissa 
utbildningsfrågor, kultur och regional utveckling samt ett delat ansvar för 
kollektivtrafiken i länet, men den ekonomiska tyngdpunkten i dess verksamhet 
är hälso- och sjukvård.  

Landstingen har således en karaktär som avviker från både staten och 
kommunerna genom en huvudsaklig fokusering på en specifik uppgift. 
Undersökningar har visat att medborgarna är mer intresserade av politik på 
nationell och lokal nivå än på landstingsnivå. När det just gäller norrlänningar 
visar opublicerade resultat från Norrländsk regionstudie 2008 att 54 procent är 
mycket eller ganska intresserade av politik i den egna kommunen och 53 procent 
har motsvarande intresse för politik i riksdag och regering. Endast 37 procent är 
mycket eller ganska intresserade av landstingspolitik. Även om hälso- och 
sjukvård är en fråga som engagerar många kan frånvaron av bredd i uppgifterna 
bidra till det begränsade intresset. Att landstingen omfattar större geografiska 
områden än kommunerna, med därmed längre avstånd mellan väljare och valda 
kan också spela in. De landstingspolitiska frågorna har dessutom ofta svårt att 
göra sig gällande både i partiorganisationerna och i media. 

Att landstingspolitiken skulle ha en svagare ställning jämfört med riks- och 
kommunpolitiken styrks också av resultat från andra kapitel i denna bok. Som 
Katarina Roos visar i kapitel 4 är medborgarna mindre nöjda med hur 
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demokratin fungerar i landstingen än i den egna kommunen och i Sverige som 
helhet. Medborgarna har också lägre förtroende för landstingspolitiker än för 
politiker i kommuner och riksdag. Det är till och med en större andel av 
norrlänningarna som har lågt förtroende för landstingspolitiker än för EU-
parlamentariker. Ibland har landstingspolitikernas demokratiska legitimitet 
ifrågasatts, just på grund av det låga förtroendet. Det har bland annat hävdats att 
medborgarnas kännedom om landstingspolitik och landstingspolitiker är så svag 
att de som väljs saknar tydligt mandat från väljarna och att ansvarsutkrävandet 
därför också är begränsat. Landstingsvalen har betraktats som det glömda valet, 
i skymundan av riksdags- och kommunalval. 

Samtidigt finns det resultat både i kapitel 4 och i kapitel 5, av Magnus 
Blomgren, om de norrländska väljarna i 2010 års valrörelse, som delvis motsäger 
dessa antaganden. Det är uppenbart att det finns en beredskap hos medborgarna 
att reagera om man är missnöjd med förhållanden i det egna landstinget genom 
att ifrågasätta de valda representanterna. Det låga förtroendet för landstings-
politikerna i Västernorrland tillsammans med framväxten av sjukvårdspartier i 
Västernorrland och Norrbotten kan ses som uttryck för att det förekommer en 
självständig åsiktsbildning kring landstingspolitiken. 

Förvånansvärt nog finns det ingen forskning i Sverige som har studerat hur 
landstingsvalen förhåller sig till de övriga valen. Visserligen finns en lång 
tradition av valforskning, som inleddes redan 1956, men detta har uteslutande 
handlat om den nationella nivån. Studier av kommunala val har varit begränsade 
och har saknat den systematik som de nationella valundersökningarna haft 
(Johansson, F 2010a, 2010b, Bäck och Håkansson 1994). Men framför allt har 
frågan om valens förhållande till varandra undgått forskarnas granskande ögon. 
Detta är förvånande, inte minst med tanke på diskussionerna i Sverige om den 
gemensamma valdagens tillkortakommanden och förslagen om att införa en 
särskild kommunal valdag. Det behövs också ett bättre kunskapsunderlag för att 
kunna bedöma om det ligger något i påståendena om landstingens bristande 
demokratiska legitimitet.  

I den internationella forskningslitteraturen om val brukar man skilja mellan 
första och andra rangens val. Antagandet är att medborgarna i första hand tar 
ställning till vilket parti man ska rösta på i den första rangens val och att sedan 
den andra rangens val får följa med på köpet. Väljarna anses också mer benägna 
att pröva andra alternativ än det parti man normalt röstar på. Ibland kan de 
också fungera som opinionsmätare på den sittande regeringen. Litteraturen har 
ursprungligen utvecklats i anslutning till EU-valen men teserna har också 
prövats på lokal- och regionalval (Reif & Schmitt 1980, Oscarsson 2001, 
Johansson, B 2010). I Sverige har riksdagsvalen ansetts vara en första rangens 
val medan övriga val ansetts ha en ställning som andra rangens val. Det har 
bland annat gällt EU-val samt kommunala och landstingskommunala val. I takt 
med att väljarna blivit mer rörliga, mindre lojala mot partierna och i högre grad 
valt att rösta på olika partier i olika val har emellertid denna uppfattning kommit 
att nyanseras. Kanske är distinktionen mellan första och andra rangens val 
mindre relevant idag, och kanske är inte ordningsföljden så självklar längre.  
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I detta kapitel ska vi placera några av dessa antaganden under luppen. Med hjälp 
av frågor från medborgarundersökningen studeras norrlänningarnas förhållande 
till riksdags-, landstings och kommunalval. Avsikten är att ge underlag till en 
bedömning av hur landstingsvalen står sig i förhållande till de två övriga, men 
också att belysa de tre valens relation till varandra i stort.  

Är det viktigt att rösta i de olika valen? 
Även om valdeltagandet i Sverige nådde en rekordnivå under 1970-talet och har 
minskat sedan dess är det alltjämt högt. Vid 2010 års val röstade 85 procent i 
riksdagsvalet, 81 procent i landstingsvalet och 82 procent i kommunvalet. Skill-
naderna mellan valen är således marginella. Huruvida detta beror på ett genuint 
intresse för alla val, eller om man ändå passar på att rösta i alla tre val när man 
ändå befinner sig i vallokalen har hittills inte varit belagt i väljarstudier. Vi 
ställde därför frågan till respondenterna om betydelsen av att rösta i vart och en 
av de tre valen. Svaren redovisas i tabell 6.1. 

Tabell 6.1 Hur viktigt det är att rösta i de olika valen. Kolumnprocent. 

 
Riksdags-

valet 
Landstings-

valet 
Kommun-

valet 

Mycket viktigt 81 68 76 

Ganska viktigt 13 21 17 

Inte alls viktigt 1 4 1 

Helt oviktigt 1 2 1 

Ingen uppfattning 4 5 5 

Summa 100 100 100 

Antal svar 2 256 2 246 2 248 

 

Resultatet från analysen tyder på en mycket hög röstbenägenhet i alla tre valen. 
Det är bara mellan 2 och 6 procent som menar att något av valen inte är viktigt 
eller är helt oviktigt. Däremot finns en skillnad mellan de som understryker att 
valet är mycket respektive ganska viktigt. Medborgarna anser att det är mycket 
viktigt att rösta i riksdagsvalen, och även i hög grad kommunalvalen, men det är 
färre som anser att det är mycket viktigt att rösta i landstingsvalen. Det bör 
understrykas att bortfallet i undersökningen sannolikt medför en överskattning 
av de som anser att valen är viktiga eftersom personer som svarar på denna typ 
av enkäter tenderar att vara mer samhällsintresserade än andra. Däremot finns 
ingen anledning att misstänka att bortfallet skulle ha några konsekvenser för 
rangordningen mellan de olika valen. 

Skillnaderna mellan valen följer det förväntade mönstret. Landstingsvalen har 
en något svagare ställning än de andra två. Även om förslaget hittills inte 
lanserats skulle sannolikt separata landstingsval leda till väsentligt lägre 
valdeltagande. Det förefaller således som att landstingsval fungerar som andra 
rangens val i förhållande till riksdags- och kommunalvalen. 
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Väljarna bedömer sina kunskaper 
För att få en mer nyanserad bild av medborgarnas kunskaper i fråga om de olika 
valen bad vi dem uppskatta sin kännedom om de sakfrågor som diskuterades i 
den offentliga debatten, partiernas förslag och partiernas främsta kandidater i 
vart och ett av de tre valen vid 2010 års val. Självskattade kunskaper är alltid ett 
osäkert sätt att bedöma kunskapsläget på, eftersom man gärna vill framstå som 
mer kunnig än man är. De borde emellertid kunna ge stöd för jämförelser mellan 
olika val. Resultaten sammanfattas i figur 6.1. 

Figur 6.1 Kännedom om sakfrågor, förslag från partierna och partiernas 
kandidater i de tre valen vid 2010 års allmänna val. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmärkning: Tabellen redovisar andel som anser sig ha mycket eller ganska god kännedom i 
fråga om sakfrågor som diskuterades i den offentliga debatten, kännedom om partiernas förslag 
och kännedom om partiernas främsta kandidater i anslutning till vart och ett av de tre valen. 

 
Resultaten bekräftar den rangordning mellan de tre valen som framträdde i 
tabell 6.1. Skillnaderna är emellertid ännu större när vi frågar om kunskaper än 
när vi frågar om betydelsen av att rösta. Kunskapsläget är förhållandevis gott när 
det gäller riksdags- och kommunalval men i fråga om landstingsval är det endast 
mellan 30 och 40 procent som anser sig ha goda eller ganska goda kunskaper i 
fråga om sakfrågor, förslag eller kandidater. Detta hindrar inte att 89 procent 
tycker att det är mycket eller ganska viktigt att rösta i landstingsvalen (jfr tabell 
6.1). Även när det gäller riksdagsval finns det skillnader mellan betydelsen av att 
rösta (94 procent) och det uppskattade kunskapsläget (mellan 60 och 70 
procent), men dessa är mindre. Kommunalvalen ligger någonstans mitt emellan 
med en skillnad mellan vikten av att rösta (93 procent) och kännedom om det 
valet handlar om (drygt 50 procent). I just landstingsvalen borde således sanno-
likheten vara störst för att man inte väljer parti på basis av en självständig 
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åsiktsbildning kring det specifika valet. Det är ett kännetecken för ett andra 
rangens val. 

Några större skillnader mellan de tre olika typer av kunskaper som vi frågat 
om råder inte. I riksdags- och landstingsval tycks medborgarna vara något mer 
insatta i sakfrågor och partiernas förslag än i deras kandidater. I kommunerna är 
kandidatkännedomen lika stor som kunskaper om de sakfrågor som diskuteras. 

En miniminivå för att betraktas som en informerad väljare skulle kunna vara 
att man har kunskaper om antingen sakfrågor i valdebatten, partiernas förslag 
eller kandidaterna. En beräkning visar att 74 procent av väljarna till riksdagen 
har detta, medan motsvarande för landstingsvalen är 44 procent och för 
kommunvalen 62 procent. Vi kan använda detta som utgångspunkt för att 
undersöka hur kunskapsläget varierar mellan olika grupper och mellan olika 
delar av Norrland. Tabell 6.2 sammanfattar resultaten av analysen i fråga om 
några individegenskapers betydelse och hur kunskaperna samvarierar med 
intresse för politik. 

Tabell 6.2 Andel med goda kunskaper om riksdagsvalet, landstingsvalet 
respektive kommunvalet vid valet 2010 fördelat på olika 
individegenskaper och intresse för politik. 

 Riksdagsval Landstingsval Kommunval 

Hela populationen 74 44 62 

Kön:    

Kvinnor 71 42 58 

Män 77 46 66 

Ålder:    

15-29 år 60 17 36 

30-49 år 76 36 59 

50-64 år 76 47 66 

65-85 år 77 62 73 

Utbildning:    

Låg 63 46 59 

Medel 74 40 60 

Hög 86 49 59 

Intresse för politik i allmänhet:    

Mycket eller ganska intresserad 91 58 77 

Inte särskilt eller inte alls intresserad 57 30 47 

Anmärkning: Respondenter med goda kunskaper har definierats som de som anser sig ha 
mycket eller ganska god kännedom i fråga om sakfrågor som diskuterades i den offentliga 
debatten, kännedom om partiernas förslag eller kännedom om partiernas främsta kandidater 
vid riksdagsval, landstingsval respektive kommunval 2010. 

 
Män uppfattar sig genomgående ha bättre kunskaper om de olika valen än vad 
kvinnor har. Däremot finns tydliga mönster som hänger samman med respon-
denternas ålder. De äldre anser sig besitta betydligt bättre kunskaper. När det 
gäller riksdagsvalen finns en tydlig tröskel vid ca 30 år över vilken ca 75 procent 
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av norrlänningarna anser sig ha goda kunskaper. Kunskaper i anslutning till 
landstings- och kommunval följer däremot en mer trappstegsvis utveckling; Man 
blir successivt mer kunnig ju äldre man blir. Särskilt dåliga är kunskaperna om 
landstingsvalen bland de yngre. Bara 17 procent av 15-29-åringarna anser sig ha 
goda kunskaper i landstingsfrågorna. Det är tydligt att det som gäller rikspolitik 
har mycket lättare att få fotfäste bland de yngre än frågor som gäller landstings- 
eller kommunpolitik.  

Normalt brukar det råda ett samband mellan utbildningsnivå och politiska 
kunskaper, men ett sådant finns i detta material bara för sådant som gäller 
riksdagsvalet. Kunskaper om landstings- och kommunalvalen avviker genom att 
inte på något entydigt sätt hänga samman med utbildningsnivå. Här är det 
antagligen andra typer av erfarenheter som har betydelse. Däremot spelar 
intresse för politik stor roll och detta gäller på samma sätt i alla tre valen. Det 
kan dock noteras att även de politiskt intresserade har avsevärt lägre kunskaper 
om landstingsval än om riksdagsval och kommunalval, trots landstingens stora 
betydelse för ett centralt välfärdsområde. 

I tabell 6.3 riktas uppmärksamheten mot sambandet mellan kunskaper om 
det som står på spel i de tre valen och hur man handlar inför och under valet. Det 
kanske inte är så förvånande att tidpunkten för när man bestämmer sig för vilket 
parti man ska rösta på är tydligt kopplat till de kunskaper man anser sig ha om 
de olika valen. De som har goda kunskaper bestämmer sig tidigt och de med 
begränsade kunskaper sent. Det är framför allt bland dem som bestämmer sig 
under sista månaden som kunskapsnivån är lägre och särskilt påtagligt är den 
bland de som bestämmer sig under valdagen. Detta mönster är detsamma för 
alla tre valen.  

Även röstsplittring tycks underlättas av goda kunskaper om de olika valen. De 
som uppger sig ta ställning i varje val för sig, och därmed är mer benägna att 
rösta på olika partier i olika val, har genomgående de bästa kunskaperna om de 
olika valen. Om man ska inta självständiga ställningstaganden i varje val är det 
en god hjälp om man är orienterad om sakfrågor, partiståndpunkter och 
kandidater. Kunskaperna tycks emellertid ha särskilt betydelse för separat 
ställningstagande för parti vid landstings- och kommunval.  

Slutligen visar det sig, och inte heller detta förvånar, att de som personröstar 
genomgående besitter högre kunskaper om de alternativ som föreligger i alla tre 
val men här är faktiskt skillnaden allra mest påtaglig bland de som personröstar i 
landstingsvalen. Det krävs uppenbarligen särskilt goda kunskaper i landstings-
frågorna för att man ska ge sig på att rösta på personkandidater.  
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Tabell 6.3 Andel med goda kunskaper om riksdagsvalet, landstingsvalet 
respektive kommunvalet vid valet 2010 fördelat på olika 
röstningsbeteenden i anslutning till valet 2010. 

 Riksdagsval Landstingsval Kommunval 

Hela populationen 74 44 62 

Tidpunkt för beslut om hur man ska 
rösta:    

Tidigare än under våren 2010 82 53 69 

Under våren 2010 80 54 72 

Under sommaren 2010 81 51 68 

Under sista månaden före valet, men 
före sista veckan 76 39 64 

Under sista veckan före valet, men 
före sista dagen 71 37 54 

Under valdagen 52 26 45 

Tog ställning i varje val för sig:    

Ja 85 56 76 

Nej 79 33 34 

Personröstade i riksdagsvalet:    

Ja 87 55 77 

Nej 73 41 58 

Personröstade i landstingsvalet:    

Ja 86 62 77 

Nej 73 39 58 

Personröstade i kommunvalet:    

Ja 83 53 77 

Nej 72 41 56 

Anmärkning: Respondenter med goda kunskaper har definierats som de som anser sig ha 
mycket eller ganska god kännedom i fråga om sakfrågor som diskuterades i den offentliga 
debatten, kännedom om partiernas förslag eller kännedom om partiernas främsta kandidater 
vid riksdagsval, landstingsval respektive kommunval 2010. 

 
Till sist ska vi pröva om det finns några skillnader mellan olika delar av 
Norrland. Resultaten summeras i tabell 6.4. 

Några större skillnader i kunskapsnivåer mellan länen råder inte i fråga om 
förutsättningarna för riksdagsvalet, men däremot finns markanta skillnader i 
kunskaper om kommunval och i synnerhet om landstingsval. Norrbottningarna 
sticker ut som de som är bäst orienterade om kommunalvalen. När det gäller 
landstingsvalen finns de bästa kunskaperna i Norrbotten och i Västernorrland 
och de allra sämsta i Västerbotten. Att Västernorrland avviker är förståeligt med 
tanke på de kriser som landstinget gick igenom innan valet men resultaten för 
Norrbotten och Västerbotten är svårare att förklara. Kanske kan heta strids-
frågor såsom bland annat regionfrågan i Norrbotten och förekomsten av ett 
sjukvårdsparti ha bidragit. 
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Tabell 6.4 Andel med goda kunskaper om riksdagsvalet, landstingsvalet 
respektive kommunvalet vid valet 2010 efter olika territoriella 
indelningar. 

 Riksdagsval Landstingsval Kommunval 

Hela populationen 74 44 62 

Län:    

Norrbotten 73 49 67 

Västerbotten 73 35 59 

Västernorrland 76 50 61 

Jämtland 74 44 60 

Kommunstorlek:    

Små kommuner 70 36 68 

Mellanstora kommuner 73 45 66 

Stora kommuner 76 45 58 

Befolkningsutveckling 1970-2010:    

Starkt minskande 69 39 66 

Måttligt minskande 74 43 65 

Ökande 75 46 60 

Anmärkning: Respondenter med goda kunskaper har definierats som de som anser sig ha 
mycket eller ganska god kännedom i fråga om sakfrågor som diskuterades i den offentliga 
debatten, kännedom om partiernas förslag eller kännedom om partiernas främsta kandidater 
vid riksdagsval, landstingsval respektive kommunval 2010. 

 
Kunskaper om riksdagspolitiken är störst i de kommuner som ökar mest i 
befolkning och som är störst. Det är också här som vi finner de flesta 
högutbildade, vilket kan vara orsaken till detta mönster (jfr tabell 6.2). Även 
kunskaperna om landstingspolitiken är bäst i dessa kommuner, men detta kan 
inte på samma sätt kopplas samman med egenskaper hos de individer som bor i 
dessa kommuner. Mönstret är det omvända när det gäller kunskaper om 
kommunpolitiken. Dessa är störst i de minsta kommunerna och i de kommuner 
som tappar befolkning. Detta hänger dock sannolikt samman med den närhet till 
de lokala frågorna som råder i små kommuner, vilket tidigare studier också 
dokumenterat (Johansson m.fl 2007, se även kapitel 5 i denna bok). 

Slutsatser 
Norrlänningarna tycker genomgående att det är viktigt att rösta i valen och 
bedömer också att de har goda kunskaper om det som är aktuellt i valen – de 
sakfrågor som diskuteras samt partiernas alternativ och kandidater. Allra bäst är 
kunskaperna om det som står på spel i riksdagsvalen, men medborgarna känner 
också till mycket om kommunalvalen. Däremot är det sämre ställt med 
kunskaperna i anslutning till landstingsvalen.  

Till en del följer kunskaperna om de olika valen samma mönster. Män, äldre 
och politiskt intresserade anser sig ha bäst kunskaper. Även de som bestämmer 
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sig tidigt i valen, tar ställning till varje val för sig och som personröstar anser sig 
ha goda kunskaper. Det finns emellertid också skillnader mellan de mönster som 
råder i anslutning till de tre valen. Utbildningsnivå har bara samband med 
kunskaper om riksdagsvalet. Kunskaperna om landstingsvalen är större i 
Norrbotten och Västernorrland och mindre i Västerbotten. I de största och 
befolkningsmässigt expansiva kommunerna har medborgarna bättre kunskaper 
om riksdags- och landstingsval, men sämre kunskaper om sådant som gäller 
kommunalvalen. 

Frågan som formulerades i inledningen - om landstingsvalen är det glömda 
valet – har i hög grad bekräftats av analyserna i detta kapitel. Det är tydligt att 
landstingspolitiken hamnar i skymundan i förhållande till de andra två valen och 
skulle därför kunna betraktas som ett andra rangens val. Sannlikt sker mindre av 
självständig åsiktsbildning och ansvarsutkrävande i anslutning till landstings-
valen än vad som är fallet när det gäller riksdags- och kommunalval.  

Hur kan landstingsvalens legitimitet komma att förändras om landsting 
ersätts med större regioner? I detta skede går det bara att spekulera men flera 
olika resultat är möjliga.  

Ett första scenario är att motiven att rösta och kunskaperna om regionvalen 
skulle öka i förhållande till dagens landstingsval. Regioner skulle bli mer betydel-
sefulla organ än landstingen, med ansvar inte bara för hälso- och sjukvården i ett 
större geografiskt område, utan också för de regionala utvecklingsfrågorna. De 
skulle hantera större ekonomiska resurser. Detta gör det motiverat för partierna 
att formulera tydligare förslag och det blir därmed både lättare och mer relevant 
för väljarna att försöka orientera sig bland de alternativ som bjuds inför valen. 
Fler väljare skulle kanske göra självständiga ställningstaganden i just region-
valen. 

Ett andra scenario är att de nya regionvalen förblir ett andra rangens val på 
ungefär samma sätt som lanstingsvalen är idag. Regionerna riskerar att hamna i 
skymundan mellan nationell och lokal politik som traditionellt haft en starkare 
ställning i medborgarnas medvetande. Partierna skulle inte förmå att skapa 
alternativ kring t.ex. de regionala utvecklingsfrågorna som gör det meningsfullt 
för medborgarna att skaffa sig kunskaper om dem. 

Det tredje scenariot är att förutsättningarna för legitima demokratiska beslut 
skulle försämras. Antalet direktvalda minskar i ett regionfullmäktige i 
förhållande till dagens landstingsfullmäktige och därmed sannolikt också de 
direkta kontakterna mellan medborgarna och de förtroendevalda. En splittrad 
mediestruktur i norra Sverige (jfr kapitel 7) skulle kanske inte förmå att förmedla 
ett regionalt perspektiv i debatten utan mediebevakningen skulle fokusera på det 
lokala. 

Vilket av dessa alternativ som blir aktuellt efter en eventuell tillkomst av 
regioner går inte att förutse idag. Ett stort ansvar vilar på de politiska partierna 
som med större regioner måste bli bättre på att driva regionala frågor.  
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