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4. Demokrati och förtroende i norra Sverige 
Katarina Roos, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 

Inledning 
I det här kapitlet undersöks demokratins hälsotillstånd ur ett medborgerligt 
perspektiv. Hur tycker invånarna i norr att demokratin ”mår”? Anser de att 
demokratin ”mår” bättre eller sämre på vissa nivåer och har de förtroende för 
sina folkvalda politiker? Genom att fråga medborgare om hur de betraktar 
demokratin och de aktörer som ska bära upp den får vi en bild av de politiska 
systemens demokratiska legitimitet.  

I den första delen av kapitlet beskrivs medborgarna i norra Sverige med 
avseende på hur pass nöjda de är med demokratins funktionssätt – och hur stort 
förtroende de har för politiker – på nationell, regional, kommunal och europeisk 
nivå. Huvudfrågan är huruvida medborgarnas demokratiuppfattningar och 
förtroende varierar beroende på vilken politisk nivå som bedöms och resultaten 
jämförs med den föregående undersökningen som gjordes år 2008. 

Den andra delen av kapitlet fokuserar på skillnader i medborgarnas demo-
kratiuppfattningar och förtroende mellan och inom de fyra nordligaste länen och 
anknyter på så sätt till antologins övergripande tema om det delade Norrland1. 
Här redovisas samma siffror som i det föregående avsnittet men för vart och ett 
av de fyra länen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland samt 
för olika områden inom dessa.  

Skillnader i medborgarattityder mellan olika delar av norra Sverige skulle 
kunna bero på att vissa grupper av människor bor mer eller mindre koncentrerat 
på olika platser. I det tredje avsnittet studeras därför hur nöjdhet med demokrati 
och förtroende för folkvalda varierar mellan olika befolkningsgrupper såsom 
mellan män och kvinnor, unga och gamla, låg- och högutbildade samt mellan 
låg- och höginkomsttagare. 

I det fjärde avsnittet behandlas relationen mellan nöjdhet med demokratins 
funktionssätt och förtroende för politiker på olika nivåer. Huvudfrågan här 

                                                                 
1 När begreppen ”Norrland” och ”norra Sverige” används i det här kapitlet är det som en samlingsterm för de 
fyra nordligaste länen: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. 
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handlar om huruvida sambandet mellan förtroende och nöjdhet är linjärt, det 
vill säga om hög tilltro hör samman med högt förtroende, vilket det inte 
nödvändigtvis behöver göra. Man skulle kunna tänka sig att medborgare har lågt 
förtroende för politiker på en viss nivå men ändå är nöjda med hur demokratin 
fungerar. Nöjdhet med demokratins funktionssätt är en bred och något diffus 
indikator på demokratins hälsotillstånd eftersom den kan beröra alltifrån tilltron 
till systemets öppenhet till förmåga att lösa samhällsproblem effektivt. Frågan 
om förtroende för politiker är mer konkret och specifik men vilken roll det spelar 
i relation till demokratins hälsotillstånd är inte lika uppenbart.  

Kapitlet avslutas med en diskussion kring de huvudsakliga slutsatserna och 
dessa problematiseras i relation till diskussionerna om bildandet av region-
kommuner i norra Sverige. 

Demokrati och förtroende i norra Sverige 
I tabell 4.1 redovisas andelen av de svarande som är ganska eller mycket nöjda 
med hur demokratin fungerar på olika nivåer i det politiska systemet vid 
tidpunkten för de två undersökningarna, 2008 respektive 2010. Bedömningarna 
av demokratins funktionssätt varierar påtagligt beroende på vilken politisk nivå 
som avses. Den föregående liksom den senaste studien visar att medborgarna är 
mest nöjda med den kommunala demokratin och minst nöjda med hur 
demokratin fungerar på Europanivå. 

Tabell 4.1 Nöjdhet med demokratin i kommunen, i landstinget, i Sverige och i 
EU. Andelar (i procent) av medborgarna i de fyra nordligaste länen,  
år 2008 och år 2010. Förändring i procentenheter. 

  Nöjdhet med demokratin     
  2008 2010 Förändring 2008/2010 nmin2010 

Genomsnitt över 4 län 
Kommun 71 76  5 2 259 
Landsting 55 53 -2 2 233 
Sverige 65 71  6 2 227 
EU 36 41  5 2 208 

Anmärkning: Frågan lyder: På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin 
fungerar i den kommun där Du bor, i Ditt landsting, i Sverige, i EU? Svarsalternativen är: 
mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd, inte alls nöjd. Andelen (i procent) som är mycket 
nöjda respektive ganska nöjda har summerats och redovisas i tabellen. 
 
Den generella ökningen i nöjdhet mellan de två mätpunkterna bör ses i ljuset av 
att 2010 var ett valår. Tidigare svenska studier har visat att valrörelser har en 
mobiliserande effekt på medborgares intresse för politik och på deras förtroende 
för politiska institutioner (Holmberg 1994, Holmberg 1999, Strömbäck & 
Johansson 2006). Medborgarnas intresse för politik har också ökat något mellan 
mättillfällena, från 45 procent politiskt intresserade till 49 procent. Ökningen är 
störst i Västerbottens (5 procentenheter) och Västernorrlands län (7 procent-
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enheter) medan nivåerna är mer eller mindre oförändrade i Norrbottens och 
Jämtlands län. 

Medborgarnas värdering av demokratin i landstinget avviker emellertid från 
det observerade mönstret.  Andelen som ger den sitt gillande har inte ökat, utan 
tvärtom minskat något mellan de två mätpunkterna. Denna förändring kommer 
att beskrivas och diskuteras ytterligare i det avsnitt som behandlar likheter och 
skillnader mellan de fyra länen. 

Den andra aspekten av demokratins hälsotillstånd är förtroende för politiker 
på olika nivåer. I figur 4.1 redovisas andelen av medborgarna i norra Sverige som 
har lågt respektive högt förtroende för de folkvalda politikerna på olika politiska 
nivåer samt de som saknar uppfattning. Mer än hälften av svarspersonerna 
svarar att de har lågt förtroende för politiker i allmänhet. Medborgarna känner 
störst förtroende för politiker i den egna kommunen, vilket ligger i linje med att 
man också är mest nöjd med demokratin på samma nivå. Tilliten till politikerna i 
regeringen och i riksdagen ligger på ungefär samma nivå. Men det är värt att 
notera att gruppen som har lågt förtroende, är lika stor som – eller till och med i 
vissa fall större än – den grupp som har högt förtroende för politiker på de olika 
nivåerna. 

Figur 4.1  Förtroende för de folkvalda i allmänhet, i kommunen, i landstinget,  
i riksdagen, i regeringen och i Europaparlamentet. Andel (i procent) 
av medborgarna i norra Sverige. 

 

Anmärkning: Frågan lyder: Hur stort förtroende har Du för politiker: i allmänhet, i den 
kommun där Du bor, i Ditt landsting, i Sverige, i EU? Svarsalternativen är: mycket stort 
förtroende, ganska stort förtroende, ganska litet förtroende, mycket litet förtroende. Andelen (i 
procent) som har mycket/ganska stort förtroende respektive ganska/mycket lite t förtroende 
har summerats och redovisas i diagrammet. Även svarsalternativet ingen uppfattning redovisas 
som en egen kategori.  
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Återigen är det siffrorna för landstingsnivån som är mest intressanta. När det 
gäller den kommunala och nationella nivån är det ungefär lika hög andel som 
känner lågt respektive högt förtroende för sina folkvalda. Men i fråga om den 
regionala nivån svarar endast en fjärdedel av svarspersonerna att de har högt 
förtroende för sina folkvalda medan majoriteten istället har lågt förtroende för 
landstingspolitikerna. Det ska emellertid noteras att omkring en femtedel inte 
har någon klar uppfattning i frågan, vilket är en hög siffra i sammanhanget. 

Endast omkring var femte medborgare har högt förtroende för politikerna i 
Europaparlamentet, vilket också ligger i linje med kritiken mot demokratin på 
samma nivå. En tredjedel av medborgarna saknar uppfattning och endast var 
femte känner hög tillit till europapolitikerna. 

Demokrati och förtroende: skillnader mellan och inom länen 
I figur 4.2 redovisas andelen som är nöjda med demokratin på olika nivåer i olika 
län. Skillnaderna mellan de fyra länen är inte så stora med avseende på 
demokratins funktionssätt på nationell nivå men däremot finns det signifikanta 
skillnader beträffande de andra nivåerna. Andelen som är nöjda med den 
kommunala demokratin är till exempel närmare tio procentenheter större i 
Västerbottens än i Västernorrlands län. 

Figur 4.2  Nöjdhet med demokratin i kommunen, i landstinget, i Sverige och  
i EU. Andel (i procent) av medborgarna i respektive län. 

 
Anmärkning: Frågan lyder: På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin 
fungerar i den kommun där Du bor, i Ditt landsting, i Sverige, i EU? Svarsalternativen är: 
mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd, inte alls nöjd. Andelen (i procent) som är mycket 
nöjda respektive ganska nöjda har summerats för varje län och redovisas i tabellen.  
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Det mest intressanta resultatet är de stora skillnaderna mellan länen med 
avseende på medborgarnas attityder till den landstingskommunala demokratin. 
Variationen var stor även i den föregående studien som genomfördes 2008. Då 
liksom nu var västerbottningarna mest nöjda med landstingsdemokratin och 
norrbottningarna mer kritiska till dess funktionssätt. Mest kritiska i den senaste 
undersökningen är dock invånarna i Västernorrlands län. Bara något fler än var 
tredje person tycker att landstingsdemokratin fungerar bra medan den absoluta 
majoriteten är missnöjd. Det är en anmärkningsvärd siffra som sannolikt hänger 
samman med de senaste årens händelseutveckling i Landstinget Västernorrland 
och som förtjänar en förklaring. 

Under 2008 enades samtliga politiska partier med undantag av Sjuk-
vårdspartiet om att inleda ett program för att minska landstingets utgifter 
(Sundsvalls tidning 2010-08-22, 6 ff) eftersom man under ett flertal år brottats 
med ekonomiska problem. Som ett led i det arbetet anlitades det norska 
konsultföretaget Mantec och ett kontrakt värt drygt 50 miljoner kronor under-
tecknades mellan parterna. Med hänvisning till att det rådde ”synnerlig brådska” 
frångick Landstinget Västernorrland lagen om offentlig upphandling och gjorde 
istället en så kallad direktupphandling, vilken senare bedömdes som olaglig av 
Konkurrensverket (Dagens Samhälle 2010-03-04, 6). Det sätt på vilket upp-
handlingen gjordes och de höga konsultarvodena kritiserades hårt bland annat i 
media. Merparten av sparbetingen skulle ske genom personalminskningar (på 
framförallt Sundsvalls sjukhus), något som väckte skarp kritik bland anställda 
inom landstinget (se t.ex. DN 2010-02-13, 10). En mindre grupp politiker i 
landstingsstyrelsen beslutade att avskeda sjukhusdirektören för Sundsvalls 
sjukhus eftersom de saknade förtroende för hennes sätt att hantera spar-
betingen, vilket ledde till att landstingsdirektören avgick i protest. Den nya 
sjukhusdirektören (som också innehade samma post på Örnsköldsviks sjukhus) 
anlitade i sin tur en konsult. Konsulten tvingades, fyra dagar senare men ett 
antal hundratusen kronor rikare, att avsluta sitt uppdrag då det visat sig att hon 
var personligt bekant till sin uppdragsgivare och dessutom misstänkt för 
ekonomiska oegentligheter (Sundsvalls tidning 2010-08-22, 6 ff). Kritik från 
fackförbundet Kommunal och den massiva mediestormen som kulminerade med 
ett avsnitt i tv-programmet ”Uppdrag granskning” i Sveriges Television, ledde 
sedemera till att det socialdemokratiska landstingsrådet Ewa Söderberg valde att 
lämna sitt uppdrag efter sexton år på posten (DN 2010-02-16, 13; Sundsvalls 
Tidning 2010-02-16, 4). Det ekonomiska sparprogrammet fullföljdes emellertid 
även om den slutliga summan blev mindre än planerat (Sundsvalls tidning 2010-
08-22, 6 ff).  

Väljarnas dom i valet 2010 var hård och entydig. För första gången sedan 
mitten av 20-talet fick de borgerliga partierna egen majoritet i landstingsfull-
mäktige och moderaten Per Wahlberg tillträdde som nytt landstingsråd 
(Sundsvalls Tidning 2011-01-02, 8-9). Det kraftiga missnöjet som framträder i 
vår undersökning hänger sannolikt samman med dessa händelser. 

Staplarna i figur 4.3 visar förändringen i nöjdhet i procentenheter mellan år 
2010 och år 2008 i de fyra länen. Som tidigare nämnts är andelen som är nöjda 
med demokratin på olika nivåer generellt sett högre vid det senare mättillfället. 
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Den andel i Västernorrlands län som tycker att demokratin i landstinget fungerar 
bra har istället minskat med 17 procentenheter. Ökningen i nöjdhet på övriga 
politiska nivåer är också lägre i Västernorrland än i övriga län. I Norrbotten, 
Västerbotten och Jämtlands län är till exempel ökningen i nöjdhet med den 
nationella demokratin närmare tio procentenheter, medan motsvarande siffra 
för Västernorrlands län är tre procentenheter. Detta skulle kunna tolkas som att 
de politiska skandalerna i landstinget har påverkat medborgarnas bedömning 
även av den kommunala och den nationella demokratin. 

Figur 4.3  Förändringen (i procentenheter) i nöjdhet med demokratin på 
kommunal, landstingskommunal, nationell och europeisk nivå 
mellan år 2008 och år 2010. 

 
 
Händelserna i Västernorrland återspeglas även i att intresset för politik har ökat. 
I tabell 4.2 redovisas andelen invånare i respektive län som anser att det är 
viktigt att påverka politiken på de olika nivåerna, samt förändringen mellan år 
2008 och 2010. Andelen som finner det viktigt att påverka politiskt har ökat i 
alla fyra län och för alla nivåer men det är framförallt i Västernorrlands län som 
denna ökning har skett. I nämnda län är det inte bara orienteringen mot 
landstingsnivån som har ökat utan också intresset att påverka de andra politiska 
nivåerna. 
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Tabell 4.2 Medborgares syn på politisk påverkan. Andelar (i procent) av 
medborgarna i de fyra nordligaste länen, år 2008 och år 2010. 

  Viktigt påverka politiken   
Kommun Landsting Sverige EU 
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Norrbottens län 75 -1 69 2 68 -2 56 5 275 
Västerbottens län 77 1 68 4 73 5 58 2 307 
Västernorrlands län 80 7 76 10 75 10 64 11 325 
Jämtlands län 78 5 70 6 68 4 54 2 128 

Anmärkning: Frågan lyder: Hur viktigt är det för Dig att kunna påverka politiska beslut: i den 
kommun där Du bor, i Ditt landsting, i Sverige, i EU? Svarsalternativen är: mycket viktigt, 
ganska viktigt, inte viktigt nöjd, inte alls viktigt. Andelen (i procent) som anser att det är mycket 
viktigt och ganska viktigt har summerats och redovisas i tabellen.  
 
Medborgarundersökningen 2010 fångade en mycket intressant och turbulent 
period i Landstingets Västernorrlands historia eftersom den genomfördes bara 
några månader efter de uppmärksammade händelserna som så småningom 
ledde fram till det historiska maktskiftet. De kontroversiella händelserna har 
uppenbarligen inte bara resulterat i ett försvagat förtroende för de politiska 
företrädarna och ett folkligt missnöje. De tycks även ha bidragit till ett ökat 
intresse för politik generellt i Västernorrlands län och ett ökat intresse att 
påverka – inte bara landstingsnivån – utan även politiken i mer allmän 
bemärkelse. Effekterna av händelserna har således inte bara gjort skada utan – 
paradoxalt nog – även vitaliserat medborgarnas orientering och intresse för 
politik. Däremot återstår att se hur långsiktiga dessa effekter är, de negativa 
såväl som de positiva. 

Förtroende för politiker: skillnader mellan länen 

I figur 4.4 redovisas förtroendet för förtroendevalda på olika nivåer i respektive 
län.2 Förtroendet för politiker i allmänhet ligger på ungefär samma nivå i de 
olika länen även om det är något lägre i Jämtlands län än i Västernorrlands och 
Västerbottens län. Tilliten till kommunpolitiker är signifikant högre i 
Norrbottens och Västerbottens län – där en knapp majoritet av invånarna har 
förtroende – än i Västernorrlands och Jämtlands län där omkring fyra av tio 
känner stort förtroende. Återigen är det dock landstingsnivån som uppvisar 
störst variation. Västerbottningarna är inte bara mest nöjda med demokratin 
utan har också störst förtroende för sina landstingspolitiker. På motsvarande sätt 
återspeglas den massiva kritiken mot demokratin i landstinget i Västernorrland 

                                                                 
2 I figur 4.1 redovisades svarsalternativet ”ingen uppfattning” som en separat kategori. I figur4. 4 redovisas 
detta ej utan kodas som bortfall.  
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även i förtroendet för de folkvalda. Endast en femtedel av medborgarna har högt 
förtroende för politikerna i landstinget. Lika anmärkningsvärt är emellertid 
norrbottningarnas och jämtarnas låga förtroende för sina folkvalda i landstinget. 
I samtliga län, förutom Västerbotten, har en klar majoritet av invånarna lågt 
förtroende för landstingspolitikerna. 

Figur 4.4  Förtroende för de folkvalda i allmänhet, i kommunen, i landstinget,  
i riksdagen, i regeringen och i Europaparlamentet. Andel (i procent) 
av medborgarna i respektive län. 

 

Anmärkning: Frågan lyder: Hur stort förtroende har Du för politiker: i allmänhet, i den 
kommun där Du bor, i Ditt landsting, i Sverige, i EU? Svarsalternativen är: mycket stort 
förtroende, ganska stort förtroende, ganska litet förtroende, mycket litet förtroende. Andelen (i 
procent) som har mycket/ganska stort förtroende respektive ganska/mycket lite t förtroende 
har summerats och redovisas i diagrammet. Svarsalternativet ingen uppfattning ingår ej i basen.  
 
Förtroendet för politiker i regering och riksdag ligger på ungefär samma nivå i 
samtliga län förutom i Västernorrland där tilliten är signifikant högre. Det är 
vanskligt att spekulera kring möjliga orsaker. Det skulle möjligen kunna vara en 
reaktion på händelserna i landstinget. När misstroendet växer mot en nivå skulle 
man kunna tänka sig att medborgarna istället orienterar sig mot en annan nivå i 
det politiska systemet. Resultatet kan också tänkas avspegla den partipolitiska 
sammansättningen i valmanskåren. 
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Skillnader mellan ”olika” Norrland 

En vanlig föreställning är att norra Sverige är ett förhållandevis homogent 
område men de stora likheterna till trots så finns det intressanta skillnader i 
medborgarnas uppfattningar om demokrati och förtroende som går på tvärs över 
länsgränserna. Eftersom det inte är möjligt att redovisa siffror för varje enskild 
kommun har svarspersonerna klassificerats i olika grupper med avseende på 
vilken typ av kommun de är bosatta i: liten eller stor kommun, gles- eller 
tätbefolkad, en kommun som har ökat eller minskat sin befolkning eller om den 
är kust- eller fjällnära. I tabell 4.3 redovisas hur medborgare som är bosatta i 
olika typer av kommuner ser på demokratin och vilket förtroende de har för sina 
folkvalda politiker. 

Tabell 4.3 Nöjdhet med demokratin och förtroendet för folkvalda på olika 
politiska nivåer. Andelar (i procent) av medborgarna i olika kommun-
typer, år 2010. 

    Nöjdhet med demokratin i Förtroende för de folkvalda i 
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Genomsnitt 76 53 71 41 41 48 31 45 49 31 

Befolkningsstorlek   
Små 74 53 68 35 229 36 50 32 40 42 28 31 
Medelstora 72 45 67 42 140 36 45 26 44 46 25 85 
Stora  79 55 74 44 546 44 50 33 47 52 34 208 

Befolkningsutv. 1970-2010   
Kraftig minskn. 70 49 65 36 151 35 44 27 44 45 28 51 

Måttlig minskn. 76 50 71 40 162 40 46 24 44 47 29 54 
Ökning 78 55 73 43 601 42 50 34 46 51 32 219 

Befolkningstäthet   
Låg 72 50 64 32 112 35 45 24 38 39 21 30 
Medel 76 53 71 40 184 40 50 26 46 50 32 70 
Hög 77 53 73 44 618 43 48 34 46 51 33 224 

Geografiskt läge   
Kust 78 52 73 44 221 43 50 33 47 52 33 221 
Inland 75 56 70 42 25 38 45 30 44 46 30 78 

  Fjäll 71 50 65 31 78 35 47 23 41 42 20 25 

Anmärkning: hur kategorierna skapats framgår i Bilaga 1. 
 
Invånarna i de stora och i de mer tätbefolkade kommunerna är nöjdast med 
demokratin på samtliga nivåer. Med något undantag är medborgarna som bor i 
de minsta och i de mest glesbefolkade kommunerna minst nöjda med demokra-
tins funktionssätt. Ser man till trenden över en längre tidsperiod och tar hänsyn 
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till befolkningsutvecklingen över tid visar det sig att svarspersoner som bor i 
kommuner som ökat sin befolkning under de senaste fyrtio åren är mer nöjda 
med demokratin på samtliga nivåer (inte bara i den egna kommunen) än de som 
bor i kommuner som förlorat invånare under samma period. Minst nöjda är de 
som bor i kommuner som upplevt en kraftig befolkningsminskning.  

Det finns också tydliga skillnader mellan olika delar av norra Sverige om man 
ser till kommunernas geografiska läge. Invånarna i kustkommuner är genom-
gående mer nöjda med demokratins funktionssätt än boende i inlands- och 
fjällkommuner. När det gäller nöjdhet med demokratin på landstingsnivå är 
dock skillnaderna mellan medborgare vid kusten och i fjällen inte så stora. 
Återigen är det attityderna till landstinget Västernorrland som återspeglas i 
resultaten. Flertalet kommuner i Västernorrland är kustkommuner, vilket 
innebär att majoriteten av respondenterna i samma län per definition hamnar i 
denna kategori. 

Det är en likartad bild som framträder beträffande hur medborgarnas 
förtroende för politiker varierar mellan olika kommuntyper. Generellt har de 
medborgare som är bosatta i de stora, i mer tätbefolkade kommunerna, i de 
kustnära, och i de kommuner som ökat sin befolkning högst förtroende för 
förtroendevalda på de olika nivåerna. Förtroendet för de folkvalda är lägst bland 
dem som bor i små eller medelstora kommuner, i glesbefolkade och i kommuner 
vars invånarantal minskat mest. 

Till viss del mäter befolkningsstorlek, befolkningstäthet och befolknings-
utveckling samma dimension även om det till exempel finns stora kommuner där 
antalet invånare minskat under de senaste fyrtio åren. Den geografiska 
indelningen i kust, inland och fjällkommun är mest relevant i Västerbottens län 
men går inte att applicera i Jämtlands och Västernorrlands län. Inte desto 
mindre påminner resultaten om varandra oavsett vilken indelningsprincip som 
tillämpas.  

Skillnader inom länen 

Föregående avsnitt handlade om variationer i medborgarnas upplevelser av 
demokrati och förtroende, mellan och över länsgränserna. Finns det då 
skillnader inom länen? Det mest intressanta vore kanske att redovisa siffrorna 
per kommun men detta är inte möjligt då antalet observationer är för begränsat. 
Ett sätt att åskådliggöra variationer inom länen är emellertid att bryta ner 
statistiken på landstingsvalkretsar. Siffrorna ska dock tolkas och användas med 
försiktighet eftersom de bygger på ett förhållandevis litet antal observationer per 
område.3 Det är inte heller möjligt att redovisa hur förtroendet för politiker 
varierar mellan valkretsarna4. Användningen av landstingsvalkretsarna som 
område är ett pragmatiskt val, ett sätt att överhuvudtaget kunna redovisa 

                                                                 
3 En jämförelse med motsvarande siffror för det föregående mättillfället 2008 visar att siffrorna är känsliga 
för antalet observationer (Eriksson 2009). 
4 Orsaken är att en stor andel av de tillfrågade inte angett något tydligt svarsalternativ på frågan om 
förtroende för politiker på olika nivåer, utan angett alternativet ”ingen uppfattning” (se figur 4.1). Dessa 
observationer räknas därför till det interna bortfallet. 
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variation inom respektive län. Möjligheterna att dra några slutsatser om 
förklaringar till skillnaderna är dock begränsade av samma orsak som i före-
gående textavsnitt – nämligen att variationen sannolikt hänger samman med 
olika befolkningssammansättning. 

Tabell 4.3  Nöjdhet med demokratin i kommunen, i landstinget, i Sverige och  
i EU. Andelar (i procent) av medborgarna i respektive landstings-
valkrets. 

  Nöjdhet med demokratin i   
Kommun Landsting Sverige EU nmin 

Genomsnitt över alla fyra länen 76 53 71 41   
Malmfälten 74 43 66 38 94 
Boden-Jokkmokk 80 54 68 43 77 
Östra (Tornedalen) 73 45 63 34 94 
Luleå 82 55 78 49 207 
Pite älvdal 77 52 73 42 129 

Hela Norrbottens län 78 51 71 43 601 

Västerbotten norra 74 57 70 37 187 
Västerbotten västra 72 59 62 30 115 
Västerbotten södra 85 74 79 44 367 

Hela Västerbottens län 80 67 73 40 669 

Nolaskogs 81 44 73 41 128 
Ådalen 67 40 67 45 175 
Medelpad 70 32 70 45 322 

Hela Västernorrlands län 71 37 70 44 625 

Jämtlands västra 74 53 67 24 93 
Östersund 80 61 73 47 153 
Jämtlands östra 64 60 70 32 59 

Hela Jämtlands län 75 59 70 38 305 

Anmärkning: Frågan lyder: På det hela taget, hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin 
fungerar i den kommun där Du bor, i Ditt landsting, i Sverige, i EU? Svarsalternativen är: 
mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd, inte alls nöjd. Andelen (i procent) som är mycket 
nöjda och ganska nöjda har summerats och redovisas i tabellen. För uppgifter om vilka 
kommuner som ingår i valkretsarna, se bilaga 1. 
 
I tabell 4.4 redovisas andelen som är nöjda med demokratins funktionssätt per 
valkrets. Inget enskilt område har en konsekvent majoritet (eller minoritet) som 
är nöjda med demokratin på de olika nivåerna. Ett undantag är emellertid 
Västerbottens södra valkrets, vilket motsvaras av Umeå kommun med omnejd. 
Här är respondenterna genomgående mer nöjda med demokratin på alla nivåer 
förutom den europeiska. Även Luleå och Östersunds valkretsar placerar sig 
genomgående högt. Detta ligger i linje med det som redovisades tidigare, att 
medborgarna i större utsträckning är nöjda med demokratin i större, mer urbana 
kommuner.  
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Skillnaderna mellan valkretsar inom samma län är i vissa fall stora. 79 procent 
av medborgarna i Västerbottens södra valkrets anser exempelvis att demokratin i 
Sverige fungerar bra, medan motsvarande siffra för den västra valkretsen i 
samma län (Västerbottens inland) är 62 procent. En klar majoritet i samtliga 
valkretsar är nöjda med den kommunala och den nationella demokratin. 
Beträffande europeisk nivå är det tvärtom så att majoriteten av medborgarna i 
valkretsarna är missnöjda med demokratins funktionssätt men variationen 
mellan olika områden är stor. Det skiljer 25 procentenheter mellan det område 
där respondenterna är minst nöjda (Jämtlands västra) och den där invånarna är 
mest nöjda (Luleå i Norrbotten). Variationen inom ett och samma län är också i 
vissa fall stor. Närmare hälften av invånarna i Östersunds valkrets anser 
exempelvis att demokratin inom EU fungerar bra medan endast en fjärdedel av 
medborgarna i den västra valkretsen och omkring en tredjedel av responden-
terna i den östra valkretsen i Jämtlands län instämmer i detta.  

När det gäller medborgarnas bedömning av den landstingskommunala 
demokratin är skillnaderna mellan olika valkretsar kraftiga. Det skiljer så mycket 
som 42 procentenheter mellan det område där de tillfrågade är mest nöjda och 
det område där de är minst nöjda. Allmänhetens kritik mot händelserna i 
Landstinget Västernorrland återspeglas än en gång i resultaten. Samtliga tre 
valkretsar i nämnda län, Medelpad, Ådalen och Nolaskog ligger i botten 
beträffande andelen invånare som är nöjda med demokratin på landstingsnivå. 
Mest kritiska är medborgarna i Medelpad, vilket sannolikt hänger samman med 
att Sundsvalls sjukhus befunnit sig i händelsernas centrum som föremål för stora 
sparbeting.  

I denna studie liksom i den föregående som genomfördes år 2008, framgår 
det att norrbottningarna också är förhållandevis kritiska till demokratin på 
landstingsnivå. I två av valkretsarna, Malmfälten och Östra valkretsen är en 
tydlig majoritet missnöjda och i de andra valkretsarna utgör de nöjda 
medborgarna bara en knapp majoritet.  

Demokrati och förtroende i olika befolkningsgrupper 

I tabell 4.5 redovisas hur olika grupper av människor i norra Sverige bedömer 
demokratin på olika nivåer. Kvinnor i norra Sverige är generellt något mer nöjda 
med demokratin än männen. Skillnaderna mellan könen är tydligast med 
avseeende på värderingarna av demokratin i det egna landstinget och på EU-
nivå. En knapp majoritet av kvinnorna tycker att demokratin i landstinget 
fungerar bra medan mindre än hälften av männen anser det. Nöjdheten har 
också generellt sett ökat mer bland kvinnorna än bland männen. 

 
  



 75 

Tabell 4.5 Nöjdhet med demokratin i den egna kommunen, i landstinget,  
i Sverige och i EU. Andel (i procent) av olika befolkningsgrupper. 
Förändring mellan 2008 och 2010 i procentenheter. 

    Nöjdhet med demokratin i   
Kommun Landsting Sverige EU 
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Samtliga 76 5 53 -2 71 6 41 5 
Kön 

Män 75 4 49 -4 69 5 37 4 1067 
Kvinnor 78 7 56 -1 73 8 45 8 1139 

Ålder 
15-29 75 6 72 7 68 4 51 1 297 
30-49 75 3 54 -4 75 6 45 8 614 
50-64 76 5 46 -7 70 6 38 6 688 
65-85 79 7 49 0 71 10 38 8 588 

Utbildning 
Låg 77 9 54 2 66 9 38 4 543 
Medellåg 77 5 53 -4 68 5 42 5 709 
Medelhög 73 2 51 -3 73 5 42 5 414 
Hög 76 2 51 -4 80 4 45 11 500 

Inkomst 
Låg 75 5 55 -4 64 6 39 2 394 
Medellåg 75 7 52 -3 69 9 39 10 762 
Medelhög 78 9 52 -2 73 12 43 9 596 
Hög 78 6 52 -1 82 12 48 11 359 

Partitillhörighet* 
Vänsterpartiet 72 46 56 - 149 
Socialdemokraterna 84 64 65 - 749 
Centerpartiet 75 54 87 - 155 
Folkpartiet 72 49 87 - 118 
Moderaterna 69 36 86 - 294 
Kristdemokraterna 74 51 85 - 69 
Miljöpartiet 80 63 72 - 115 
Sverigedemokraterna 35 30 38 - 30 

Politiskt intresse 
Lågt 79 58 72 47 1101 

  Högt 73   48   71   36   1076 

Anmärkning: Låg utbildning = ej fullgjort grundskola/motsvarande obligatorisk skola, 
grundskola/motsvarande obligatorisk skola, medellåg = studier/examen vid gymnasium, 
folkhögskola eller motsvarande, medelhög = eftergymnasial utbildning ej högskola, studier vid 
högskola/universitet, hög utbildning = examen från högskola/universitet/forskarutbildning. 
Låg inkomst = 0-200 000 kr, medellåg inkomst = 200 001-400 000 kr, medelhög = 400 001-
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600 000 kr, hög inkomst = över 600 001 kr. Lågt politiskt intresse = inte särskilt/inte alls 
intresserad, högt politiskt intresse = ganska/mycket intresserad. 

*Partitillhörighet går inte att jämföra mellan undersökningstillfällena. I 2010-års enkät handlar 
fråganom vilket parti respondenten röstade på i senaste valet. Någon motsvarighet finns inte i 
2008-års enkät. 
 
Det finns också intressant skillnader mellan olika åldersgrupper. Skillnaderna är 
mest framträdande när medborgarna värderar landstingsnivån. Andelen som är 
nöjda med demokratins funktionssätt i landstinget är avsevärt högre i den yngsta 
ålderskategorin än i de andra grupperna. Medan missnöjet har ökat i ålders-
segmentet mellan 30 och 64 år, har nöjdheten ökat bland de unga. Skillnaderna 
är också påtagliga med avseende på demokratin på europeisk nivå. Medan 
missnöjet är det dominerande i de äldre åldersgrupperna så anser en knapp 
majoritet av de yngsta att demokratin på europeisk nivå fungerar bra. Nöjdheten 
med demokratins funktionssätt i EU har ökat mellan undersökningstillfällena i 
alla åldersgrupper utom just i den yngsta. Omkring 70 till 75 procent anser att 
den nationella demokratin fungerar bra, men den har stärkt sin position 
framförallt hos de äldsta medborgarna i norr eftersom ökningen i nöjdhet är 
störst i den gruppen. 

Synen på den kommunala och den landstingskommunala demokratin varierar 
inte nämnvärt mellan medborgare med olika utbildningsbakgrund, men 
högutbildade är mer nöjda med demokratin på nationell nivå. Beträffande synen 
på demokrati inom EU så dominerar kritiken i alla grupper oavsett utbildning. 
Andelen som tycker att demokratin på europeisk nivå fungerar bra är dock högst 
bland de högutbildade och lägst bland de lågutbildade medborgarna. Samma 
mönster återfinns också mellan olika inkomstgrupper. Höginkomsttagare är 
generellt mer nöjda med demokratin än låginkomsttagare. Det är också framför-
allt i den förstnämnda gruppen som nöjdheten med den nationella demokratin 
har ökat mest mellan undersökningstillfällena. 

Ett rimligt antagande är att medborgare är mer nöjda med demokratin om de 
sympatiserar med och har röstat fram de styrande till makten. I tabell 4.5 
redovisas därför sambandet mellan partitillhörighet och nöjdhet med demo-
kratin på olika nivåer. Som förväntat är de borgerliga väljarna mer nöjda med 
demokratin på nationell nivån än de som röstat på något av de röd-gröna 
partierna. Däremot är de medborgare som sympatiserar med Socialdemokra-
terna och Miljöpartiet mer nöjda med den kommunala demokratin, vilket är 
rimligt mot bakgrund av den politiska kartan i de fyra nordligaste länen. Stödet 
bland de socialdemokratiska och miljöpartistiska väljarna är dock inte lika 
grundmurat när det gäller den landstingskommunala nivån, även om de är mer 
nöjda än de som röstat på andra partier. Vänsterpartiets väljare är relativt sett 
kritiska till såväl den landstingskommunala som den nationella demokratin, och 
trots att majoriteten av dem är nöjda med demokratin i den egna kommunen så 
är andelen nöjda avsevärt lägre än bland socialdemokratiska och miljöpartistiska 
sympatisörer. Missnöjet med hur demokratin fungerar på olika politiska nivåer 
är störst bland Sverigedemokraternas väljare. En klar majoritet av partiets 
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sympatisörer är missnöjda med dess funktionssätt på samtliga undersökta 
nivåer. 

Slutligen har medborgarna deltats in i två grupper beroende på om de är 
politiskt intresserade eller inte. Det finns ett samband mellan politiskt intresse 
och syn på demokrati men kanske inte det förväntade. Det visar sig nämligen att 
de medborgare som inte är intresserade av politik är mer nöjda med demokratin 
på olika nivåer än de som intresserar sig. Kanske skulle man kunna kalla den här 
gruppen av medborgare för passiva supporters, en grupp som inte nämnvärt bryr 
sig om politiken i vardagslivet och som välvilligt förlitar sig på att den 
representativa demokratin fungerar och levererar. Kanske kan man också tänka 
sig att de som är intresserade av politik men som inte tror att demokratin 
fungerar bra drivs av ett intresse och engagemang som bottnar i kritik mot något 
eller någon, dvs. som tar sin utgångspunkt i ett missnöje. Det skulle i så fall 
förklara varför de politiskt intresserade är mindre nöjda med demokratin än de 
som inte har ett intresse. 

Hur varierar då förtroendet för politiker mellan samma befolkningsgrupper? 
Detta redovisas i tabell 4.6. Kvinnor är – som tidigare framgått – mer nöjda med 
demokratin än män, men män har istället genomgående större förtroende för de 
politiska företrädarna. En majoritet av männen har hög tillit till kommun-
politiker och regeringsföreträdare. Det finns inte några entydiga skillnader 
mellan olika åldersgrupper. Skillnaderna är desto större mellan grupper av 
medborgare med olika utbildningsbakgrund. Förtroendet för politiker i allmän-
het, på riksplanet och på europeisk nivå stiger med utbildningsnivå så att 
högutbildade känner större tillit än lågutbildade. På samma sätt har de som har 
högst inkomst också större förtroende för politiker i riksdag och regering i 
jämförelse med andra.  

En central variabel för graden av förtroende är medborgarnas partipolitiska 
uppfattning. Skillnaderna är mest accentuerade i relation till uppfattningarna 
om regeringen. Det är tydligt att de borgerliga sympatisörerna har väsentligt 
högre förtroende för regeringsföreträdarna än de som röstat på Vänsterpartiet 
eller Socialdemokraterna. Tre av fyra moderata väljare har förtroende för 
politikerna i regeringen. Moderaterna har en högre andel sympatisörer bland 
män än bland kvinnor (som i högre utsträckning röstar på röd-gröna partier), 
vilket delvis också kan förklara att kvinnor har lägre förtroende än män. 
Närmare hälften av Miljöpartiets sympatisörer har hög tilltro till den borgerliga 
regeringen. Sambandet mellan förtroende och partisympati är detsamma även 
med avseende på förtroendet för politikerna i riksdagen. En intressant detalj är 
emellertid att mindre än hälften av de folkpartistiska väljarna har förtroende för 
riksdagsledamöterna. Det som kanske är mest förvånande är att stödet för 
politikerna på riksplanet inte är ännu högre bland de borgerliga väljarna. Precis 
som i fallet med nöjdhet med demokratin så är dock stödet bland de 
socialdemokratiska väljarna större för politiker på kommun- och landstingsnivå. 
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Tabell 4.6  Förtroende för politiker i allmänhet, i kommunen, i landstinget,  
i riksdagen, i regeringen och i Europaparlamentet. Andel (i procent) 
av olika befolkningsgrupper. 

    I allmänhet Kommun Landsting Riksdag Regering EU nmin 

Samtliga 41 48 31 45 49 31 
Kön 

Män 44 52 31 48 54 33 516 
Kvinnor 38 45 31 43 45 29 535 

Ålder 
15-29 43 45 31 43 47 37 119 
30-49 44 45 29 48 53 30 314 
50-64 36 49 29 42 46 29 336 
65-85 41 51 35 46 50 31 275 

Utbildning 
Låg 35 48 33 37 40 27 215 
Medellåg 37 46 29 41 44 29 329 
Medelhög 41 49 30 45 48 29 205 
Hög 51 50 32 56 62 37 291 

Inkomst 
Låg 44 51 38 47 48 32 155 
Medellåg 36 47 27 40 45 27 343 
Medelhög 42 46 30 46 50 32 303 
Hög 46 51 30 52 57 31 218 

Tillit 
Låglitare 18 26 18 25 39 22 45 
Medellitare 27 37 22 34 36 19 221 
Höglitare 47 54 35 50 54 35 781 

Politiskt intresse 
Lågt 29 40 26 36 39 25 481 
Högt 51 55 36 52 58 36 569 

Partitillhörighet* 
Vänsterpartiet - 43 25 27 22 - 81 
Socialdemokraterna - 59 39 38 32 - 508 
Miljöpartiet - 53 27 48 46 - 67 
Centerpartiet - 46 31 60 66 - 119 
Folkpartiet - 36 23 48 59 - 86 
Moderaterna - 34 19 58 74 - 142 
Kristdemokraterna - 50 31 61 70 - 49 

Anmärkning: Frågan lyder: Hur stort förtroende har Du för politiker: i allmänhet, i den 
kommun där Du bor, i Ditt landsting, i Sverige, i EU? Svarsalternativen är: mycket stort 
förtroende, ganska stort förtroende, ganska litet förtroende, mycket litet förtroende. Andelen (i 
procent) som har mycket/ganska stort förtroende respektive ganska/mycket litet förtroende har 
summerats och redovisas i diagrammet. Svarsalternativet Ingen uppfattning ingår ej i basen. 
Låg utbildning = ej fullgjort grundskola/motsvarande obligatorisk skola, grundskola/motsva-
rande obligatorisk skola, medellåg = studier/examen vid gymnasium, folkhögskola eller 
motsvarande, medelhög = eftergymnasial utbildning ej högskola, studier vid högskola/universi-
tet, hög utbildning = examen från högskola/universitet/forskarutbildning. Låg inkomst = 0-
200 000 kr, medellåg inkomst = 200 001-400 000 kr, medelhög = 400 001-600 000 kr, hög 
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inkomst = över 600 001 kr. Lågt politiskt intresse = inte särskilt/inte alls intresserad, högt 
politiskt intresse = ganska/mycket intresserad. *Partitillhörighet går inte att jämföra mellan 
undersökningstillfällena. I 2010-års enkät handlar fråganom vilket parti respondenten röstade 
på i senaste valet. Någon motsvarighet finns inte i 2008-års enkät. 
 
Det finns ett tydligt positivt samband mellan allmän mellanmänsklig tillit och 
förtroende för politiker. De som har hög tillit till människor i allmänhet har 
också högre tillit till politiker. Tidigare såg vi att de som är politiskt intresserade 
var mindre nöjda med demokratin än de medborgare som inte är intresserade. 
När det gäller förtroende är tilltron till politiker på alla nivåer högre bland dem 
som är politiskt intresserade. 

I ett tidigare avsnitt har vi kunnat visa att medborgare är mer nöjda och 
känner större förtroende för sina politiker i de stora, mer urbaniserade 
kommunerna, som i stor utsträckning är lokaliserade längs kusten samtidigt som 
invånarna i mindre, mer glesbefolkade kommuner, som ligger längre bort från 
kusten är mindre nöjda och har lägre förtroende för sina folkvalda. Till en del 
kan detta förklaras av skillnader i befolkningssammansättning. De som är mer 
nöjda med demokratin och känner starkare förtroende för politiker såsom 
högutbildade och höginkomsttagare, bor i högre grad i de större, mer 
urbaniserade kommunerna. Utöver detta kan det emellertid även finnas lokala 
faktorer som påverkar medborgarnas bedömningar av till exempel den 
kommunala demokratin, men den viktigaste förklaringen beror på att 
befolkningssammansättningen i de olika kommuntyperna ser olika ut. 

Sambandet mellan förtroende och nöjdhet med demokratin 
Avslutningsvis ska sambandet mellan medborgarnas åsikter om demokratins 
funktionssätt – och deras förtroende för politiker – på olika nivåer analyseras. 
De svarande har delats in i grupper: de med högt förtroende för politiker 
(höglitare) och de som har lågt förtroende (låglitare) samt de som är nöjda med 
demokratin respektive missnöjda med demokratin. I tabell 4.7 redovisas hur hög 
andel av låg- respektive höglitarna som är nöjda med demokratin på olika nivåer.  
En majoritet av dem som har högt förtroende för politiker i allmänhet är också 
nöjda med demokratins funktionssätt på de fyra politiska nivåerna. Men medan 
omkring nio av tio höglitare ger den kommunala och nationella demokratin sitt 
gillande, är andelen som är nöjda med den regionala och europeiska demokratin 
betydligt lägre även om de fortfarande utgör en majoritet av höglitarna.  
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Tabell 4.7  Samband mellan förtroende för politiker och nöjdhet med 
demokratin på olika nivåer (radprocent). 

    Nöjd med demokratin     

    Kommun Landsting Sverige1 Sverige2 EU nmin nmax 

Förtroende 
för politiker 

Samtliga 83 62 80 81 55 567 1407 
Lågt förtroende 72 50 70 71 44 312 633 
Högt förtroende 94 90 92 92 79 255 774 

Anmärkning: Frågan om demokrati specificeras som ”demokratin i Sverige” medan frågan om 
förtroende specificeras som 1 = ”förtroende för politiker i riksdagen” och 2 = ”förtroende för 
politiker i regeringen”. Lågt förtroende (låglitare) = mycket-/ganska litet förtroende för 
politiker, högt förtroende (höglitare) = ganska-/mycket stort förtroende för politiker, nöjd med 
demokratin = ganska-/mycket nöjd med hur demokratin fungerar. 

 
Stödet för demokratin på olika nivåer är nästintill hundraprocentigt bland dem 
som har förtroende för politikerna på de aktuella nivåerna. Omkring nio av tio 
höglitare ger den kommunala, den regionala och den nationella demokratin sitt 
gillande. Av dem som har förtroende för politikerna på europeisk nivå är något 
färre, omkring åtta av tio, nöjda med hur demokratin fungerar på samma nivå. 
Resultatet är förväntat. Höglitarna och de som är nöjda med demokratin är i 
stort sett samma personer. Låglitarna är på många sätt en intressantare grupp. 
Trots att de saknar, eller har lågt förtroende för sina folkvalda är en klar 
majoritet ändå nöjda med demokratin på kommunal och nationell nivå. Om 
sambandet mellan förtroende och nöjdhet vore linjärt borde låglitarna istället 
vara missnöjda med hur demokratin fungerar. Men som grupp är de ändå 
förhållandevis nöjda. En förklaring är sannolikt att medborgarna väger in många 
andra aspekter i vågskålen när de bedömer hur demokratin fungerar, till 
exempel bedömningar av välfärdstjänsternas kvalitet. 

Bland låglitarna är stödet för den landstingskommunala och den europeiska 
demokratins funktionssätt inte lika starkt. Ungefär hälften av dem som har lågt 
förtroende för landstingspolitikerna tycker att demokratin i landstinget fungerar 
bra. Å ena sidan kan man argumentera på likartat sätt som ovan. I samman-
hanget är siffran låg men trots att låglitarna inte har förtroende för de som sitter 
vid makten tycker ändå hälften av dem att demokratin fungerar bra. Samtidigt är 
siffran väsentligt lägre än för de andra nivåerna, vilket ytterligare förstärker den 
bild som har framträtt tidigare i kapitlet – landstinget är som politiskt nivå 
betraktad, annorlunda i medborgarnas ögon. 

I tabell 4.8 redovisas totalprocenten för att ge en sammanfattande bild av 
sambandet mellan förtroende och nöjdhet bland medborgarna i norra Sverige. 
En stor grupp medborgare har lågt förtroende för politikerna men är ändå nöjda 
med demokratin på alla nivåer. Det betyder att medborgarna lägger in många 
andra aspekter i sin bedömning av demokratins funktionssätt som inte relaterar 
till de politiska aktörerna. 

Gruppen som kombinerar lågt förtroende med låg nöjdhet med demokratin är 
inte så stor med avseende på den kommunala och nationella nivån. Däremot är 
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det betydligt fler som gör detta i fråga om den regionala nivån och i synnerhet i 
när det gäller och den europeiska nivån.  

Tabell 4.8  Samband mellan förtroende för politiker och nöjdhet med 
demokratin på olika nivåer (totalprocent). 

    
Nöjd med demokratin i 

  

Kommun Landsting Sverige1 Sverige2 EU 

Låg Hög Låg Hög Låg Hög Låg Hög Låg Hög 

Förtroende
Lågt 14 37 35 35 16 38 15 36 39 30 
Högt 3 45 3 28 4 42 4 45 6 25 

Anmärkning: Frågan om demokrati specificeras som ”demokratin i Sverige” medan frågan om 
förtroende specificeras som 1 = ”förtroende för politiker i riksdagen” och 2 = ”förtroende för 
politiker i regeringen”. Lågt förtroende (låglitare) = mycket-/ganska litet förtroende för 
politiker, högt förtroende (höglitare) = ganska-/mycket stort förtroende för politiker, nöjd med 
demokratin = ganska-/mycket nöjd med hur demokratin fungerar. 
 
Högt förtroende för politiker och nöjdhet med demokrati går hand i hand. I fallet 
med den nationella och den kommunala nivån är detta den största gruppen 
medborgare. Däremot är högt förtroende och låg nöjdhet med demokratin en 
ovanlig kombination. Denna grupp medborgare utgör bara några få procent av 
totalen. 

Slutsatser och diskussion 
Det är tydligt att medborgarna i norra Sverige gör distinkta bedömningar av de 
olika politiska nivåerna. Såväl nöjdheten med demokratin som förtroendet för de 
politiska aktörerna varierar mellan dessa och mellan olika delar av norra Sverige. 
Demokratins hälsotillstånd såsom det beskrivs av medborgarna i norra Sverige 
får nog sägas vara relativt gott, om än något varierande beroende på vilken nivå 
som avses. De två nivåer som medborgarna uppfattar som problematiska, och 
som därmed kan sägas ha bristande demokratisk legitimitet, är landstingsnivån 
och europanivån. Detta framgick redan i den föregående undersökningen. 

En ytterligare slutsats som tål att upprepas är att andelen som har hög tillit till 
politiker många gånger är lägre än andelen som har låg tillit. Det beror i sin tur 
på att många av de tillfrågade saknar klar uppfattning i förtroendefrågan. Lågt 
förtroende behöver som vi har sett, inte heller nödvändigtvis betyda att man är 
missnöjd med hur demokratin fungerar. Men eftersom de folkvalda är 
företrädare för - och bärare av - den representativa demokratin så är det ändå 
viktigt att de har allmänhetens förtroende. 

Bristande legitimitet för den regionala nivån 

En viktig slutsats är att medborgarna betraktar landstingen som någonting 
väsenskilt från primärkommunerna. I formell mening är kommuner och 
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landstingskommuner samma typ av politiskt organ och därmed likställda. De 
ansvarar för olika områden men omfattas av samma långtgående självstyrelse i 
förhållande till centralmakten. Landstingens ansvarsområde, hälso- och 
sjukvården, rör frågor som borde påverka människor lika mycket i vardagen som 
frågor inom primärkommunernas ansvarsområden. Men trots detta uppfattas de 
två kommuntyperna på fundamentalt olika sätt av medborgarna i norra Sverige. 
Man skulle kunna tro att medborgare är mest nöjda med den lokala demokratin 
och att nöjdheten avtar desto större det geografiska avståndet mellan väljare och 
valda blir. Men så är uppenbarligen inte fallet. Kommunerna är välkända bland 
medborgarna och vi har sett att nöjdheten med demokratin är stor och att 
förtroendet för de kommunala företrädarna är starkt. Men medborgarna i norra 
Sverige är mer nöjda med demokratin på nationell nivå än på regional, och 
känner högre förtroende för de politiska företrädarna i riksdag och regering än i 
landstinget. Detta är i sig anmärkningsvärt.  

Vad betyder då dessa resultat i relation till de pågående diskussionerna om 
regionbildning? En av de mest centrala stötestenarna i konstruerandet av större 
regioner har varit och är, demokratiaspekten. Kritiker menar att större regioner 
riskerar att urholka demokratin då avståndet mellan väljare och valda ökar i 
regioner som inte bygger på någon typ av naturliga identiteter. Resultaten i den 
här, liksom den föregående studien tyder emellertid på att det inte finns något 
entydigt linjärt samband mellan det geografiska avståndet (närheten) till den 
politiska institutionen och den demokratiska legitimitet som den åtnjuter bland 
medborgarna. Det är alltså inte givet att en politisk institution uppfattas som 
mer legitim bara för att den är närmare medborgarna i geografisk bemärkelse. 
Vad en politisk institution till exempel representerar och leverar i termer av 
offentlig service påverkar sannolikt också medborgarnas uppfattningar.  

Den landstingskommunala demokratin har inte samma starka legitimitet 
bland medborgarna som kommunen och de nationella institutionerna. Siffrorna 
för landstingen i norra Sverige är jämförbara – inte med siffrorna för kommunal 
och nationell nivå – utan för europeisk nivå. Resultaten visar således att 
utgångsläget är tämligen svagt. De nya politiska institutionerna skulle med andra 
ord inte ersätta och bygga vidare på en regional, demokratisk arena som av 
medborgarna uppfattas som vital och fungerande. En viktig orsak till den 
kritiska bilden av landstingen är sannolikt en bristande medial rapportering 
kring landstingspolitiken. Det är dock en förklaring som inte gör slutsatserna 
mindre allvarliga. Slutsatsen blir därför att det vilar ett tungt ansvar på de 
eventuella framtida regionerna och deras politiska företrädare att vitalisera den 
regionala demokratin. Erfarenheterna från Västra Götaland och Skåne visar att 
medborgarnas politiska orientering mot regionerna ökat i anslutning till 
regionbildningen men att det är en effekt som avtar med tiden. För att förankra 
de politiska institutionerna hos medborgarna skulle det således krävas ett 
långvarigt, strategiskt arbete för att vitalisera den regionala demokratin. 
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Det delade Norrland 

I kapitlet framgick att de politiska institutionerna har större legitimitet bland 
medborgarna i de stora, mer tätbefolkade och urbaniserade kommunerna som 
präglas av befolkningsökning, vilket i många fall sammanfaller med de större 
städerna längs Norrlandskusten. Förvisso hänger skillnaderna till största del 
samman med hur befolkningssammansättningen ser ut i de olika kommun-
typerna. Men även om skillnaderna främst reflekterar variationer i befolknings-
sammansättning mellan stad och landsbygd så utgör de ändå ett reellt problem. 
Det finns få tecken som tyder på att flyttströmmarna kommer att vända i motsatt 
riktning, från stad tillbaka till landsbygd och givet det kommer skevheter i 
befolkningssammansättning snarare att öka och med dem också skillnaderna i 
medborgarnas uppfattningar om sin politiska vardag. 
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