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Inledning 
 
Vad innebär det att vara folkvald politiker på landstings- eller regionnivå? Det 
var huvudfrågan i en enkätundersökning av samtliga landstings- och regionfull-
mäktigeledamöter som en grupp forskare vid Statsvetenskapliga institutionen 
vid Umeå universitet utförde under hösten 2012. Undersökningen genomfördes 
i anslutning till 19 fullmäktigesammanträden och med postenkäter som komple-
ment. Resultaten bidrar till att öka kunskaperna om rollen som politiker på 
denna nivå. Jämförelser ska i ett senare skede göras med kommunpolitiker samt 
med landstings- och regionpolitikernas motsvarigheter i 15 andra europeiska 
länder. Samma enkät har använts i liknande undersökningar i de andra 
länderna. 

I denna skrift sammanfattas några första resultat från enkätundersökningen. 
Våra besök gav starka intryck av kunniga och engagerade politiker som 
samtidigt skiljer sig åt i fråga om åsikter och erfarenheter. Landstingspolitikerna 
och kanske även regionpolitikerna tenderar dock ofta att hamna i skuggan av 
både rikspolitik och kommunpolitik, inte bara när det gäller mediabevakning 
utan också när det gäller att få utrymme i sina partier. Denna skrift har som 
syfte att belysa en del av det som kännetecknar dessa politiker. Vi ska titta när-
mare på ledamöterna själva, deras bedömningar om det egna landstinget/ 
regionen, deras åsikter om olika typer av reformer och deras uppfattningar om 
demokrati. 

Alla ledamöter och tjänstgörande ersättare i landets 17 landstingsfullmäktige 
och fyra regionfullmäktige har fått enkäten. Den har besvarats av 1225 leda-
möter eller 71 procent. 

Ett varmt tack till Sveriges Kommuner och Landsting som genom ett 
ekonomiskt stöd gjort det möjligt att genomföra undersökningen. Tack också till 
alla politiker som tagit sig tid att besvara enkäten. 

 
Umeå 13 maj 2013 
 
 
Anders Lidström 
Professor och undersökningsledare 

 
 
 
 
Anm: Undersökningens uppläggning har godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i 
Umeå. Arbetet med undersökningen har genomförts med medverkan av fil kand Linn 
Antonsson och fil dr Katarina Roos. 
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Ledamöterna 

Individegenskaper  
För att kunna utgöra representanter för medborgarna bör de politiskt 
förtroendevalda avspegla befolkningens sammansättning i sin helhet. Avspeg-
ling av åsikter sker ju genom att de valda representerar olika politiska partier, 
men utöver detta anses det också vara en fördel om olika samhällsgrupper finns 
företrädda bland politikerna. I hög grad avgörs detta av partierna när man 
nominerar kandidater.  

Det är ett väl känt mönster att personer som redan har en svag ställning i 
samhället också har sämre representation i de politiska beslutsförsamlingarna. 
Det är ett mönster som går igen i riksdagen och i kommunala beslutsförsam-
lingar, men i vad mån präglar detta också landsting och regioner?  

Tabell 1 sammanfattar några individegenskaper hos de valda. Numera råder 
ganska god balans i fördelningen mellan män och kvinnor, även om det finns 
skillnader mellan landsting och regioner. Utbildning är en viktig resurs i dagens 
samhälle och det är tydligt att högutbildade är kraftigt överrepresenterade. 60 
procent av landstings- och regionpolitikerna har högskoleutbildning jämfört 
med 23 procent i den vuxna befolkningen. Denna överrepresentation har sanno-
likt ökat under senare år. Vidare är det tydligt att en stor del av politikerna är 
anställda i offentlig sektor eller är pensionärer. Privatanställda är underrepre-
senterade bland landstings- och regionpolitikerna, vilket är ett mönster som 
känns igen från tidigare undersökningar. 

Tabell 1  Landstings- och regionpolitikerna fördelade på olika 
individegenskaper (procent). 

Kön Kvinnor 46 

 Män 54 

Utbildning Universitet eller högskola 60 

 Gymnasium, folkhögskola eller motsvarande 34 

 Grundskola 6 

Anställningssektor Anställd i offentlig sektor 32 

 
Anställd i privat sektor  
eller i en förening/ organisation 20 

 
Anställd i offentlig sektor och i privat sektor 
eller i en förening/organisation 4 

 Egen företagare 12 

 Arbetslös/student/pensionerad 32 
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Även i fråga om ålder finns det skevheter. De politiska beslutsförsamlingarna 
har sedan länge dominerats av personer i medelåldern. Ungdomar har varit 
lätträknade och även de som har passerat pensionsåldern har varit få till antalet. 
Åldersfördelningen bland landstings- och regionpolitikerna framgår av figur 1. 
Den svaga representationen av ungdomar är alltjämt framträdande. Den ålders-
mässiga tyngdpunkten ligger mellan 62 och 67 år. Däremot är numera partierna 
mer tillåtande när det gäller att de som uppnått pensionsålder ska kunna inneha 
politiska uppdrag. Totalt är 19 procent av ledamöterna 67 år eller äldre. 

Figur 1  Landstings- och regionpolitikernas ålder (procent). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Erfarenheter 
Landstings- och regionpolitikerna skiljer sig också åt i fråga om erfarenheter 
utöver det som har att göra med t.ex. kön, ålder och anställning. En uppenbar 
skillnad gäller i fråga om hur länge man innehaft sitt uppdrag, vilket framgår av 
figur 2. Fullmäktigeförsamlingar förnyas rejält vid varje val. Av ledamöterna var 
27 procent helt nyvalda 2010 och 71 procent har haft sitt uppdrag i högst tre 
valperioder. Samtidigt finns också en uppsättning långkörare som svarar för 
kontinuitet och erfarenhet. 9 procent har suttit i ett landstings- eller region-
fullmäktige i minst 20 år. 
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Figur 2  Landstings- och regionpolitikernas tjänstgöringstid (procent). 
 

 
 
Politiska uppdrag går i någon mån i arv, brukar det hävdas. Den som kommer 
från en politiskt engagerad familj har lättare för att också själv känna det natur-
ligt att ta på sig ett politiskt förtroendeuppdrag. Det råder dock skillnader 
mellan partierna i detta avseende, vilket framgår av figur 3. Två av tre center-
partister men bara var tredje miljöpartist och sverigedemokrat har släktingar 
som varit politiker. 

Figur 3  Andel av landstings- och regionpolitikerna som har släkting som 
varit politiker (procent). 
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Tidsåtgång 
På kommunal och landstings/regional nivå är en viktig komponent i den 
representativa demokratin att huvuddelen av de förtroendevalda är fritids-
politiker. Därigenom kombinerar man det politiska engagemanget med vardag-
lig kontakt med andra verkligheter. I landstings- och regionfullmäktige är 
ungefär 80 procent av ledamöterna fritidspolitiker. Återstoden har politik som 
heltidssyssla, antingen i landstingets eller regionens verksamhet, eller genom att 
man förutom sitt fullmäktigeuppdrag också har heltidsuppdrag i hemkommu-
nen eller är riksdagsledamot.  

I genomsnitt lägger de som är heltidspolitiker 40 timmar per vecka på sina 
landstings- eller regionfullmäktigeuppdrag medan fritidspolitiker ägnar 17 tim-
mar i veckan åt detta. Mest tid går åt till sammanträden och förberedelser, vilket 
framgår av sammanställningen i figur 4.  

Figur 4 Tidsåtgång för landstings- eller regionpolitikeruppdrag  
(timmar per vecka). 

 



6 

Landstinget/regionen 

I undersökingen bad vi ledamöterna bedöma läget i det egna landstinget eller 
regionen i några avseenden. En tanke har varit att undersöka i vad mån 
ledamöterna själva har kontroll på hur det ser ut i den egna verksamheten. För 
politikerna är det t.ex. viktigt att kunna bedöma det ekonomiska läget för att 
kunna prioritera rätt. Hur ser uppfattningarna ut och hur förhåller sig dessa till 
det faktiska läget? I figur 5 sammanfattas ledamöternas bedömningar av det 
egna landstingets/regionens finansiella situation. 

Figur 5 Bra finansiell situation i det egna landstinget/regionen 
(genomsnitt på en skala 0-4).  

 

Anm: Ledamöterna ombads att ange hur man bedömer det finansiella läget på en 
femgradig skala – från mycket bra till mycket dåligt. Värdet 0 i figuren innebär att alla 
bedömer att läget är mycket dåligt och värdet 4 att alla bedömer att läget är mycket bra. 
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Som figur 5 visar varierar bedömningarna starkt mellan olika landsting. Hur 
stämmer detta med den faktiska situationen? Det finns olika sätt att värdera det 
ekonomiska läget men vi har använt det faktiska utfallet år 2012 i form av 
resultat i procent av skatter och bidrag. Sambandet mellan bedömningar och 
faktiskt läge framgår av figur 6. 

Figur 6 Samband mellan ledamöternas bedömningar och faktisk finansiell 
 situation  

 

Anm: Upplevd finansiell situation representeras av genomsnittlig bedömning på en skala 
från mycket dålig (0) till mycket bra (4). Faktisk finansiell situation utgörs av resultat före 
extraordinära poster 2012 som andel av skatt och generella statsbidrag (procent). Varje 
punkt representerar ett landsting/region. 

Figuren visar sammantaget att politikerna är ganska duktiga på att bedöma det 
ekonomiska läget i det egna landstinget/regionen, även under pågående 
verksamhetsår. Några landsting/regioner sticker dock ut. Även om de inte redo-
visas i figuren med namn är politikerna i Landstinget Blekinge och i Väster-
bottens läns landsting mer pessimistiska än vad åtminstone årsrapporten ger fog 
för medan man i t.ex. Kronoberg är något mer optimistiska. Kanske finns det 
andra förhållanden utöver årsresultaten som ger anledning till andra 
bedömningar. I Jämtland är man dock med rätta bekymrade och i Jönköpings 
läns landsting har man korrekt uppfattat att läget är gott.  
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En annan fråga som ingick i undersökningen var en bedömning av ifall besluten 
i det egna landstinget/regionen fattas i bred enighet. Även här finns skillnader 
även om spännvidden är mindre. Resultaten sammanfattas i figur 7. 

Figur 7 Bedömning att de flesta beslut fattas i bred enighet 
(genomsnitt på en skala 0-4). 

 

Anm: Ledamöterna tillfrågades om hur ofta det egna landstinget/regionen fattar beslut i 
enhälligt eller nästan enhälligt, på en skala från aldrig (0 till alltid (4). 

Samstämmigheten mellan partierna tycks vara störst i fullmäktige i regionerna 
Halland, Gotland och Västra Götaland. Mest konfliktfyllt är det i landstingen i 
Jämtland, Stockholm och Gävleborg. 

En särskild analys visar att det finns ett visst samband mellan hur man ser på 
den finansiella situationen och hur beslut fattas i fullmäktige. Om man uppfattar 
att man har en god finansiell situation är det också troligare att man fattar beslut 
i samstämmighet. Ekonomiska problem tycks driva på konflikterna. 
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Lokala och regionala reformer 

Verksamheten i landsting och regioner är under ständig omstöpning. En 
uppsättning frågor i undersökningen handlade om ledamöternas inställning till 
hur kommuner, landsting och regioner bör reformeras. Svaren på några av 
förslagen sammanfattas i figur 8. 

Figur 8 Inställning till reformförslag (procent).  

 

Anm: Ledamöterna har fått ta ställning till en uppsättning reformförslag. Figuren 
redovisar andel som angivit att dessa är ganska bra eller mycket bra. 

Det finns ett mycket starkt stöd för demokratireformer som ökar medborgarnas 
delaktighet genom rådslag och även ett visst stöd för rådgivande folkomröst-
ningar. Däremot är stödet svagare för olika förslag som ger medborgarna direkt 
beslutsmakt, genom t.ex. beslutande folkomröstningar, direktval av styrelsens 
ordförande eller att kunna avsätta styrelsens ordförande genom folkomrösning, 
vilket är möjligt i vissa länder. Förslaget att minska antalet fullmäktige-
ledamöter är heller inte så populärt. Ett intressant förslag som har visst stöd är 
att inrätta särskilda organ med medborgare med uppgift att granska 
verksamheten i kommuner eller landsting/regioner. 

Politikerna ser också gärna en fortsatt decentralisering av makt och 
befogenheter – till både landsting/regioner och till kommuner. Däremot är 
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uppfattningarna starkt delade i fråga om olika typer av territoriella reformer. 
Det är inte många som vill ha särskilda beslutsorgan för storstadsregionerna 
eller vill dela landsting/regioner. Förslaget att slå samman landsting/regioner 
har ju varit högaktuellt under flera år och även om en sådan reform inte kommit 
till stånd har den stöd av nästan 60 procent av ledamöterna. Det är ju dessa 
ledamöter som direkt skulle komma att påverkas av en sådan reform. Som 
framgår av figur 9 varierar dock stödet starkt mellan olika landsting och 
regioner.  

Figur 9 Inställning till att slå samman landsting eller regioner i olika 
landsting/regioner (procent).  

 

 
 

Anm: Figuren redovisar andel som angivit att förslaget att slå samman landsting eller 
regioner är ganska bra eller mycket bra. 
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Nästan 80 procent av ledamöterna i Västerbottens läns landsting och Lands-
tinget i Västernorrland vill se sammanslagningar av landsting eller regioner 
medan stödet för en sådan reform, kanske inte särskilt överraskande, är i det 
närmaste obefintligt i Region Gotland och Region Halland. 

Parallellt med regionfrågan har förslag också förts fram om en ny kommunal 
indelningsreform. Vi frågade landstingspolitikerna vad de tyckte om att slå 
samman kommuner i det egna länet. Även här varierade svaren starkt mellan 
olika landsting/regioner, vilket sammanfattas i figur 10. 

Figur 10 Inställning till att slå samman kommuner i länet (procent).  
 

 
 

Anm: Figuren redovisar andel som angivit att förslaget att slå samman kommuner i länet 
är ganska bra eller mycket bra. 

 
Ett markant stöd för sammanslagning av kommuner finns i Kronoberg, 
Västerbotten, Värmland och Norrbotten, som alla genomgående har flera 
mindre kommuner. Motståndet är däremot kompakt i Halland och Uppsala län 
och att det i Gotland – som redan utgör en kommun – finns förespråkare för 
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sammanläggningar förvånar. Resultaten ger en mycket splittrad bild. Lands-
tings- och regionpolitikerna har dock ofta goda insikter även i den kommunala 
verksamheten så kanske detta talar för att en kommande kommunreform i 
första hand borde omfatta vissa län och då framför allt de med många mindre 
kommuner. 

Ett annat förslag som tidvis förekommit i debatten om landets territoriella 
indelning är att inrätta särskilda beslutsorgan i storstadsområdena. Såsom 
framgår av figur 9 stöds detta av drygt 10 procent av landstings- och 
regionfullmäktigeledamöterna. Men finns det starkare stöd i de områden som 
direkt berörs? Detta redovisas i figur 11. 

Figur 11 Inställning till att inrätta särskilda beslutsorgan i 
storstadsområdena (procent).  

 

 
 
Anm: Figuren redovisar andel som angivit att förslaget att inrätta särskilda beslutsorgan i 
storstadsområdena är ganska bra eller mycket bra. 

 
Stödet är betydligt mycket större Stockholms läns landsting än i genomsnittet 
bland landstings- och regionfullmäktigepolitikerna, men ändå inte tillräckligt 
starkt får att nå majoritet. I de omgivande landstingen i Västmanland, Sörmland 
och Uppsala län är det bara ett fåtal som vill ha beslutsorgan för hela 
storstadsområdet. Inte heller i Västra Götalands- och Skåneregionerna finns 
någon uppslutning bakom ett sådant förslag. 
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Demokratiideal 

I Sverige dominerar representativ demokrati som modell för hur folkviljan ska 
förverkligas på nationell, regional och lokal nivå. Medborgarna representeras av 
valda politiker som företräder politiska partier. Det finns emellertid även andra 
sätt att organisera demokratin på. Ett är via direkt demokrati, vilket innebär att 
medborgarna i främst folkomröstningar beslutar i de viktigaste frågorna. I både 
representativ och direkt demokrati är det majoriteten som avgör vad som ska 
gälla. Deliberativ demokrati eller samtalsdemokrati bygger däremot på att man 
ska samtala sig fram till eniga beslut även när uppfattningarna i utgångsläget går 
isär. I enkäten ingick frågor som vi använt för att fånga in ledamöternas 
demokratiideal. Resultaten sammanfattas i figur 12.  

 Figur 12 Demokratiideal, fördelat på män och kvinnor (procent).  

 

Anm: Staplarna anger andel som helt eller delvis instämmer i påståenden om det värde-
fulla med representativ, direkt resp. deliberativ demokrati. Se figur 13-15 för frågornas 
formulering. Man kan instämma i flera ideal, varför summan blir mer än 100 procent. 

Representativ demokrati och deliberativ demokrati har starkast stöd bland 
ledamöterna medan direkt demokrati bara får stöd av ungefär 20 procent. Den 
största skillnaden mellan könen gäller representativ demokrati som stöds av 
män i mycket större grad än kvinnor. Trots att alla ledamöter valts enligt de 
principer som gäller i den representativa demokratin finns ändå utrymme för 
andra demokratiideal bland de valda. Även om det är praktiskt svårt att tillämpa 
deliberativ demokrati i ett helt landsting eller en region kan modellen användas 
vid demokratiskt beslutsfattande i styrelser, nämnder och arbetsgrupper. 
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Figur 13 Representativ demokrati som ideal, fördelat på partier (procent).  
 

 
 
Anm: Figuren redovisar andel som helt eller delvis instämmer i påståendet ”Valda 
representanter borde fatta de beslut som de anser riktiga, oberoende av ifall dessa 
överensstämmer med de rådande uppfattningarna hos medborgarna”. Reg står för 
regionala partier. 

 
Såsom framgår av figur 13 är skillnaderna mellan partiförträdarnas små i fråga 
om inställning till representativ demokrati. De borgerliga partierna är dock 
något mer positiva och stödet hos vänsterpartisterna är tydligt svagare. 

Figur 14 Direkt demokrati som ideal, fördelat på partier (procent).  
 

 
 
Anm: Figuren redovisar andel som helt eller delvis instämmer i påståendet ”Medborgarna 
borde aktivt och direkt få delta i att fatta viktiga beslut i kommuner och 
landsting/regioner”. Reg står för regionala partier. 
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Figur 14 visar på större skillnader mellan partierna när det gäller uppfattning 
om direkt demokrati. Detta har starkast stöd bland miljöpartister och sverige-
demokrater men även hos ledamöter från regionala partier, t.ex. sjukvårds-
partier. Däremot är företrädarena från de borgerliga partierna och från social-
demokraterna mindre entusiastiska över förslaget att medborgarna direkt ska 
fatta beslut i viktiga frågor. 

Även stödet för deliberativ demokrati skiljer sig åt mellan partierna, vilket 
redovisas i figur 15.  

Figur 15 Deliberativ demokrati som ideal, fördelat på partier (procent).  
 

 
 
Anm: Figuren redovisar andel som helt eller delvis instämmer i påståendet ”Det är bättre 
att beslut fattas genom att man resonerar sig fram för att nå enighet än att en majoritet 
avgör”. Reg står för regionala partier. 

 
Det deliberativa demokratiidealet har sitt starkaste fäste bland centerpartister 
och miljöpartister medan man är mer tveksamma till sådana förslag bland leda-
möterna från moderaterna, socialdemokraterna och folkpartiet. 

Även om uppslutningen för demokrati är mycket stark i Sverige finns det 
alltid anledning att diskutera demokratins former. Då har det betydelse hur de 
valdas ideal ser ut.  
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Undersökningens genomförande 

Denna skrift bygger på en enkätundersökning bland ledamöter i landstings- och 
regionfullmäktige, genomförd under september-november 2012 vid samman-
träden med fullmäktige i 15 landsting och fyra regioner. I två av landstingen 
(Kronoberg och Sörmland) fanns inte utrymme för detta vid aktuellt samman-
träde och undersökningen genomfördes därför i stället med postenkäter. Vid 
sammanträdena introducerades undersökningen muntligen vid början av mötet 
av en undersökningsledare. Även skriftlig information delades ut. De ledamöter 
som fyllde i enkäten under mötet kunde lämna den i igenklistrade kuvert till 
undersökningsledaren men det gick också att skicka in den med post i efterhand. 
De som inte lämnade in enkäten vid mötet fick en påminnelse med posten efter 
två veckor. I de fall ordinarie ledamot var frånvarande besvarades enkäten i 
stället av tjänstgörande ersättare. Svarsfrekvensen uppgick till 71 procent, med 
som mest 83 procent i Västerbottens läns landsting och som minst 45 procent i 
Stockholms läns landsting.  

Undersökningen ingår som en del i en större europeisk studie av vad det 
innebär att vara politiker på en nivå mellan primärkommuner och staten. I 
Sverige avser detta landsting och regioner medan det i andra länder kan handla 
om fylkeskommuner (Norge), landkreise (Tyskland) eller provinser (Neder-
länderna). Studien genomfördes i femton länder 2012 och 2013. Samma enkät, 
översatts till olika språk, har använts. För projektet svarar ett nätverk av 
samverkande forskare under ledning av professor Hubert Heinelt, Technische 
Universität Darmstadt och professor Xavier Bertrana Horta, University of 
Barcelona. Den svenska delstudien leds av professor Anders Lidström, 
statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet. I projektet har också med-
verkat fil kand Linn Antonsson och fil dr Katarina Roos. 

Det finns också möjligheter att jämföra resultat från denna studie med 
liknande undersökningar av kommunfullmäktigeledamöter. Det blir därmed 
möjligt att jämföra inte bara förhållanden inom olika länder utan också mellan 
olika nivåer av lokalt och regionalt självstyre. Projektet kommer därför att kunna 
bidra med unik kunskap om villkoren för politiska uppdrag på olika nivåer. 

Förutom i denna broschyr kommer resultat efter hand att publiceras i form av 
artiklar på svenska och engelska. 

Studien har kunnat genomföras tack vare ett ekonomiskt stöd från Sveriges 
Kommuner och Landsting.  
 
Mer information om undersökningen lämnas av professor Anders Lidström, 
statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, 901 87 Umeå. 

  





 

Vad innebär det att vara folkvald politiker på landstings- eller 
regionnivå? Det är huvudfrågan i denna skrift som sammanfattar 
några resultat från en enkätundersökning av samtliga landstings- 
och regionfullmäktigeledamöter, genomförd under hösten 2012.  

Landstingspolitiker och kanske även regionpolitiker hamnar ofta i 
skuggan av både rikspolitik och kommunpolitik, inte bara när det 
gäller mediabevakning utan också när det gäller att få utrymme i 
sina partier.  

I denna skrift belyser vi en del av det som kännetecknar dessa 
politiker och deras uppdrag. Uppgifter redovisas om ledamöterna 
själva, om deras bedömningar om det egna landstinget/regionen, 
deras åsikter om olika typer av reformer och deras uppfattningar 
om demokrati. 

Skriftens författare, Anders Lidström, är professor i statsveten-
skap vid Umeå universitet. 
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