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Vad jag tänker försöka göra
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• Kort beskriva vad Centrum för kommunstrategiska studier är för något

• Kort återge huvudresultaten från Den lokala demokratins vägval (SNS 2022)

• Djupdykning i frågan: Krisar verkligen partierna?



Centrum för kommunstrategiska studier
Historia, organisation & verksamhet



LiU, IKOS & CKS

2022-04-26 4Titel/föreläsare

• LiU – ett lärosäte med tvärvetenskap som främsta USP

• CKS – samlar kompetens från olika institutioner, avdelningar och 
discipliner på LiU för att utveckla kunskap om kommunsektorns villkor, 
deras utmaningar (och strategier + lösningar för att möta dessa). 



Centrum för kommunstrategiska studier

• Centrumbildning vid Linköpings universitet och Institutionen för Kultur och Samhälle

• Grundades 1997

– Har gått från att vara en samverkansmiljö, där det förekommer forskning…

– …till en forskningsmiljö, där samverkan är en självklar del av forskningsprocessen. 

– Kraftigt uppmusklad personalstyrka sedan jag började här 2009

• Egen styrelse med representanter från universitetet och kommunerna (kommunal majoritet); regionen 
medlem sedan något år tillbaka 

– Styrelsen har en strategisk och rådgivande funktion

”Målet för CKS är att utveckla och fördjupa kommunstrategiskt relevant 
kunskap till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.” 



CKS forskningsfinansiering
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• Grundfinansiering från Östergötlands 13 kommuner (45%) samt LiU (20%), 
numera separat avtal med Region Östergötland

• Extern finansiering via forskningsråd, myndigheter, m.fl. - fluktuerar

Kommuner 45%

Externa 25%

LiU 20%

Regionen 10%

Exempel på extern finansiering:

- Vetenskapsrådet, Forte, Formas, 
Länsförsäkringar…

- Tillväxtverket, SKR, Kommuninvest



CKS syfte och mål 2022-2024

Vi vill vara en nationellt ledande kommunforskningsmiljö – som dessutom är internationellt känd

Strategiska vägval:

• Bedriva och stödja forskning med hög kvalitet som är av betydelse för strategiskt beslutsfattande 
och planering i kommunala och regionala verksamheter

• Bedriva och utveckla forskning i dialog och i samverkan med kommunala och regionala 
verksamheter för att säkerställa strategisk relevans

• Skapa möten och ömsesidigt lärande mellan forskare, politiker och tjänstepersoner inom 
kommunala och regionala verksamheter. 
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Organiserar oss i tre verksamhetsfält

– Lokal politik och demokrati [’statsvetenskap’]

• Ex. pågående projekt: ”Polarisering stad & land”; ”Mellankommunal samverkan”; ”Hur har 
KSO/RSO det egentligen?”; ”Lokal mediebevakning av kommunerna”

– Lokal styrning, organisering och välfärd [’företagsekonomi & socialt arbete’]

• Ex. pågående projekt: t.ex. ”Kommuners strategier för underhåll av anläggningstillgångar”; 
”Idrott för integration”

– Lokal utveckling och samhällsplanering [’kulturgeografi, ekonomisk geografi’]

• Ex. pågående projekt: ”Kommuners arbete för hållbar utveckling”; ”Politisk styrning av 
kollektivtrafik”

CKS organisation & verksamhet



CKS – arena för dialog, samverkan och lärande

• CKS Kommundag (2022 – hållbarhet ur olika dimensioner)

• CKS seminarieserie, t.ex.: 

– Höst 2021: Ansvarsfördelning och samverkan mellan kommuner, regioner och stat

– Vår 2022: Perspektiv på skola och utbildning

• Ledarskap i kommuner (uppdragsutbildning)

• Nätverk – lite verksamhetens hjärta och lungor 

– ett för kommunstyrelsernas ordförande  

– ett för kommundirektörerna

• Samverkan med olika organisationer nationellt & internationellt

• Egen rapportserie (på svenska)



CKS medarbetare
• Brita Hermelin, professor, kulturgeografi.

• Gissur Ó. Erlingsson, professor,  statsvetenskap.

• Martin Klinthäll, universitetslektor, docent ekonomisk historia.

• Susanne Wallman Lundåsen, universitetslektor, docent 
statsvetenskap. 

• Johan Wänström, universitetslektor, fil. dr. statsvetenskap. 

• Robert Jonsson, universitetslektor, ek. dr. företagsekonomi. 

• Richard Öhrvall, biträdande lektor statsvetenskap

• David Ekholm, universitetslektor, docent, Socialt arbete

• Bo Persson, bitr. professor statsvetenskap (IEI/avd. 
Statsvetenskap)

• Albin Olausson, doktorand (IEI, avd. statsvetenskap)

• Emanuel Wittberg, doktorand (IEI, Institutet för analytisk 
sociologi)

• Katarina Sandberg, doktorand (IEI, av. statsvetenskap)

• Josefina Syssner, bitr. professor, docent kulturgeografi (prefekt, 
IKOS).

• Sara Gustafsson, bitr. professor  miljömanagement, (IEI/avd. 
för industriell miljöteknik)

• Christine Erlandsson, samordnare.       (IKOS/VS)

• Liselotte Boström, ekonom. (IKOS/VS)

• Marie-Louise Elebring, kommunikatör. (UF/KOM)

• Sofia Nordmark – knuten till Ledarskap i kommuner

• Regelbundet återkommande: 2-3 praktikanter

• Delade tjänster på projektbasis



Krisar våra politiska partier? Gissur Ó Erlingsson

CKS, Linköpings universitet



Kort om mig

Alltid kommuner i fokus – och därifrån fokuserad på lokal demokrati, partiernas 
villkor, offentlig korruption, kommunala bolag, kommunstruktur & självstyrelse



Men nu är jag här för att berätta om detta…

Hur mår egentligen 
lokaldemokratin?

Vilka utmaningar/problem
väntar?

Vad kan göras för att göra 
lokaldemokratin mer långsiktigt 

hållbar?



Den lokala demokratins dagsform??
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Valdeltagandet högt – ökat i varje val sedan 2002 (och är 
mycket högt i internationell jämförelse)

Förstagångsväljarna allt piggare på att gå och rösta

Partierna kunde förstås må bättre – men, faktiskt, viss 
uppryckning sedan 1990-talet

Unga söker sig i stigande grad till de politiska partierna –
kanske anledning att känna viss tillförsikt för återväxten 
(Bolin & Backlund 2021)? 

Högt politiskt intresse (Martinsson & Andersson 2021); 
internationellt sett hög politisk kunskapsnivå (Oscarsson 
2017)

Demokratins 
dagsform – rätt 
hygglig, trots allt



SNS

Tillfrågas medborgarna själva…Och tillfrågas 
medborgarna om 
demokratin i sin 
hemkommun…
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Drygt 8 av 10 tycker  att kommunen sköter sina verksamheter 
ganska eller mycket bra (SCB 2021)

Sverige rankas dessutom högt i internationella index som 
mäter demokrati och rättssäkerhet

Åtminstone för oss – svårt dra annan slutsats än att 
demokratins dagsform trots allt är ganska hygglig

Slutligen…



SNS

Ett av huvudområdena vi 
fokuserar på: 

Partiernas utmaningar
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Utgångspunkt: partiernas viktiga roll

”Partiväsendets centrala roll för demokratin är uppenbar vilket betyder att vad som än händer inom 
partierna och hur partierna väljer att agera blir avgörande för hur den svenska demokratin 
utvecklas”

(SOU 2001:48, s. 72, Kommundemokratikommittén)

”Den representativa demokratin är i praktiken en partidemokrati.... Något demokratiskt acceptabelt 
alternativtill att låta [partierna] utgöra huvudinstrument för den politiska maktutövningen före-
ligger inte” 

(SOU 2000:1, s. 29, Demokratiutredningen)

”Det er i kommunane folk møter politikken i praksis og kommunane er styrt av dei politiske partia.”

Hans -Erik Ringkjøb (2004, s. 16

Om den kommunala demokratin ska fungera bra, krävs att de politiska partierna mår bra



Fått den betydelsen bl.a. på grund av

• Historiskt sett uppfyllt några nyckelfunktioner i demokratin:

Rekryteringsfunktionen: samla medlemmar, vaska fram kandidater till 
förtroendeuppdrag, skola in medlemmar i kommunpolitik & demokrati

Kanaliseringsfunktionen: representera väljarna (de önskemål, synpunkter, preferenser 
som finns därute); fånga upp åsikter och idéer och göra dem föremål för politiska 
beslut och politisk handling.

Artikuleringsfunktionen: Klara av att väga olika intressen mot varandra till ett 
sammanhållet politiskt paket (olika geografiska delar av en kommun, olika föreningars 
och samhällsgruppers med mera) – sammanhållen och helhetsorienterad politik



Samtidigt – vi vet rätt lite

”[P]artiforskningen [är] tunn i Sverige ... Under 1995-2005 kan man räkna 

statsvetenskapliga avhandlingar om partier på händernas fingrar. Vi ser få 

statsvetare i bänkraderna på partikonventen. Det finns politiska journalister 

som har bättre koll på vissa partier än vad statsvetarna har. Frågan är om 

det inte är snudd på tjänstefel av den svenska statsvetarkåren. Vi saknar 

systematisk kunskap om en av den representativa demokratins 

huvudaktörer: partierna.”

Henrik Oscarsson (2009)



Men det mesta som ändå skrivits: partierna krisar!

• Statsvetenskaplig tidskrift – tema-
nummer 1995 om ”partiernas kris”

• Gidlund och Möller (1999): 
partierna är demokratins allt mer 
igenslammade kanaler

• Demokratirådets rapport (2000)
Demokrati utan partier….
• 2013 är partierna medlemslösa!

• Inte konstigt: medlemsras och
förtroenderas på 1990-talet



Förtroendet: ”rakt ned i källaren”

• ”Partier är bara intresserade av folkets röster, 
inte deras åsikter”

• Andel helt eller delvis av motsatt åsikt



Men: förtroendet har faktiskt repat sig

• ”Hur stort förtroende har du för det sätt 
på [partierna] sköter sitt arbete” (mycket 
+ ganska stort förtroende).

• SOM-undersökningarna 1997–2020.



Medlemsraset har bromsats/planat ut

• Källa: Wikipedias sammanställning

• Trenden bekräftas även i andra källor.



Yngre hittar tillbaka till partierna (och 
kollektivt engagemang)?

• Medlem i politiskt parti/organisartion (Valu 1991-
2018) – uppdelat på ålder

• MUCF (2021) Stort intresse för politik och 
samhällsfrågor bland unga – ökar lite grand över 
tid. 

• Bolin och Backlunds (2021) analys av 
ungdomsförbunden: fin potential för återväxt hos 
partierna

• Högsta valdeltagandet bland förstagångsväljarna
sedan 1985 år 2018

• Minsta skillnaden i valdeltagande 
”förstagångsväljare” vs. ”övriga” på 40 år!

• 16–24-åringar engagerade i civilsamhället och 
arbetar ideellt – högsta sedan 1992!



Likväl: svårigheter att hitta kandidater

• Positivt: Den negativa trenden 1979-1998 har 
brutits

• Men – funktion av att antalet uppdrag att
tillsätta i kommunerna minskat påtagligt
1998–2014

• Stora skillnader mellan kommuntyper: störst 
bekymmer i mindre landsbygdskommuner 
med krympande befolkning

Andel lokalorganisationer uppger brist på kandidater till fullmäktigeval



”Rekryteringskrisen beror på att folk inte längre är beredda 
att ta på sig obetalt, ideellt, kollektivt ansvar”

• Många menar: rekryteringsproblemet 
– hänger samman med att folk har 
andra intressen, gillar inte ideologiska 
helhetspaket, mer individualistiska

• Partiernas favoritförklaring: ”Väljarna 
har vänt partierna ryggen!”

• Uppdragsvillighet 1966-2011

• ”Kan du tänka dig ta på dig ett 
uppdrag för det parti du sympatiserar 
med i din hemkommun”



Rekryteringskris, dåliga villkor = inkompetenta 
kommunpolitiker?

• Uppfattningen att politiker, kanske särskilt lokalpolitiker, är 
inkompetenta, återfinns ibland i offentlig debatt

• Bristen på politikerkompetens är tydlig på alla nivåer 
(Gröning 2015)

• Bilden är missvisande och orättvis

”Våra data visar entydigt att kommunpolitikerna i 
genomsnitt är avsevärt mer kompententa än sina väljare. 
Dessutom ser vi att de mest kompetenta politikerna också 
når de högsta och mest inflytelserika positionerna. När vi 
jämför genomsnitten med andra yrkesgrupper framkommer 
att de politiker blivit kommunstyrelsens ordförande har 
ungefär samma kompetensnivå som chefer på företag med 
25-250 anställda” (Dal Bó med flera 2016)

Medborgarna litar mindre på kommunpolitiker än på 
rikspolitiker



Vissa brister i social representativitet

Kvinnor
• 43 procent förtroendevalda vs.

• 50 procent av befolkningen

Yngre
• 7 procent förtroendevalda vs. 

• 19 procent av befolkningen

Utrikes födda
• 10 procent förtroendevalda vs.

• 21 procent av befolkningen

Kvinnor
• 36% nämndordförande

• 32% KsO

• 31% av styrelseledamöter i kommunala bolag

• ”Men, men… kompetens måste ju gå före kön!”



Social representativitet: har betydelse

• Dels för beslutens legitimitet

Väljarna verkar uppfatta beslut som mer 
legitima om de avspeglas samhällets 
socioekonomiska & demografiska 
sammansättning

Karlsson (2014): i enkäter säger sig t.ex. kvinnor 
i större utsträckning arbeta för jämställdhet; 
utrikes födda för intergration, yngre för yngre, 
pensionärer för pensionärer mm.

• Dels för innehållet i besluten

Mycket forskat, men i svensk kontext 

Mer numerärt jämställda församlingar…

Lindgren & Vernby (2008): prioriterar 
heltidstjänster

Svaleryd (2009): mer resurser på barnomsorg
och skola



”Men underrepresenterade grupper är väl mindre uppdragsvilliga?”

• Stämmer (till viss del) för kvinnor

• Men ungdomar har högre uppdragsvillighet än 30+ - mycket högre!

• Dancygier m.fl. (2021): utrikes föddas uppdragsvillighet – på samma nivå 
som infödda svenskars

Tesen, att medborgarna har vänt partierna ryggen, samt att yngres och 
utrikes föddas sämre representation förklaras med ointresse, får sägas ha 
viss uppförsbacke



Likväl: problem med förtida avhopp
• Invalda som lämnar sina uppdrag i förtid: ökat 

rejält de två senaste mandatperioderna

• Problem: unga och kvinnor överrepresenterade

• Innebär: fullmäktigen är mindre jämställda i slutet 
av en mandatperiod än direkt efter ett val

• Glädjande?
• Beror INTE på missnöje med demokratin – privata 

skäl dominerar kraftigt
• 8 av 10 avhoppare nöjda med sin fullmäktigetid
• 5 av 10 beredda att ställa upp igen när livet satt 

sig, hittat rätt former

• Nedslående
• Allt fler rapporterar om hot, hat, trakasserier, våld
• Svårt få folk vilja ställa upp till omval, ta på sig 

tyngre uppdrag?
• Drabbar kvinnor hårdare

Avhopp i er egen kommun? I 
ert eget parti? Varför? Går 

det att förhindra? Hur?



Partierna – någon liten delskuld till 
rekryteringsproblemet: blivit sig selva nok?

• Förr behövde man medlemmar…

• för ekonomins skull, men nu utgör medlemsavgifter bara 2-5 procent av intäkterna

• för kampanjarbetets skull, men nu når man effektivt ut via PR-byråer, reklam, 
riksmedier, profilerade partiledare

• för att lyssna av opinion i grannskap, arbetsplatser, mm, men nu sköter 
opinionsmätningar och fokusgrupper det jobbet betydligt effektivare

Att man gjort sig mindre beroende av medlemmar – har det gjort att man slarvar
med utåtriktat, uppsökande arbete?



Senaste 20-30 årens vurm för direkt- och deltagardemokratiska instrument:

• Gjort det mycket enklare för medborgare att få DIREKT access till beslutfattande, utan
mödosamt nötande av argument på partimöten och i fullmäktige

• Varför lägga ned tid på partiarbete när man mer effektivt kan kasta sig in i en 
medborgardialog/samrådsförfatande, medborgarförslag, e-petition med mera?



Kommunaliseringen av demokratipolitiken – minskat incitament att gå med i ett parti? 

Av allt att döma – utan att uppnå det övergripande målet: 

[k]ommunernas satsningar på demokratiutveckling har inte resulterat i en mer vital demokrati 

med mer aktiva och tillitsfulla medborgare. Trots en lång rad olika analyser har vi inte funnit 

några belägg för att kommunerna har lyckats administrera fram en bättre fungerande demokrati. 

De kommunala demokratisatsningarna måste tvärtom bedömas som misslyckade (Gilljam & 

Jodal 2005: 26).

• T.o.m. leda till MER missnöje, genom att skapa löfte om påverkan som inte infrias

• Folkinitiativet, i 11 av 14 folkomröstningar om skolnedläggningar har fullmäktige gått emot resultatet

• Föryngringspartiet i Svedala 2002

• T.o.m. leda till MER ojämlikhet i påverkan/deltagande?

• Ju mer tidskrävande och avancerat deltagandet är – desto mer ojämlikt blir det

• Resursstarka medborgare, som redan är aktiva på flera arenor, och har starka nätverk (civilsamhälle, 

näringsliv, partier) får ytterligare en kanal att påverka i?



Mer eller mindre undermedveten diskriminering?

• Fler forskare: partierna har blivit för självsäkra, för självtillräckliga: ”the political parties may be the 
main obstacle to exploiting the potential for recruitment and participation within the citizenry” 
(Ringkjöb 2004; se också Soininen & Etzler 2006; Saglie 2002)

• Thomas Widenstjernas (2020) granskning av nomineringsprocesser: man söker upp och frågar folk 
man känner och/eller som liknar en själv (“homosocialitet”); bade valberedningar och rekrytering?

• Samma poänger/argument I Kommundemokratikommittén (2001)

• Eriksson & Vernby (2021): experiment – partier är mer välkomnande mot individer med 
svenskklingande namn jämfört med utländskklingande när de blir kontaktade av personer som
önskar bli aktiva

Finns det möjligen inte mycket mer att göra för att nå unga och utrikes födda, dvs. 
Underrepresenterande grupper?!? Strategiska satsningar, uppsökande verksamhet?

Att bli medlem verkar bero på något så basalt som att faktiskt bara få en fråga.



Stort tack för mig – och kolla gärna upp.

Lovar skicka länkar till Charlotta & Peter, så kan de sprida till er övriga om ni 
skulle vilja bekanta er mer med detta


