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ABSTRACT 
 

Essay in political science, C-level, by Ronak Bozorgi, fall semester 2007. Tutor:  

P.O. Norell. “The affect of financial decline on politician’s activity. A study of LiV.” 

 
The purpose of this essay is to examine if financial decline affect the activity of the 

politicians. It is important to shed light on politician’s activity since it is connected to the 

principal of representation. I study if the decline affects the activity in a specific case, 

landstinget i Värmland (LiV), and my method is thereby a case study. Activity is measured as 

raising bills and more precisely I measure three aspects of this particular form of activity. The 

aspects lead to the specific questions (1) Does financial decline lead to fewer raised bills in 

the case landstinget i Värmland? (2) Dose financial decline affect the characteristic of the 

bills in the case landstinget i Värmland? (3) Dose financial decline affect how the politicians 

in the bills express there own representative roll in the case landstinget i Värmland?   

 The theoretical framework is based on theories about financial problems 

(besparingsteorier) and their hypothesis that financial decline leads to a lower degree of 

activity is in focus for analyse of the first question. The technique I use to answer the 

questions is to examine the financial situation parallel to the numbers of bills raised, the 

characteristic of the bills and the roll expressed in the bills. In this way it will be reviled if the 

aspects do change at a decline or not. For the empirical part of the study I use primary sources 

in the form of economic accounts and bills. Other sources are academic literature, a rapport 

and oral sources between others. The two most important delimitations of the study is the time 

frame which reaches from the year 1982 up to 2007 and the fact that activity is measured at 

raising bills.  

  My conclusion is that financial decline does affect the activity of the politicians in the 

case landstinget i Värmland, but that the hypothesis of the theories about financial problems is 

falsified. The decline does not lead to fewer raised bills (the empirical results indicate the 

opposite), it does affect the characteristics of the bills and it also affect how the politicians 

express their representative roll. 
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1. INLEDNING  

1.1 Ämnesval och perspektiv  
”Höj lönen för politiker, tycker statsvetare”1. Citatet är hämtat från en artikel vari statsvetaren 

Stig-Björn Ljunggren anger att de förtroendevaldas inkomst är för låg med hänsyn till att 

deras uppdrag innebär ett stort ansvar samt är tidskrävande.2  Uppfattningen som härigenom 

framgår är att den aktivitet som de folkvalda ägnar sig åt är viktig och krävande varpå de även 

bör belönas därefter. Politikers aktivitet kan bestå av att initiera frågor och diskutera dem 

internt i paritet, föra interpellationer samt att väcka motioner. Andra aktivitetsformer är att 

hålla tal på gator och torg, föra dialog med medborgarna, skriva debattartiklar och på senare 

tid föra Internet blogg. Det är viktigt att uppmärksamma politikers aktivitet då aktiviteten är 

kopplad till representativitetsprincipen.  

 Den representativa demokratins princip utgör en av grunderna för folkstyret, är fastslagen 

i svensk grundlag samt gäller för kommuner och landsting3. Principen innebär att 

medborgarna väljer sina företrädare som fattar de politiska besluten,4 varpå styrelseskicket 

utgör en indirekt styrelsemetod5. Olof Petterson anger att den representativa demokratins 

dilemma utgörs av att innebörden i representantens roll är omstridd. Den ena uppfattningen är 

att politikernas mandat bör vara bunden varpå de ska reflektera väljarnas preferenser, vilket 

jag förstår även innebär att de ska söka tillgodose preferenserna. Det obundna mandatet 

innebär i sin tur att de folkvalda även ska agera opinionsbildare.6 Jag menar att det härigenom 

framgår att representativitetsprincipens kärna är att folket väljer sina företrädare som ska söka 

tillgodose väljarnas preferenser, men att det råder skilda meningar om hur dominerande denna 

uppgift som åligger politikerna ska vara. Det blir även tydligt att principen förutsätter aktivitet 

hos de folkvalda då tillgodoseende av preferenser (eller opinionsbildande) svårligen kan ske 

via passivitet. Vikten av aktiva politiker framhålls även av Urban Strandberg som anger att en 

lägre aktivitet medför att representativiteten sjunker eftersom politikerna sitter på mandat 

direkt givna till dem av folket7. Aktivitetens koppling till representativitetsprincipen medför 

att det är relevant att studera under vilka omständigheter de folkvaldas aktivitet ökar 

respektive minskar.   

                                                 
1 ”Höj lönen för politiker, tycker statsvetare”, Bondesson, M., Dagens Nyheter, 2 november, 2007. 
2 A.a.  
3 Sveriges Lagar, 2006, RF 1:1 & 1:7, s.31. 
4 Petersson, O., Statsbyggnad, Stockholm. 2002, s.11f.  
5 Petterson, O., Svensk politik, Stockholm, 2004, s.73. 
6 A.a., s.73f. 
7 Strandberg, U., Föreläsning vid Karlstads Universitet, den 22 oktober 2007. 
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1.2 Problembild och syfte 
Ledande tjänstemän inom landstinget i Värmland (LiV) tycker sig se en nedgång i antalet 

väckta motioner inom landstingsfullmäktige. Från en statsvetenskaplig synvinkel utgör den 

minskade aktiviteten en intressant problematik då det leder till en sämre efterlevnad av 

representativitetsprincipen. Detta eftersom lägre aktivitet medför att förutsättningarna för att 

tillgodose väljarnas preferenser minskar. Det är således utifrån representativitetsprincipen jag 

problematiserar landstingspolitikernas lägre aktivitetsgrad. Jag tror, liksom tjänstemännen har 

påtalat i våra samtal, att den minskade aktiviteten är kopplad till sämre ekonomiska 

förhållanden. Denna hypotes får stöd av besparingsteorier. Mitt syfte är att undersöka om 

finansiell nedgång påverkar politikers aktivitet.  Jag gör detta på fallet landstinget i Värmland. 

Syftet är relevant med hänvisning till representativitetsprincipen samt då studien är ny till sin 

form. Enligt min kännedom har det inom svensk statsvetenskaplig forskning inte tidigare 

genomförts någon undersökning om sambandet mellan ekonomi samt politikers aktivitet. 

 

1.3 Forskningsfrågor 
Utifrån studiens syfte lyder den övergripande forskningsfrågan påverkar finansiell nedgång 

politikers aktivitet i fallet landstinget i Värmland?. Aktivitet avgränsas till väckande av 

motioner och jag mäter tre aspekter av aktiviteten, antalet väckta motioner, karaktären av 

motionerna samt de representativitetsroller som politikerna uttrycker i motionerna. Dessa 

aspekter föranleder studiens preciserade forskningsfrågor 

1. Leder finansiell nedgång till att färre motioner väcks i fallet landstinget i Värmland?  

2. Påverkar finansiell nedgång karaktären av motionerna i fallet landstinget i 

Värmland?  

3. Påverkar finansiell nedgång hur politiker i motionerna uttrycker den egna 

representativitetsrollen i fallet landstinget i Värmland?   

 Den teoretiska kopplingen för fråga ett är besparingsteorier vars för denna studie aktuella 

hypotes är att grad av aktivitet sjunker vid finansiell nedgång. Via frågan testar jag hypotesen 

på landstinget. Antalet väckta motioner kan förstås som aktivitetens kvantitativa aspekt. Fråga 

två samt tre saknar teoretisk koppling. Enligt min kännedom existerar det ingen teori om den 

finansiella situationens påverkan för vad som kan förstås vara aktivitetens karaktär samt inte 

heller någon teori om nedgångens påverkan för representativitetsroller. Möjligen kan 

undersökningsresultaten utgöra grund för sådana teorier. Jag tror att finansiell nedgång även 

påverkar dessa aspekter av aktiviteten, som kan förstås vara kvalitativa, men jag har ingen 
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tydlig uppfattning om hur de påverkas. För den tredje frågan använder jag en typologisering 

över vad jag benämner representativitetsroller. Innebörden av aktivitetens karaktär samt 

representativitetsroller framgår i definitionsavsnittet. 

 

1.4 Bakgrund 
Det är genom att väcka motioner som ledamöter inom kommun- eller landstingsfullmäktige 

kan framföra förslag till åtgärder och motionsrätten utgör den viktigaste möjligheten som 

ledamöterna har för att utöva inflytande, skriver Agne Gustafsson. Vidare anges att motioner 

kan väckas från tre håll vilka är enskilda ledamöter, de politiska partiernas fullmäktigegrupper 

samt grupper av representanter med tillhörighet i olika partier.8 Efter samtal med 

tjänstemännen på landstinget har jag fått insikt om att det i realiteten är sällan en ledamot 

väcker en motion utan att först ha presenterar den för sin partigrupp för ett godkännande. 

Vidare är det främst den politiska oppositionen som nyttjar motionsrätten.9  

 Mitt val av att likställa aktivitet med väckande av motioner beror främst på att 

aktivitetsformen utgör ett viktigt sätt som politiker kan påverka. Vidare anser jag att nyttjande 

av motionsrätten utgör en klassisk form av aktivitet som även är tacksam att mäta. Att väcka 

motioner utgör givetvis inte det enda sättet som politiker kan vara aktiva på och andra 

aktivitetsformer har nämnts tidigare. Noterbart är att meningsfullheten av denna 

aktivitetsform, enligt tidskriften ”Riksdag & Departement” har börjat ifrågasättas av en del 

riksdagsledamöter. Att så sker beror på uppfattningen att inte är någon ide att väcka motioner 

med hänsyn till att endast ett fåtal bifalls. En åsikt är även att motioner nästan avslås per 

automatik då de är från oppositionen.10 För denna studie undersöker jag inte antalet motioner 

som bifalls men menar att det är viktigt att belysa att betydelsen av aktivitetsformen 

ifrågasätts av en del praktiker. Vidare anges i artikeln att nyttjande av motionsrätten ofta ses 

som ett alibi på att politiker är aktiv men att detta många gånger kan vara missvisande. Att 

använda antalet väckta motioner som indikator på politikers aktivitetsgrad är inte givande, 

enligt statsvetaren Shirin Ahlback Öberg. Hon anger att måttet endast handlar om ett ”ytligt 

analyserande”11 varpå det inte är valid.12 Här finns således kritik mot mitt tillvägagångssätt 

att mäta grad av aktivitet. Jag försvarar dock mitt val med att det som gäller på riksplan inte 

nödvändigtvis behöver gälla på kommunalt plan. Jag tror exempelvis inte att 

                                                 
8 Gustafsson, A., Kommunal självstyrelse, Stockholm, 1996, s.178.  
9  Tjänstemän på landstinget i Värmland, den 30 november 2007. 
10 Hermansson, R., ”Motioner ger ett magert resultat”, Riksdag & Departement, Höstnummer 34 2007, s.8. 
11A.a., s.8. 
12A.a., s.8. 
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landstingspolitiker är lika måna om att visa sig aktiva som riksdagspolitiker är då den mediala 

uppmärksamheten på lokalpolitiker är lägre.  

 

1.5 Definitioner 
Det är bland annat genom representativitetsprincipen som folkstyret förverkligas, då 

principen innebär att folket väljer sina ombud som fattar de politiska besluten. Principen 

medför att de folkvalda ska söka tillgodose väljarnas preferenser, vilket förutsätter att de är 

aktiva. Aktivitet likställs med väckande av motioner. Karaktären av motioner avser vilka 

åtgärder som föreslås i de väckta motionerna, varpå det även kan förstås som aktivitetens 

karaktär. Representativitetsroller syftar till den roll politiker anser sig ha i förhållande till 

väljarna. Rollerna baseras på olika uppfattningar om hur relationen mellan de folkvalda samt 

väljarna ska vara utformad. De politiker som åsyftas i den empiriska undersökningen är de 

inom landstinget i Värmlands fullmäktige, såldes politikerna inom landstingsfullmäktige.  

 Finansiell nedgång råder när den ekonomiska situationen för en viss tidpunkt är sämre än 

för den tidpunkt som den jämförs med. Positivt bokslut existerar när resultatet av årets 

redovisade ekonomi visar på ett överskott och negativt bokslut råder vid ett underskott. Vidare 

likställs nedskärningar med besparingar.  

 

1.6 Tidigare forskning  
Då studien är ny till sin form har det varit problematiskt att finna tidigare forskning som är i 

enlighet med undersökningen. I detta avsnitt framhåller jag en rapport från år 2003 som anger 

att medborgarnas aktivitet/deltagande inom det politiska livet sjunker, vilket jag menar kan 

förstås tydliggöra vikten av aktiva politiker (här avses aktivitet generellt inte endast nyttjande 

av motionsrätten). Således saknar det betydelse att rapporten är några år gammal då det är 

tanken ovan som är relevant. 

 Organisationen Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) demokratirapport 

”Medborgarinflytande i kommunalpolitiken” handlar om medborgarnas inflytande och 

rapporten riktar uppmärksamhet till inflytandet mellan valen13.  I rapporten problematiseras 

att medborgarnas grad av deltagande inom politiken minskar, vilket man menar indikerar att 

den medborgerliga förankringen minskar14. Politisk aktivitet anges som de konkreta 

handlingar medborgarna utför för att påverka de politiska besluten. Som exempel på klassiska 

                                                 
13 Medborgarinflytande i kommunalpolitiken, 2003, s.3.  
14A.a., s.5. 
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former av politiskt deltagande i vilka medborgarna minskar sitt engagemang framhålls 

valdeltagande samt medlemskap i politiska partier. Författarna skriver även att vissa former 

av politisk aktivitet, som att skriva under upprop, har ökat.15 Det anges vidare att det politiska 

engagemanget är i förändring genom att det förflyttas från engagemang inom organisationer 

och politiska partier till vad som kan förstås vara en vardaglig politisk arena. Exempel på 

denna utveckling är att konsumenter sammankopplar val av inköp med principiella 

ställningstaganden. Det uppges dock att det politiska inflytande som uppstår via dessa former 

av ”subpolitiskt handlande”16 har en mindre effekt än de kollektiva handlingar som sker inom 

exempelvis politiska organisationer.17  

 I rapporten anges att den individ som innehar ett demokratiskt medborgarskap är 

fullvärdig medlem inom den svenska demokratin och att detta medborgarskap medför både 

rättigheter och skyldigheter. Via formuleringen förstår jag det som att till rättigheterna hör att 

de folkvalda ska fatta beslut i enlighet med väljarnas preferenser. På samma vis förstår jag det 

som att till skyldigheterna hör vissa former av medborgaransvar.18 Till det senare hör bland 

annat att medborgarna ska vara beredda att ta ansvar för de gemensamma angelägenheterna 

och det framgår att till dessa angelägenheter inräknas att de ska försöka påverka politiska 

beslut.19 Jag anser att betydelsen av aktiva medborgare framgår särskilt tydligt via tanken om 

det demokratiska medborgarskapet och att det härigenom förtydligas varför rapporten 

fokuserar på denna grupp.  

 Min tolkning är att rapporten menar att en förutsättning för den representativa demokratin 

samt förverkligandet av folkstyret är aktiva medborgare. Jag menar att medborgarnas låga 

aktivitet kan betraktas som en indikator på vikten av aktiva politiker. I perioder av minskat 

medborgerligt deltagande ställs det högre krav på våra folkvalda då de måste finna 

preferenserna, som under dessa omständigheter rimligen kommer sämre till uttryck, samt 

därefter söka tillgodose dem för att ”upprätthålla” folksyret.  

 

1.7 Metod och material 

1.7.1 Angreppssätt 
Jag gör en fallstudie med landstinget i Värmland som undersökningsenhet. Val av enhet har 

sin grund i att studien sker på uppdrag av myndigheten. Fallet är intressant med sin 
                                                 
15 A.a., s.30f. 
16 A.a., s.12. 
17 A.a., s.12. 
18 A.a., s.7. 
19 A.a., s.13. 
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organisatoriska samt ekonomiska historia och en presentation av landstinget sker i kapitel tre. 

Jag har inga ambitioner av att generalisera undersökningsresultaten utan är endast intresserad 

av att uttala mig om finansiell nedgång påverkar politikers aktivitet i detta specifika fall.  

   

1.7.2 Avgränsning 
Studien är longitudinell och stäcker sig mellan åren 1982 till och med 2007. 

Undersökningstiden är beslutad med hänsyn till hur långt tidsspann som rimligen krävs för att 

jag i empirin ska kunna iaktta mönster som inte endast är tillfälliga.  

 En studie av denna form innebär vissa begränsningar avseende tid samt utrymme vilket 

medför att en del avgränsningar måste göras. Beslutet att avgränsa aktivitet till väckande av 

motioner har delvis sin grund i dessa begränsningar. Andra orsaker har presenterats under 

avsnitt 1.4. Jag inser således värdet av att undersöka fler än en aktivitetsform då det medför 

att en bredare uppfattning erhålls om sambandet mellan finansiell nedgång samt politikers 

aktivitet.   

 Ytterligare en avgränsning berör vilka aspekter jag belyser i P.O. Norells kommande verk 

”Besparingslitteratur – en genomlysning”. Detta framtida verk utgör grund för studiens 

teoretiska ram, det vill säga besparingsteorierna. Teorierna har utvecklat två hypoteser om 

följderna av finansiell nedgång. Då det har noterats att de folkvaldas aktivitet sjunker utgår 

jag från den hypotes som menar att nedgång leder till en lägre aktivitetsgrad. Omnämnande av 

den andra hypotesen sker i kapitel två. Vidare belyser jag endast de aspekter som fokuserar på 

den finansiella situationens betydelse för grad av aktivitet samt väljer jag att inte behandla de 

fasmodeller teorierna har utvecklat. Orsaken är att jag framhåller de delar som har en direkt 

relevans för min studie. Således är det värt att notera att Norells kommande verk samt 

besparingsteorierna har ett rikare innehåll än vad som framgår i min redovisning i kapitel två.   

 

1.7.3 Material 
Till undersökningens primärmaterial inräknas bland annat av bokslut och motioner, vilka 

ligger till grund för den empiriska undersökningen. Båda dessa former av dokument utgör 

offentliga handlingar publicerade i böcker, ”Handlingar och protokoll”, tillgängliga i 

landstingets arkiv. Källorna är tillförlitliga då landstinget i Värmland ligger bakom dem. 

Ytterligare primärmaterial utgörs av Norells kommande verk samt Henry Bäcks 

”Kommunalpolitiker i den stora nyordningens tid” då jag använder dessa för att bygga upp 

studiens teoretiska ram respektive min förståelse om existerande representativitetsroller. 
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Norell förekommer även som en muntlig källa. Dessa källor är pålitliga då forskarna är 

välremitterade inom statsvetenskapliga sammanhang.  

 Till undersökningens sekundärmaterial inräknas det material jag använder för att bygga 

upp min förståelse kring bland annat representativitetsprincipen, vikten av aktiva politiker 

samt den specifika aktivitetsformen. Hit hör således resterade delar av den akademiska 

litteraturen, den muntliga källan i form av Strandberg, SKL:s demokratirapport samt den 

vetenskapliga tidskriftsartikeln. Litteraturen och Strandberg är tillförlitliga på samma 

premisser som Norell samt Bäck ovan. Jag bedömer tidskriftsartikelns samt rapportens 

trovärdighet som god då artikeln är publicerad i en seriös tidsskrift och rapporten gjord av en 

seriös organisation som båda är välkända i statsvetenskapliga sammanhang. Ytterligare 

sekundärmaterial är den muntliga källa som utgörs av tjänstemännen på landstinget i 

Värmland. Att de är väl insatta i myndighetens historia samt politiska strukturer är inte att 

betvivla. Slutligen används som sekundärmaterial även en magisteruppsats som grund för 

delar av det kapitel vari fallet presenteras. Jag bedömer källan som trovärdig då författarna 

onekligen verkar ha goda och djupa kunskaper inom området.  

 

1.7.4 Metoder för datainsamling och dataanalys 
Beslut om vilket material som är relevant för den empiriska undersökningen har fattats i 

samförstånd med tjänstemännen på landstinget. Således har valet av att undersöka bokslut 

samt motioner varit given sedan innan studiens start. Jag har även hela tiden varit medveten 

om var detta material finns att tillgå, varpå det inte har krävts någon lokaliseringsprocess.

 Litteratur för undersökningens teoretiska ram har lokaliserats efter samråd med min 

handledare. Jag använder som bekant ett verk för att bygga upp ramen vilket jag inte anser 

utgör ett problem eftersom det inte är nödvändigt att förankra besparingsteorierna i fler 

arbeten. Norells kommande verk är nämligen en sammanställning av all forskning som fram 

tills idag har gjorts på området besparingsstudier. De empiriska undersökningsresultat som 

framkommer vid operationalisering av fråga ett analyseras i förhållande till 

besparingsteoriernas hypotes. 

 Den övriga akademiska litteraturen har jag funnit via Karlstads universitetsbiblioteks 

databas. Letandeprocessen har skett via sökord som jag anser utgör nyckelord. På så vis har 

jag även funnit den rapport jag använder. Även den vetenskapliga tidskriftsartikeln samt 

magisteruppsatsen är hämtade från universitetsbiblioteket.  
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1.7.5 Avväganden om applicerbarhet 
Gemensamt för Norells samt Bäcks respektive verk är att de fokuserar på kommuner. Efter 

grundliga övervägningar har jag valt att använda dessa då jag anser att kärnan i resonemangen 

även kan appliceras på landsting och dess politiker. Kärnan i Norells sammanställning berör 

vilka konsekvenser som hypotetiskt sett följer av en ekonomisk nedgång och då det handlar 

om vissa grundläggande effekter som antas uppstå är aspekterna även applicerbara på 

landsting. Kärnan i Bäcks bok är att det existerar ett antal olika uppfattningar om vilken roll 

de folkvalda har i förhållande till väljarna. Bäck testar politikers uppfattning om den egna 

rollen genom att undersöka kommunalpolitiker men jag anser att det inte utesluter att 

rolluppfattningarna kan appliceras på samtliga folkvalda politiker.  

 En svårighet som jag har upptäckt under letandeprocessen av material är att det inte finns 

mycket forskning gjord om landsting och landstingspolitiker. Detta påvisar att det är 

nödvändigt att tänka i bredare banor och att man efter noggranna avväganden kan applicera 

forskning gjord på ett område även på ett annat.  

 

1.7.6 Operationalisering 
Min hypotes är att finansiell nedgång påverkar politikers aktivitet varpå jag utgår från att 

nedgång utgör den oberoende variabeln medan antalet väckta motioner, karaktären av 

motionerna samt de i motionerna uttryckta representativitetsrollerna utgör beroende variabler.  

 För att svara på frågan leder finansiell nedgång till att färre motioner väcks i fallet 

landstinget i Värmland? studerar jag den finansiella situationen parallellt med antalet väckta 

motioner för samma tidpunkt. På så vis framgår om det vid finansiell nedgång väcks färre 

motioner. Detta utgör den kvantitativa aspekten av studien.  

  För att svara på frågan påverkar finansiell nedgång karaktären av motionerna i fallet 

landstinget i Värmland? studerar jag den finansiella situationen parallellt med motionernas 

karaktär för samma tidpunkt. Jag granskar om de motioner som väcks vid finansiell nedgång 

har en annorlunda karaktär, det vill säga om det i dem föreslås annorlunda former av åtgärder. 

Detta utgör en kvalitativ aspekt av studien.  

 För att svara på frågan påverkar finansiell nedgång hur politiker i motionerna uttrycker 

den egna representativitetsrollen i fallet landstinget i Värmland? studerar jag den finansiella 

situationen parallellt med de i motionerna uttryckta rollerna för samma tidpunkt. Jag 

undersöker om de folkvalda uttrycker den egna rollen annorlunda vid finansiell nedgång. Det 

är ur motionernas karaktär, det vill säga de föreslagna åtgärderna, jag söker utläsa hur rollen 
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uttrycks. Även denna operationalisering är kvalitativ till sin form. För att besvara fråga två 

samt tre sker det såldes en kvalitativ textanalys då jag både granskar samt systematiserar 

innehållet i motionerna20. 

 Mer ingående svarar jag på samtliga frågor genom att i analysen först dela upp de årtal 

med positiva bokslut för sig samt de årtal med negativa bokslut för sig (dessa kallas även 

kategorier) för att sedan genomföra granskningar enligt ovan. På så vis kan man se om 

nedgång inom respektive kategori påverkar aktivitetens tre aspekter. Därefter sker en 

jämförelse mellan de båda kategorierna.  

 

1.7.7 Reliabilitet och validitet  
De fakta om reliabilitet och validitet som framgår i avsnittet baseras på Torsten Thuréns 

”Vetenskapsteori för nybörjare” samt Peter Esaiassons et.al. ”Metodpraktikan”. 

 Reliabilitet avser att undersökningen är tillförlitlig då mätningarna är korrekt gjorda samt 

då forskaren har kontrollerat så att inte tillfälligheter påverkar resultaten21. Man har således 

varit noggrann i sina mätningar och studien är pålitlig. Reliabiliteten för den första 

operationaliseringen är given medan den inte är lika självklar för den andra samt den tredje. 

Problematiken för den andra operationaliseringen beror på klassificeringen som sker av 

motionernas karaktär. Då det inte existerar någon teori som jag kan basera indelningen på 

men främst då en motion kan vara av olika karaktärsslag är det inte omöjligt att en annan 

forskare väljer en annorlunda klassificeringsform samt väljer att inplacera motionerna på 

andra sätt än som sker i denna studie. Jag har givetvis varit noggrann och har ofta spenderat 

lång tid på att studera, men även jämföra, motionerna för att försäkra mig om att de inplaceras 

i rätt klass. Jag förklarar även noga på vilka premisser de indelas för att uppnå en så hög nivå 

av transparens som möjligt. Problematiken för den tredje operationaliseringen är att det är min 

egen förståelse som ligger till grund för hur jag tolkar att politikerna uttrycker 

representativitetsrollen. Även här har jag lagt ned mycket tid för att försäkra mig om att 

tolkningen sker korrekt, men det finns inga garantier på att andra forskare uppfattar de 

uttrycka rollerna som jag har gjort. Det dilemma som således existerar för de två sista 

operationaliseringarna kan förklaras med att det inte existerar några teorier på områdena varpå 

det inte heller finns några referenspunkter. Jag vill åter poängtera att jag har varit mycket 

noggrann och anser att undersökningsresultaten besitter den högsta grad av reliabilitet som är 

                                                 
20 Esaiasson, P., et.al., Metodpraktikan, Stockholm, 2007, s.238. 
21 Thurén, T., Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm, 1991, s.22. 
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möjlig med tanke på omständigheterna. Jag har även sökt garantera reliabiliteten genom att 

för samtliga operationaliseringar kontrollera resultaten av analysen flera gånger för att säkra 

deras korrekthet. Ett dilemma som existerar i analysen gäller jämförelsen mellan de årtal med 

positiva bokslut samt de årtal med negativa bokslut. Då antalet år inom kategorierna är olika 

medför det även att antalet motioner inom kategorierna skiljer sig åt. Skillnaden i antal väckta 

motioner kan orsaka en missvisande bild vid jämförelsen då fler väckta motioner medför att 

de flesta klassificeringarna naturligt ökar. Jag rättfärdigar dock jämförandet med att den 

skapar en god uppfattning om det är så att nedgången påverkar de tre aspekterna. Vidare har 

jag har även gått igenom mina slutsatser ett antal gånger för att kontrollera logiken i dem.  

 Validitet avser att man studerar det man påstår sig ska göra22. Validitetsbegreppet delas 

ofta upp i olika aspekter varav en grövre indelning är mellan intern samt extern validitet23. 

Intern validitet består i sin tur av begreppsvaliditet samt resultatvaliditet24.  Begreppsvaliditet 

handlar om hur väl man mäter undersökningens teoretiska begrepp, det vill säga att man 

kollar till rätt empiriska indikatorer för att mäta begreppen25. Jag anser att jag har lyckats 

finna goda empiriska indikatorer för mina teoretiska begrepp, vilka är bokslut för finansiell 

situation samt väckande av motioner för aktivitet. Mer specifikt är de empiriska indikatorerna 

för aktiviteten följande, antal väckta motioner som indikator på grad av aktivitet, de i 

motionerna föreslagna åtgärderna för karaktären av motioner samt hur den egna rollen 

uttrycks i motionerna som grund för representativitetsroller. Att det kan finnas empiriska 

indikatorer som är mer fruktbara kan dock inte uteslutas men jag menar att 

begreppsvaliditeten är god då jag har resonerat noggrant kring hur operationaliseringen av 

begreppen bäst kan genomföras. Resultatvaliditet existerar om undersökningen besitter 

begreppsvaliditet samt reliabilitet, vilket jag menar att min studie gör26. Den externa 

validiteten avser i vilken utsträckning undersökningsresultaten är generaliserbara till en större 

population alternativt till att beröra en eller ett antal andra kontexter27. Jag eftersträvar inte 

externa validitet då jag inte har någon ambition av att generalisera resultaten.  

   

                                                 
22A.a., s.22. 
23 Esaiasson, P., et.al., Metodpraktikan, Stockholm, 2007, s.64. 
24 Esaiasson, P., et.al., Metodpraktikan, Stockholm, 2003, s.61. 
25 Esaiasson, P., et.al., Metodpraktikan, Stockholm, 2007, s.64. 
26A.a., s.70. 
27A.a., s.64. 
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1.8 Disposition  
Detta första kapitel utgör grund för studiens resterande delar då bland annat syfte, 

forskningsfrågor och metodiskt tillvägagångssätt har presenterats. 

 Det andra kapitlet är uppdelat i två huvuddelar. Den första delen ägnas åt 

besparingsteorierna. I kapitlets andra del behandlas typologiseringen av 

representativitetsrollerna. Respektive huvuddel består av ett antal avsnitt. 

 Det tredje kapitlet behandlar landstinget i Värmland. Det sker en överblick av dess 

organisatoriska samt ekonomiska utveckling från 1980-talet till och med 2000-talet. I kapitlet 

presenteras även vilka politiska partier som har styrt landstingsfullmäktige under 

undersökningstiden.  

 Det fjärde kapitlet utgör studiens substanskapitel. Här redovisas resultaten av den 

empiriska undersökningen via tre tabeller. I kapitlet framhåller jag även mönster som har 

framgått under den empiriska undersökningen. 

 Det femte kapitlet utgör studiens analys vari jag analyserar de resultat som har 

framkommit i det föregående kapitlet. Jag har utvecklat totalt sju tabeller för att kunna 

genomföra en givande analys. Tre av tabellerna presenteras i kapitlets första avsnitt medan de 

övriga fyra är placerade i bilagor. Så sker med hänsyn till utrymme samt estetik. 

 Det sjätte kapitlet ägnar jag åt att presentera mina slutsatser samt besvara studiens 

forskningsfrågor. Det sker även en återkoppling till representativitetsprincipen. 

 Det sjunde samt avslutande kapitlet ägnar jag åt att föra en diskussion om resultatens 

relevans samt om möjlig vidareforskning. Jag framhåller bland annat även mina reflektioner 

gällande undersökningsresultaten samt problematiserar representativitetsprincipen. 
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2. BESPARINGSTEORIER SAMT REPRESENTATIVITETSROLLER 
2.1 Besparingsteorier  
Forskare inom området besparingsstudier kan förstås vara intresserade av, som Norell skriver, 

den betydelse som den finansiella situationen samt dess svängningar har för de politiska 

processerna och innehållet i den förda politiken28. Besparingsteorier är ett relativt nytt 

fenomen inom svensk statsvetenskaplig forskning. Teorierna har som en möjlig samt viktig 

hypotes att finansiell nedgång leder till en lägre aktivitetsgrad. Norell uppger i våra samtal att 

det även finns ett annat möjligt scenario, nämligen att nedgången bidrar till ökad mobilisering 

samt kraftansträngningar för att ta itu med problemen. För att utvecklingen ska ta denna väg 

krävs det att verksamhetens ledning lyckas skapa en känsla av sammanhållning.29 Som bekant 

utgår jag från den första hypotesen då det har noterats att de folkvaldas aktivitet sjunker. All 

information om besparingsteorierna som framgår i denna del av kapitlet är hämtad ur Norells 

”Besparingslitteratur – en genomlysning”. Aktivitet i dessa avsnitt syftar på aktivitet generellt, 

inte specifikt väckande av motioner. 

   

2.1.1 Strukturella aspekter  
Hur politiken i en kommun bedrivs påverkas av den strukturella situation som kommunen 

befinner sig i. Norell exemplifierar hur situationen kan antas påverka politiken genom faktorn 

invånarantal (andra strukturella faktorer är de rättsliga ramar som omger verksamheten samt 

statsbidrag). När antalet invånare minskar kan det slå hårt mot kommunens ekonomi eftersom 

utflyttningen innebär en uttunning av de ekonomiska möjligheterna. Det kan exempelvis bli 

svårt för företagen att anställa personal varpå de kan bli tvungna att lägga ned sin verksamhet. 

Den kommersiella servicen minskar, men även den offentliga servicen i form av att 

exempelvis skolor läggs ned. En minskande befolkning kan således påverka kommunens 

samhällsservice i en hög grad.  Norell beskriver hur de orter som går på ekonomiskt högvarv 

kan förstås ha en levande politisk kultur. Inom dessa kommuner finns det många möjligheter 

varpå det troligen även finns många beslut att fatta. (Min förståelse är att det följaktligen bör 

uppstå många debatter). Vidare anges att den politiska debatten är mer intensiv här än den är i 

de kommuner som upplever en bekymmersam utveckling beskriven ovan. Inom de kommuner 

som har en bekymmersam utveckling ser situationen antagligen väldigt annorlunda ut. Här 

måste politikerna med största sannolikhet fokusera på utvecklingspolitik (i mening av hur 

                                                 
28 Norell, P.O., Besparingslitteratur – en genomlysning, stencil kau, statsvetenskap, s.27. 
29 Norell, P.O., den 12 november 2007. 
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vända på utvecklingen) och det finns inte tid för ”internt käbbel”30 politikerna emellan 

eftersom situationen är allt för utsatt. Som Norell vidare anger uppstår det under dessa 

omständigheter troligen ”konsenseuspolitik”31 inom kommunen.32 Av detta följer, enligt min 

förståelse, en svag politisk debatt. Sammantaget är min tolkning att ju fördelaktigare den 

ekonomiska situationen är desto större antas aktiviteten vara. Med detta är det inte sagt att 

utvecklingspolitik innebär att politikerna inte är aktiva, men jag förstår det som att de 

antagligen är mindre aktiva då det inte existerar samma ekonomiska svängrum för att föra en 

expansiv politik. Även antagandet om variationer i de politiska debatternas intensitet indikerar 

olika aktivitetsgrad vid olika finansiella situationer. 

 

2.1.2 Psykologiska aspekter  
De fasmodeller som besparingsteorierna har utvecklat betonar förändringar som sker i det 

”psykologiska klimatet”33 vid ekonomiskt bekymmersamma tider. Norell anger att 

modellerna framhåller att de offentliga aktörerna har svårt att anpassa sig till den nya 

situationen och att de så länge det är möjligt undviker att verkställa åtgärder de vet är 

impopulära. Detta då de inte vill riskera att försämra sina relationer med andra viktiga aktörer, 

exempelvis väljarna.34  

 Forskarna Jick och Murray menar att det vid krissituationer troligen uppstår fyra 

förhållanden i en organisation och Norells sammanställning av dessa är (1) Den rådande 

strukturen inom organisationen förändras mot bland annat ökad centralisering. (2) 

Kommunikationen försämras varpå informationen försämras. (3) Kompetensen inom 

organisationen försämras då kunnig personal lämnar eller tvingas lämna organisationen. (4) 

De anställda inom organisationen blir mer cyniska och ökar sin frånvaro samtidigt som de 

tappar den en gång existerande tilliten samt lojaliteten till organisationen. Ansträngningarna, 

innovationsbenägenheten samt tillfredssällelsen av att arbeta försvinner.35 Min förståelse är 

att en stor finansiell nedgång/ekonomisk kris kan tillskrivas innebörden av kris ovan samt att 

de fyra förhållandena hypotetiskt även kan uppstå i kommuner. Fasmodellernas resonemang 

om det psykologiska klimatet samt Jick och Murrays fyra förhållanden indikerar att 

aktiviteten kan antas bli lägre vid svåra ekonomiska tider. 

                                                 
30 Norell, P.O., Besparingslitteratur – en genomlysning, stencil kau, statsvetenskap s.21. 
31 A.a., s.21. 
32 A.a., s.19ff. 
33 A.a., s.29. 
34 A.a., s.29ff. 
35 A.a., s.33. 
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2.1.3 Sammanfattning  
Av ovan framgår att om man vill förstå omväxlingar i de folkvaldas aktivitetsgrad bör man se 

till förändringar i den finansiella situationen. Då jag analyserar undersökningsresultaten av 

den första operationaliseringen är det själva hypotesen om att finansiell nedgång leder till en 

lägre aktivitet som jag bejakar. Således undersöker jag inte om påverkan sker via strukturella 

eller psykologiska aspekter men jag framhåller dem då de utgör grunder som hypotesen 

baseras på. I den empiriska undersökningen framgår en lägre aktivitet som bekant via ett färre 

antal väckta motioner. 

 

2.2 Representativitetsroller  
Den representativa demokratin kan förstås som att medborgarna är principaler och deras valda 

ombud är agenter. Hur representanterna tolkar denna principal-agentrelation är inte entydigt 

och det finns olika uppfattningar om hur relationen bör vara utformad.36 Henry Bäcks 

”Kommunalpolitiken i den stora nyordningens tid” utgör källan för all information som 

framgår i denna del av kapitlet.  

 

2.2.1 Representantens roll som väljardelegat  
Ett perspektiv är att agenten har en rent instrumentell roll.  Det kan förstås som att 

representanten i princip är ett verktyg vars syfte är att ovillkorligt agera i enlighet med 

väljarens önskemål, varpå representanten är en väljardelegat med ett bundet mandat. Det är 

representantens skyldighet att hålla sig uppdaterad om vilka väljarnas önskemål är i varje 

situation. Bäck skriver vidare att argumentet för väljardelegat är att rollen egentligen är given 

då demokrati betyder folkstyre, men att uppfattning leder till att man kan ifrågasätta behovet 

av representanter. För om representanten endast utgör ett verktyg bör man kanske lika gärna 

inrätta direktdemokrati vari medborgarna själva fattar alla beslut.37   

 

2.2.2 Representantens roll som förtroendeman 
De som anser att agentens roll är att vara förtroendeman menar att representantens uppgift är 

att agera på väljarens vägnar, inte att till punkt och pricka följa deras önskemål. Mandatet är 

således öppet, skriver Bäck. Rollens anhängare vill att det politiska beslutsfattandet frikopplas 

från medborgarna då en frikoppling ligger i medborgarnas bästa intresse. Beslutsfattandet kan 

                                                 
36 Bäck, H., Kommunalpolitiker i den stora nyordningens tid, Malmö, 2000, s.56. 
37 A.a., s.56f. 
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nämligen förstås vara en belastning. Ytterligare ett argument för frikopplingen är att 

medborgarna inte kan ta ställning då de exempelvis inte har deltagit i diskussionerna kring 

frågorna. Dessutom handlar besluten ofta framtiden varpå medborgarna inte kan ha några 

åsikter då de inte vet något om framtiden. Det är politikernas uppgift att bilda opinion och 

agera som ledare för medborgarna. Bäck skriver vidare att uppfattningen är elitistisk.38  En 

aspekt som belyses och som har en stor relevans för hur jag i empirin klassificerar rollerna 

samt resonerar kring representativitetsprincipen i kapitel sex, är uppfattningen att politiker 

vidtar åtgärder som kan antas vara impopulära hos väljarna, exempelvis nedskärningar. Som 

jag förstår menar rollens anhängare att medborgarna motsätter sig nedskärningar då de inte 

inser att det kan vara nödvändigt.39 Min förståelse är även att politikerna intar en ledande roll 

då de föreslår impopulära åtgärder. 

 

2.2.3 Representantens roll som partiombud 
Den tredje uppfattningen om hur principal-agentrelation bör vara utformad fokuserar på 

partier. Bäck skriver att uppfattningen är att väljarkåren väljer mellan och ger sitt förtroende 

till politiska partier och att partierna i sin tur utser sina kandidater. Representantens roll är 

således att vara partiombud och deras främsta lojalitet är i förhållande till partiet. 

Representantens mandat binds av partiet. Det är partiet som avgör representantens framtid och 

väljarna som avgör partiets framtid.40

 

2.2.4 Särintressen 
Vid förfrågan anger politiker ofta av de anser att deras roll, utöver att representera sitt parti, 

även är att representera särintressen. Bäck framhåller bland andra tre former av särintressen, 

representant för geografiska intressen, representant för särskilda intressen samt representant 

för särskilda grupper.41  

                                                 
38 A.a., s.57f 
39 A.a., s.58. 
40 A.a., s.59. 
41 A.a., s.63ff. 
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3. LANDSTINGET I VÄRMLAND 
Landstinget i Värmland är en stor myndighet som har genomgått många organisatoriska 

förändringar42. Även den ekonomiska historien är intressant då myndigheten har haft 

ansenliga finansiella bekymmer. Detta medför att det är av intresse att studera om nedgången 

påverkar antalet väckta motioner, karaktären av motionerna samt hur politiker i motionerna 

uttrycker representativitetsrollen. All information som framgår i avsnitt 3.1 samt 3.2 (med ett 

undantag) är hämtad ur Anders Pettersons och Åke Ericssons magisteruppsats ”Liv i rörelse”. 

Informationen som framgår i avsnitt 3.3 samt 3.4 baseras på samtal med tjänstemännen på 

landstinget.  

 

3.1 1980-talet, expansion 
På 1980-talet sker det en stor expansion av landstingets verksamhet och nya enheter inrättas. 

Petterson och Ericsson skriver att det varje år kan invigas upp till tre nya vårdcentraler, 

sjukhem, tandkliniker eller dagcenter. Då vårdformerna ändras till att vara mer öppna läggs 

vissa enheter ned för att ersätts av andra. Under detta decennium utvecklas den specialiserade 

vården varpå vissa verksamheter avvecklas eller slås samman och nya specialiserade enheter 

inrättas. Det sker således många samt omfattande förändringar av verksamheten. Vidare anges 

att av decentraliseringen följer en delegering av ansvar och befogenheter. Den lokala politiska 

organisationen, bland andra, får under denna period ökat ansvar samt befogenheter. Petterson 

och Ericsson skriver vidare att under 1980-talet sker det privatiseringar i en relativt hög grad 

som dock inte leder till några större förändringar.43 Landstinget i Värmland anges vara en 

relativt stabil organisation under 1980-talet44. 

 

3.2 1990-talet, reduktion  
I slutet av 1980-talet bryts den svenska expansiva utvecklingen då landet befinner sig i ett 

mycket svårt finansiellt läge. Petterson och Ericsson skriver att de finansiella bekymren slår 

hårt mot kommuner och landsting då kommunalt skattestopp blir en realitet åren 1990 till och 

med 1993. I början på 1990-talet beslutas det även om en rad förändringar i 

statsbidragssystemet varpå de ekonomiska villkoren för kommuner och landsting blir mindre 

                                                 
42 Petterson, A., & Ericsson, Å., Liv i rörelse, 2002, s.15. 
43 A.a., s.30. 
44 A.a., s.48. 
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gynnsamma än de rådande det föregående decenniet.45 Det anges att följderna för landstinget i 

Värmland är en kraftig ekonomisk nedskärning samt reduktion av verksamhet, bland annat 

genom att stora områden av verksamheten läggs över på andra huvudmän46. Det handlar 

bland annat om att äldrevården (1992) samt omsorgen för psykiskt störda (1995) vilka 

överförs till kommunerna47. Petterson och Ericsson skriver att verksamheter även läggs ned 

samt slås samman och i princip inrättas det inga nya enheter på hela 1990-talet48. Ett nytt 

område, på styrelsens nivå, är internationalisering i och med EU medlemskapet49.  

  

3.3 2000-talet, omstrukturering 
Detta decennium har i hög grad präglats av omstruktureringar samt byte av huvudmannaskap 

anger tjänstemännen. Vid utgången av år 2000 samt från och med början av år 2001 förändras 

landstingets organisation i en hög grad då de tidigare fem separata distriktsnämnderna, 

existerande på lokal nivå och med ansvar för respektive hälso- sjukvårdsdistrikt, ersätts med 

två centrala nämnder. I realiteten innebär det att lanstingsstyrelsen har fått ansvar för en 

central hälso- sjukvårdsnämnd för hela länet. Det sker således en stor centralisering av 

organisationen. År 2001 är även det år Region Värmland tar över ansvaret för 

kulturverksamheten, den regionala utvecklingen samt de skolor som vid den här tiden 

fortfarande var kvar i landstingets regi. Sammanfattningsvis har 2000-talet inneburit en 

genomgående förändring av organisationen samt en uttunning av antalet ansvarsområden.50 

Den ekonomiska situationen har hittills varit varierande, vilket framgår i nästkommande 

kapitel. 

 

3.4 Politiskt styre inom landstingsfullmäktige  
I samband med valet 1994 ändrades mandatperioden till att bli fyraårigt, dessförinnan satt de 

folkvalda politikerna i treåriga perioder. Den nya mandatperioden inträder på hösten vid ett 

valår.51  

 Mellan åren 1982-1991 råder det inom landstingsfullmäktige ett vänsterstyre då 

socialdemokraterna styr med stöd av vänsterpartiet. Mandatperioden 1991-1994 innehar 

                                                 
45 A.a., s.24f. 
46 A.a., s.82. 
47 Tjänstemän på landstinget i Värmland, den 30 november 2007. 
48 Petterson, A., & Ericsson, Å., Liv i rörelse, 2002, s.53f. 
49 A.a., s.83. 
50 Tjänstemän på landstinget i Värmland, den 30 november 2007.  
51 Tjänstemän på landstinget i Värmland, den 30 november 2007. 
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moderaterna, centerpartiet, folkpartiet samt kristdemokraterna tillsammans styrande majoritet 

för att vid nästkommande period, 1994-1998, lämna över makten till socialdemokraterna som 

nu styr ensamt. Partiet fortsätter styra även perioden 1998-2002 men nu åter med stöd av 

vänsterpartiet. Samarbetet mellan partierna tar sig en ny form då vänsterparitet får mer att 

säga till om samt får egna ansvarsområden. Åren 2002-2006 råder ett omfattande samarbete 

mellan moderaterna, centerpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna samt sjukvårdspartiet. 

Tjänstemännen anger att samarbetet är unikt då så många partier aldrig tidigare har styrt 

landstinget. För mandatperioden finns inte miljöpartiet representerade i landstingsfullmäktige 

då de inte passerar procentspärren. För den idag pågående mandatperioden, med början år 

2006, styr åter socialdemokraterna tillsammans med vänsterpartiet och än en gång saknar 

miljöpartiet representation.52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Tjänstemän på landstinget i Värmland, den 30 november 2007. 
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4. EMPIRI 
I kapitlets tre första avsnitt presenteras resultaten av den empiriska undersökningen via tre 

tabeller. I det avslutande avsnittet anger jag mönster som har framgått vid undersökningen, 

detta för att läsaren ska erhålla en korrekt bild av hur främst motionernas karaktär har 

utvecklats. Noterbart är att då detta år (2007) inte är till ända när studien genomförs kommer 

de siffror som anges för året med största sannolikhet att ändras. Siffrorna som presenteras är 

hämtade ur böcker som landstinget publicerar efter att ett verksamhetsår inom 

landstingsfullmäktige är till ända. I böckerna framhålls samtliga motioner som har väckts 

under året samt den bokslutssiffra (och den totala ekonomiska redovisningen) som blev 

resultatet av föregående års verksamhet. För att undersöka motioner väckta år 1982 studerar 

jag såldes 1982 års bok och för att få information om årets bokslutsiffra studerar jag den bok 

som publicerades det nästkommande året, det vill säga 1983 års bok.53  

 

4.1 Finansiell situation samt antalet väckta motioner  
Av min sammanställning framgår att landstinget i Värmland under de senaste 26 åren överlag 

har haft ekonomiska bekymmer samt att antalet väckta motioner kraftig sjunker i början av 

2000-talet för att sedan stiga något. Totalt har 582 motioner väckts mellan åren 1982 till och 

med 2007. 
 

Tabell 4.1 Finansiell situation samt antalet väckta motioner  

År Bokslut (SEK) Antal väckta motioner 

1982 92 961 074 23 

1983 113 323 471 31 

1984 51 365 150 27 

1985 4 754 001 28 

1986 - 14 882 573 34 

1987 4 495 672 31 

1988 - 139 482 438 57 

1989 - 272 735 539 49 

1990 - 174 463 492 36 

1991  - 31 751 705 31 

1992 - 58 806 553 14 

1993 8 803 126 15 

1994 - 198 629 467 21 

1995 -198 011 160 32 

                                                 
53 Samtliga siffror för år 2007 är hämtade ur det material som publicerats då studien genomförs, även kallat 
arbetsutkast. Bokslutssiffran för år 2006 är således också hämtad ur detta material. 
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1996 - 239 220 368 21 

1997 - 252 509 843 17 

1998 - 85 184 224 22 

1999 - 257 090 817 13 

2000 - 199 671 758 6 

2001 - 299 300 150 12 

2002 167 584 045 7 

2003 251 145 508 3 

2004 -24 855 804 11 

2005 -43 583 590 12 

2006 63 647 800 18 

2007 94 300 000 11 

Totalt 582 

Källa: Min bearbetning av böckerna ”Handlingar och protokoll” år 1982 t.o.m. 2006 samt arbetsutkast för 2007.  

 

4.2 Finansiell situation samt karaktären av motionerna  
Klassificeringarna av motionernas karaktär har gjorts utifrån vilka åtgärder som vanligen 

föreslås i motionerna. Nedan förklarar jag innebörden av respektive indelning. Ur 

sammanställningen framgår det att karaktären främst är centraliserad till två klasser.  
 

Tabell 4.2 Finansiell situation samt karaktären av motionerna 

År Finansiell 

situation (SEK) 

Förbättringar 

som kräver 

ekonomiska 

satsningar 

Förbättringar som 

ej konkret kräver 

ekonomiska 

satsningar 

Besparingar Övrigt 

1982 92 961 074 8 7  8 

1983 113 323 471 15 14  2 

1984 51 365 150 16 10  1 

1985 4 754 001 17 9  2 

1986 - 14 882 573 10 21  3 

1987 4 495 672 11 18  2 

1988 - 139 482 438 29 21 4 3 

1989 - 272 735 539 13 26 3 7 

1990 - 174 463 492 10 21 2 3 

1991 - 31 751 705 14 14 2 1 

1992 - 58 806 553 6 4 2 2 

1993 8 803 126 6 6 1 2 

1994 - 198 629 467 5 13 1 2 

1995 -198 011 160 8 18 3 3 

1996 - 239 220 368 3 11 3 4 

1997 - 252 509 843 6 8  3 
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1998 - 85 184 224 8 12 1 1 

1999 - 257 090 817 3 7 1 2 

2000 - 199 671 758 2 2 1 1 

2001 - 299 300 150 5 6  1 

2002 167 584 045 4 2 1  

2003 251 145 508  3   

2004 -24 855 804 3 7  1 

2005 -43 583 590 6 4  2 

2006 63 647 800 8 10   

2007 94 300 000 4 4  3 

Totalt 220 278 25 59 

Källa: Min bearbetning av böckerna ”Handlingar och protokoll” år 1982 t.o.m. 2006 samt arbetsutkast för 2007. 

 

Förbättringar som kräver ekonomiska satsningar avser bland annat förslag till att anordna 

nya vårdformer, verksamhetsformer samt vårdinrättningar och förslag om att utöka 

existerande. Även förslag om att anställa fler, utbilda samt vidareutbilda landstingspersonal, 

starta utbildning för allmänheten för att exempelvis därigenom få ned arbetslösheten samt 

förslag om utbyggnad av kollektivtrafiken inplaceras här. 

 Förbättringar som ej konkret kräver ekonomiska satsningar handlar om åtgärder som 

förändringar av procedurer, regler samt rutiner inom verksamheter, omfördelningar av redan 

existerande resurser mellan enheter och överföring av ansvar från en enhet till en annan, 

samplanering och utvärderingar av verksamheter, trivselåtgärder för patienter samt att 

förbättra arbetssituationen för landstingsanställda via exempelvis förbättrade arbetstider (kan 

förvisso innebära vissa kostnader).  

 Besparingar berör åtgärder som tydligt framhåller att syftet är att spara pengar. Förslagen 

avser sammanslagningar, omstruktureringar eller ändrande inköp i syfte att spara pengar, men 

även att se över verksamheten för att kartlägga hur resurser används för att lokalisera onödigt 

stora utgifter. 

 Övrigt avser åtgärder som inte framhåller något konkret medborgarperspektiv. Det handlar 

exempelvis ändrade regler för arbetsprocedurer inom landstingsfullmäktige.  

  

4.3 Finansiell situation samt i motionerna uttryckta representativitetsroller  
Bäcks typologisering utgör grund för indelningen av representativitetsrollerna men då 

verkligheten är mer nyanserad förklarar jag nedan på vilka premisser uppdelningen sker. Av 

tabellen framgår att de uttryckta rollerna främst samlas kring en klassificering.  

 

 22



Tabell 4.3 Finansiell situation samt i motionerna uttryckta representativitetsroller 

År Finansiell 

situation (SEK) 

Väljardelegat Förtroendeman Partiombud Särintresse 

 

 

Övrigt 
 
 

 

Mest frekvent 

förekomna 

uppfattning 

1982 92 961 074 11  1 3 8 Väljardelegat 

1983 113 323 471  14 3 5 7 2 Väljardelegat 

1984 51 365 150 11 2 1 12 1 Särintresse 

1985 4 754 001 11 1 3 11 2 Lika välj. & sär. 

1986 - 14 882 573 19  3 9 3 Väljardelegat 

1987 4 495 672 16  1 12 2 Väljardelegat 

1988 - 139 482 438 27 5 1 21 3 Väljardelegat 

1989 - 272 735 539 20 4 4 14 7 Väljardelegat 

1990 - 174 463 492 16 2 3 12 3 Väljardelegat 

1991 - 31 751 705 21  3 6 1 Väljardelegat 

1992 - 58 806 553 4 2  6 2 Särintresse 

1993 8 803 126 5 1 2 5 2 Lika välj. & sär. 

1994 - 198 629 467 6 2 3 8 2 Särintresse 

1995 -198 011 160 15 4 4 6 3 Väljardelegat 

1996 - 239 220 368 9 3 1 4 4 Väljardelegat 

1997 - 252 509 843 11   3 3 Väljardelegat 

1998 - 85 184 224 9  2 10 1 Särintresse 

1999 - 257 090 817 6  2 3 2 Väljardelegat 

2000 - 199 671 758 2 1  2 1 Lika välj. & sär. 

2001 - 299 300 150 8  1 2 1 Väljardelegat 

2002 167 584 045 4   3  Väljardelegat 

2003 251 145 508 2   1  Väljardelegat 

2004 -24 855 804 8  1 1 1 Väljardelegat 

2005 -43 583 590 6  2 2 2 Väljardelegat 

2006 63 647 800 9  1 8  Väljardelegat 

2007 94 300 000 4   4 3 Lika välj. & sär. 

Totalt 274 30 44 175 59 

Källa: Min bearbetning av böckerna ”Handlingar och protokoll” år 1982 t.o.m. 2006 samt arbetsutkast för 2007. 

Väljardelegat 

 

När politikerna föreslår förbättringar för medborgarna tolkas det som att de uttrycker att den 

egna rollen är att vara väljardelegat. (Noterbart är att i det avslutande kapitlet sker en 

problematisering av vad som egentligen är att anse som förbättring för medborgarna). När det 

anges en tydlig ledande roll eller föreslås besparingar (dessa förekommer ofta parallellt) som 

inte kan antas ha stöd hos väljarna54 tyds det som att de folkvalda uttrycker att rollen är 

                                                 
54 Här avses besparingar som att reducera vårdverksamheter. Besparingsåtgärder som däremot kan antas erhålla 
stöd hos medborgarna är sådana som skär ner på ”onödigt” administrativt arbete. 
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förtroendeman. I de fall politikerna i åtgärderna mycket tydligt framhäver det egna paritets 

ideologi tolkas det som att de uppger att den egna rollen är att vara partiombud.  

 När politikerna föreslår nedanstående åtgärder tolkas det som att de uttrycker att den egna 

rollen är att vara representant för särintressen. De folkvalda anses vara representant för 

geografiska intressen då åtgärderna avser att förbättra för en specifik del av länet. Då de via 

åtgärderna avser att gynna specifika intressen, exempelvis värmländska företag eller miljön 

för att därigenom skapa fler arbetstillfällen respektive förbättra medborgarnas hälsa, anses de 

vara representant för särskilda intressen. Slutligen uppfattas de vara representant för särskild 

grupp av medborgare då de tydligt framhåller att åtgärderna avser att förbättra för en bestämd 

grupp exempelvis kvinnor, barn, gamla eller landstingsanställda.  

 De åtgärder som inte har något konkret medborgarperspektiv varpå politikerna inte heller 

uttrycker någon representativitetsroll, kategoriseras som övrigt. Åtgärderna kan avse ändrade 

arbetsprocedurer inom landstingsfullmäktige.  

 

4.4 Iakttagelser under den empiriska undersökningen  
Ett tydligt mönster som har framgått vid undersökningen är att de motioner som väcks från 

och med år 1988 och framåt i en hög utsträckning fokuserar på ekonomin. Detta gäller särskilt 

tydligt för åren 1988, 1989 samt (och speciellt) 1990. Den finansiella situationen kan ägnas 

stor uppmärksamhet men vanligare samt mycket frekvent förekommande är att ekonomin 

omnämns i förbigående. Från år 1990 och framåt är det svårt att bedöma om politikernas 

främsta syfte är att göra besparingar eller genomföra förbättringar. Många motioner kretsar 

mycket tydligt kring besparingar, men vari politikerna framhåller att avsikten inte primärt är 

att spara pengar utan att förbättra för medborgarna. Besparingen anges som en bonus som 

följer av åtgärden.  

 Jag uppfattar det även som att de förslag om förbättringar som kräver ekonomiska 

satsningar, fram tills år 1988 rimligen fordrar större summor då det exempelvis rör sig om 

inrättande av nya vårdformer eller enheter. Från och med år 1988 och framåt är de föreslagna 

satsningarna rimligen och i regel inte av samma summor. Det handlar ofta om mindre 

engångsbelopp (ca 15 000 SEK) eller att anställa ett fåtal tjänster som kan uppfattas vara på 

en ”lägre” nivå varpå det inte blir lika kostsamt som att anställa exempelvis läkare. I de fall 

åtgärderna innebär nya verksamhetsformer föreslår politikerna ofta parter som landstinget kan 

söka samarbete med eller bidrag av för att hålla kostnaden nere. Således föreslår de 

förbättringar som kräver ekonomiska satsningar men försöker hålla kostnadsnivån låg. Det är 

 24



inte heller ovanligt att politikerna anger att det är först om utgifterna, efter en kalkylering, 

visar sig inte bli för höga som de föreslagna åtgärderna bör genomföras. Dessa två aspekter 

(förslag på samarbetsparter/bidragsgivare samt att endast genomföra åtgärden efter ett rimligt 

kalkyleringsresultat) har jag överhuvudtaget inte märkt förekomma i de motioner väckta innan 

år 1988.  

 Ytterligare ett mönster är att från och med år 1988 och framåt minskar representationen av 

geografiska intressen men däremot ökar representationen av miljöintressen. Från och med år 

1989 ökar fokusen på landstingsanställdas arbetsförhållanden. Politikerna börjar i en hög 

utsträckning föreslå förbättringar för denna grupp och därmed ökar representationen av den.   
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5. ANALYS 
För att genomföra analysen på bästa vis har jag för kapitlets tre avsnitt utvecklat totalt sju 

tabeller. Fyra av dem är placerade som bilagor. Samtliga tabeller, med undantag av 5.3, är 

konstruerade på så vis att jag delar upp de årtal med positiva bokslut för sig samt de årtal med 

negativa bokslut för sig och sedan sker en jämförelse mellan de två kategorierna (se 

reliabilitet gällande jämförelsen under avsnitt 1.7.7).  

  

5.1 Finansiell situation i förhållande till antalet väckta motioner  
För detta avsnitt existerar det tre tabeller. Förklaringar för de två första tabellerna presenteras 

efter dem. 
 

Tabell 5.1 Positiva bokslut 
År Bokslut (SEK) Antal väckta motioner Antal väckta motioner i 

procent 

2003 251 145 508 3 1,5 

2002 167 584 045 7 3.6 

1983 113 323 471 31 15,9 

2007 94 300 000 11 5,6 

1982 92 961 074 23 11,8 

2006 63 647 800 18 9,2 

1984 51 365 150 27 13,9 

1993 8 803 126 15 7,7 

1985 4 754 001 28 14,4 

1987 4 495 672 31 15,9 

194  Totalt  

Källa: Min bearbetning av böckerna ”Handlingar och protokoll” år 1982 t.o.m. 1988, 1993, 1994, 2002 t.o.m. 
2004, 2006 samt arbetsutkast för 2007. 
 
Årtalen rangordnas efter vilka år som har störst ekonomiskt överkott i boksluten. Således har 

år 2003 störst redovisat överskott samt år 1987 lägst redovisat överskott. Stämmer 

besparingsteorierna hypotes bör antalet väckta motioner vara färre ju längre ned i tabellen 

man kollar. Ur tabellen framgår att finansiell nedgång inte leder till ett färre antal väckta 

motioner, det vill säga till en lägre aktivitetsgrad, då det råder positiva ekonomiska 

förhållanden (positiva bokslut).  
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Tabell 5.2  Negativa bokslut 
År Bokslut (SEK) Antal väckta motioner Antal väckta motioner i 

procent 

1986 - 14 882 573 34 8,7 

2004 -24 855 804 11 2,8 

1991  - 31 751 705 31 7,9 

2005 -43 583 590 12 3 

1992 - 58 806 553 14 3,6 

1998 - 85 184 224 22 5,6 

1988 - 139 482 438 57 14,6 

1990 - 174 463 492 36 9,2 

1995 -198 011 160 32 8,2 

1994 - 198 629 467 21 5,4 

2000 - 199 671 758 6 1,5 

1996 - 239 220 368 21 5,4 

1997 - 252 509 843 17 4,3 

1999 - 257 090 817 13 3,3 

1989 - 272 735 539 49 12,6 

2001 - 299 300 150 12 3 

388  Totalt  

Källa: Min bearbetning av böckerna ”Handlingar och protokoll” år 1986 t.o.m. 2006. 
 

Årtalen rangordnas efter vilka år som har lägst ekonomsikt underskott i boksluten. Således har 

år 1986 det lägsta underskottet samt år 2001 det största underskottet. Stämmer 

besparingsteoriernas hypotes bör antalet väckta motioner vara färre längre ned i tabellen. 

Visserligen går det periodvis att iaktta ett mönster av att finansiell nedgång leder till att ett 

färre antal motioner väcks, det vill säga till en lägre aktivitet, men detta bryts av ett antal 

tydliga fall exempelvis åren 1988, 1989, 1990, 2004 samt 2005.  

 Jämförs de två kategorierna framgår att det överlag väcks flest motioner de årtal det råder 

en stor finansiell nedgång (som leder till negativa bokslut). Detta förtydligas via tabellen 

nedan vari jag anger medelvärdet av boksluten samt av antalet väckta motioner för varje år 

under en mandatperiod. För enkelhetens skull räknar jag en ny mandatperiod utifrån årsskiften 

varpå årtalen 1982 samt 2007 inte ingår i beräkningen då de inte faller inom mandatperioder 

som omfattas av studien.  
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Tabell 5.3 Medelvärde bokslut samt antalet väckta motioner 

Mandatperiod Medelvärde bokslut (SEK) Medelvärde antal väckta motioner 

1983-1985 56 480 874 28,66 

1986-1988 – 49 956 446 40,66 

1989-1991 – 159 650 245 38,66 

1992-1994 – 82 877 631 16,66 

1995-1998 – 193 731 398 23 

1999-2002 – 147 119 670 9.5 

2003-2006 61 588 478 11 

Källa: Min bearbetning av böckerna ”Handlingar och protokoll” år 1983 t.o.m. 2006 samt arbetsutkast för 2007. 

 

5.2 Finansiell situation i förhållande till karaktären av motionerna 
För kategorin positiva bokslut55 är den mest frekvent förekommande karaktären förbättringar 

som kräver ekonomiska satsningar. Det är för denna kategori svårt att uttyda tydliga mönster 

på att finansiell nedgång påverkar motionernas karaktär (att någon karaktärsform tydligt ökar 

eller minskar vid nedgång) eftersom siffrorna är så pass sporadiskt förekommande. Man bör 

ta i beaktning att då antalet motioner för de två åren i topp är mycket få kan det orsaka en 

missvisande bild av spridningen om man exempelvis kollar till klassificeringen övrigt. (Detta 

resonemang gäller även för kategorin positiva bokslut i nästkommande avsnitt).  

 För kategorin negativa bokslut56 är den vanligast förekommande karaktären förbättringar 

som ej konkret kräver ekonomiska satsningar. Även här är det svårt att utläsa tydliga mönster 

på att nedgång påverkar motionernas karaktär då förekomsten av siffrorna är sporadisk.  

 De tydligaste mönstren framgår vid jämförelsen mellan de båda kategorierna. För de 

positiva bokslutsåren är förekomsten av respektive klassificering i förhållande till totala 

antalet väckta motioner följande; förbättringar som kräver ek. satsningar 45,8%, förbättringar 

som ej konkret kräver ek. satsningar 42,7%, besparingar 1% samt övrigt 10,3%. För de 

negativa bokslutsåren är motsvarande siffror; förbättringar som kräver ek. satsningar 33,7%, 

förbättringar som ej konkret kräver ek. satsningar 50,2%, besparingar 5,9% samt övrigt 10%. 

Vid jämförelsen kan man se det som att finansiell nedgång (som leder till negativa bokslut) 

leder till att motionernas karaktär ändras från den förbättringsform som kräver ekonomiska 

satsningar till den förbättringsform som inte konkret gör det. Det framgår att nedgången även 

leder till att karaktärsformen besparingar ökar. Noteras måste dock att antalet motioner med 

besparingsåtgärder är mycket få i förhållande till totala antalet väckta motioner.  

                                                 
55 Se bil. 1 
56 Se bil. 1 
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5.3 Finansiell situation i förhållande till uttryckta representativitetsroller 
Den roll politikerna mest frekvent uttrycker inom båda kategorierna57 är väljardelegat. Det är 

svårt att uttyda tydliga mönster på att finansiell nedgång inom respektive kategori påverkar 

hur representativitetsrollen uttrycks (att någon roll tydligt ökar eller minskar vid nedgång) då 

förekomsten av siffrorna är sporadisk. Åter är det lättare att iaktta mönster vid jämförelsen 

mellan de båda kategorierna. För de positiva bokslutsåren är förekomsten av respektive 

klassificering i förhållande till totala antalet väckta motioner följande; väljardelegat 44,8%, 

förtroendeman 3,6%, partiombud 7,2%, särintressen 34% samt övrigt 10,3%. För de negativa 

bokslutsåren är motsvarande siffror; väljardelegat 48%, förtroendeman 5,9%, partiombud 

7,7%, särintressen 28% samt övrigt 10%. Siffrorna kan tolkas som att finansiell nedgång (som 

leder till negativa bokslut) leder till att främst väljardelegatrollen samt förtroendemannarollen 

uttrycks mer frekvent. Vad avser förtroendemannarollen är tolkningen även logisk eftersom 

förekomsten av karaktärsformen besparingar ökar vid nedgång i avsnitt 5.2, varpå rollen även 

uttrycks mer frekvent då dessa ofta förekommer parallellt. Noteras ska dock att förekomsten 

av denna rolluppfattning är låg om man bejakar totala antalet väckta motioner. Vid 

jämförelsen framgår det att nedgången även leder till att politikerna i en lägre utsträckning 

uttrycker att de representerar särintressen.  
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6. SLUTSATSER  
I detta kapitel presenterar jag mina slutsatser vilka ligger till grund för svaren på de 

preciserade forskningsfrågorna. Jag återkopplar även till representativitetsprincipen då jag 

anger vilka jag tror undersökningsresultatens konsekvenser är för politikernas efterlevnad av 

principen. I det avslutande avsnittet svarar jag på den övergripande forskningsfrågan.   

 

6.1 Finansiella nedgångens påverkan för antalet väckta motioner 
Jag har utgått från att politikers lägre aktivitet har sin grund i finansiell nedgång och har av 

besparingsteorierna fått stöd för hypotesen. Men de empiriska undersökningsresultaten bör 

tolkas som detta inte stämmer för landstinget i Värmland. Det finns förvisso vissa inslag som 

talar för att antalet väckta motioner sjunker vid en nedgång, men dessa är svaga samt 

övervägs att de tydliga exemplen på att så inte är fallet utan att politikerna tvärtom väcker fler 

motioner vid nedgången. Således kan min och besparingsteoriernas hypotes anses falsifierad 

när det gäller detta specifika fall. Min slutsats är därmed att nedgången inte leder till att 

politikerna väcker färre motioner varpå svaret på frågan leder finansiell nedgång till att färre 

motioner väcks i fallet landstinget i Värmland? är nekande. (I nästkommande kapitel redogör 

jag för ett antal faktorer som jag tror bidrar till avsaknad av det specifika sambandet). Då 

nedgången inte leder till att färre motioner väcks, det vill säga till att aktiviteten sjunker, 

orsakar den inte heller att politikerna efterlever representativitetsprincipen i en lägre 

utsträckning.  

 

6.2 Finansiella nedgångens påverkan för karaktären av motionerna 
De empiriska undersökningsresultaten visar att vid en finansiell nedgång (som leder till 

negativa bokslut) ändras karaktären av motionerna till förbättringar som ej konkret kräver 

ekonomiska satsningar samt i en liten utsträckning till åtgärder om besparingar. Min slutsats 

är därmed att nedgången påverkar motionernas karaktär varpå svaret på frågan påverkar 

finansiell nedgång karaktären av motionerna i fallet landstinget i Värmland? är jakande.  

  Sammankopplas resultaten med representativitetsprincipen leder nedgången till att 

motionernas karaktär, som kan förstås som aktivitetens karaktär, påverkas i en riktning som 

medför att principen efterlevs något sämre, men den efterlevs fortfarande i en mycket hög 

grad. Resonemanget är följande; Politiker efterlever principen om de i motionerna föreslår 

åtgärderna som innebär förbättringar för medborgarna då de därigenom söker tillgodose 

väljarnas preferenser. Båda klassificeringarna av förbättringar inräknas hit då förbättringar av 
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exempelvis vårdverksamheten även innebär förbättringar för medborgarna. Sålunda anses inte 

åtgärder inom klassificeringarna besparingar 58  samt övrigt som efterlevnad av principen. 

Grunden för slutledningen är således att principen efterlevs sämre då åtgärder om besparingar 

ökar vid nedgång. Den efterlevs dock i en mycket hög grad eftersom förekomsten av 

besparingsåtgärder är liten samt är den mest frekvent förekommande karaktärsformen 

förbättringar (som ej konkret kräver ekonomiska satsningar). I det avslutande kapitlet sker en 

problematisering av vad som egentligen är att anse som förbättring.  

  

6.3 Finansiella nedgångens påverkan för uttryckta representativitetsroller 
De empiriska undersökningsresultaten visar att vid en finansiell nedgång (som leder till 

negativa bokslut) uttrycker politikerna i en högre utsträckning att de innehar 

väljardelegatrollen samt i en lite högre utsträckning förtroendemannarollen. Vidare uttrycker 

de i en lägre utsträckning att de representerar särintressen. Min slutsats är därmed att 

nedgången påverkar hur de folkvalda uttrycker sin roll varpå svaret på frågan påverkar 

finansiell nedgång hur politiker i motionerna uttrycker den egna representativitetsrollen i 

fallet landstinget i Värmland? är jakande.  

 Hur politikerna uttrycker sin roll indikerar hur de uppfattar sin roll. Sammankopplas 

resultaten med representativitetsprincipen leder nedgången till att uppfattningen påverkas mot 

en något sämre efterlevnad av principen, dock efterlevs den fortfarande i en mycket hög grad. 

Resonemanget förs enligt följande; Politiker efterlever principen om de uppfattar att deras roll 

är att representera väljarna då de därigenom söker tillgodose deras preferenser. De uttrycker 

tydligast att de representerar väljarna via klassificeringarna väljardelegat, partiombud samt 

representant för särintressen. Således betraktas förtroendeman samt övrigt som indikatorer på 

att principen inte efterlevs59. Grunden för slutledningen är såldes att principen efterlevs sämre 

då förtroendemannarollen uttrycks mer frekvent vid nedgång samt då representationen av 

särintressen minskar. Men ändå efterlevs den i en mycket hög grad eftersom förekomsten av 

förtroendeman är låg, förekomsten av särintressen är ändå hög samt är den vanligast uttryckta 

rollen väljardelegat. I det avslutande kapitlet sker en problematisering av vilken 

representationsform och därmed roll som egentligen är att föredra. 

                                                 
58Tre av motionerna inom klassificeringen besparingar utgör besparingsåtgärder som kan antas erhålla stöd hos 
medborgarna, varpå principen efterlevs. Se fotnot 54.  
59 Förtroendemannarollen är inte kopplad till representation av väljarna på samma konkreta vis som Bäcks övriga 
roller. Den är som bekant av en mer ledande form samt elitistisk. Klassificeringen övrigt anger inget 
medborgarperspektiv överhuvudtaget.  
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6.4 Finansiella nedgångens påverkan för politikers aktivitet 
Finansiell nedgång har följande effekt på variablerna; det väcks inte färre motioner (det finns 

indikatorer på det motsatta varpå aspekten påverkas av nedgången), karaktären av motionerna 

ändras och likaså de i motionerna uttryckta representativitetsrollen. Således påverkas samtliga 

aspekter och min slutsats är att nedgången påverkar de folkvaldas aktivitet. Svaret på den 

övergripande forskningsfrågan påverkar finansiell nedgång politikers aktivitet i fallet 

landstinget i Värmland? är följaktligen jakande. För att erhålla en korrekt uppfattning om 

sambandet bör man se till hur nedgång påverkar respektive aspekt.  
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
I detta avslutande kapitel för jag en diskussion om resultatens relevans samt om möjlig 

vidareforskning. Jag resonerar även kring ett antal faktorer jag tror bidrar till att min och 

besparingsteoriernas hypotes inte stämmer på landstinget i Värmland. Man kan ur vissa av 

dessa faktorer formulera nya forskningsfrågor som grund för en del av vidare forskningen. 

Avslutningsvis framhåller jag mina reflektioner avseende studien och dess resultat samt 

problematiserar representativitetsprincipen.  

 Undersökningsresultaten visar att finansiell nedgången inte leder till den problematik som 

utgörs av politikernas minskade aktivitet. Det är önskvärt med en studie som söker finna 

orsaken till problemet som har varit särskilt tydlig under detta decennium. En sådan studie 

kan såldes frånse finansiell nedgång som en förklarande faktor för att istället fokusera på 

andra faktorer. Min studie kan på så sätt vara början på en kumulativ undersökning i syfte att 

finna orsaken till politikers minskade aktivitet inom landstinget i Värmland. För även om 

ekonomisk nedgång inte leder till en lägre aktivitet finns det uppenbarligen en eller ett antal 

andra faktorer som gör det och denna/dessa är viktiga att finna för att korrekta åtgärder ska 

kunna vidtas i syfte att få bukt på problematiken. (Längre fram presenteras ett antal faktorer 

jag tror bidrar till den minskade aktiviteten). Undersökningsresultaten är även relevanta 

genom att de bidrar med ny kunskap då studien är ny till sin form. Det har skapats insikt om 

att ekonomisk nedgång påverkar politikernas aktivitet i detta specifika fall. Resultaten samt 

utförandet av studien som mall (dock med någon form av justering för jämförelsen av de två 

kategorierna) kan ligga till grund för komparativa studier genom vilka det uppenbaras om 

andra landsting uppvisar liknande samband. Jag är som angivet inte intresserad av att 

generalisera undersökningsresultaten, men jag tror inte heller att de är generaliserbara. Detta 

då de förutsättningar som råder för landets landsting troligtvis skiljer sig i för hög grad vilket 

medför att finansiell nedgång även påverkar aktivitetens aspekter i olika hög grad samt på 

olika sätt. Det kan vara ekonomiska förutsättningar som hur god ekonomi ett landsting har i 

grunden samt hur lätt det är att beviljas lån. Det kan även vara förutsättningar som hur aktiva 

politiker är av tradition samt kan det tänkas att uppfattningen om representativitetsrollen 

skiljer sig något mellan orter. Genomförs motsvarande studier av andra landsting skulle det 

således medföra intressanta insikter och det skulle framgå om min och besparingsteoriernas 

hypotes även falsifieras på andra fall. Jag ställer mig dock tveksam till att ytterligare 

falsifieringar skulle bli resultatet. Detta då det inte går att frånse den betydelse som ekonomin 

har för i princip alla aspekter av samhället, varpå det är möjligt att landstinget i Värmland 

 33



utgör ett undantag från ett generellt mönster i enlighet med hypotesen. Det är även tänkbart att 

undersökningsresultaten hade blivit annorlunda om jag hade valt en annan utformning av 

operationaliseringarna. Hade jag istället undersökt en annan aktivitetsform, exempelvis 

interpellationer, hade resultaten kanske visat att finansiell nedgång leder till att politikerna 

minskar sin aktivitet (via färre förda interpellationer). Det är även möjligt att motsvarande 

kvalitativa aspekter för aktivitetsformen interpellationer hade påverkats mer eller mindre samt 

annorlunda av nedgången. Såldes är det tänkbart att olika former av aktivitet påverkas i olika 

hög grad samt på olika sätt av en nedgång.  

 Jag presenterar närmast ett antal faktorer jag tror bidrar till att min och 

besparingsteoriernas hypotes inte stämmer på landstinget i Värmland. En del av dessa faktorer 

har jag resonerat kring med tjänstemännen på landstinget. Mitt resonemang om varför 

politikerna åren 1988, 1989 samt 1990 väckte många motioner trots stor finansiell nedgång är 

att de gjorde så just på grund av den negativa utvecklingen. I motionerna för dessa år 

uppmärksammas den finansiella situationen i en hög utsträckning och då nedgången innebar 

en omställning från de ekonomiska förhållanden som hade rådigt tidigare reagerade 

politikerna säkerligen på utvecklingen. Det kan tänkas att de blev oroade för de eventuella 

följderna av den dåliga ekonomin varpå de väckte många motioner i vilka de förslog 

förbättringar som inte konkret kräver ekonomiska satsningar. Detta för att söka gardera att 

den bekymmersamma utvecklingen inte skulle påverka verksamheten i en för hög 

utsträckning. Här kan det således tänkas att besparingsteoriernas andra hypotes om att 

finansiell nedgång leder till ökad mobilisering samt kraftansträngningar för att ta itu med 

situationen stämmer för fallet. Men detta är endast ett antagande då en sådan slutats kräver att 

man undersöker om politikerna vid dessa specifika tidpunkter upplevde att den politiska 

ledningen agerade för att skapa en känsla av sammanhållning inom landstingsfullmäktige.  

 Ett annat resonemang gäller det faktum att politikerna har väckt lägst antal motioner när 

de finansiella förhållandena har varit som bäst, nämligen åren 2002 samt 2003. Min hypotes 

är att detta är sammankopplat med den organisatoriska förändringen samt överlämnandet av 

huvudmannaskapet som skedde runt den här tidpunkten. Centraliseringen av organisationen 

då de fem lokala distrikten ersattes med två centrala distrikt har rimligen medfört att 

politikerna tappat en plattform/kontaktyta som tidigare hade inneburit möjligheter till intryck 

och idéer till motioner, varpå även aktiviteten har minskat. Även det faktum att Region 

Värmland har tagit över en stor del av den verksamhet som tidigare låg inom landstingets 

ansvarsområde kan bidrar till att aktivitetsgraden har sjunkit trots de mycket goda finansiella 

förhållandena. När verksamhetsområden försvinner finns det färre områden att motionera om 
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varpå det är rimligt aktiviteten därmed minskar. Ytterligare faktorer som kan tänkas förklara 

den låga aktiviteten under åren 2002 samt 2003 är den politiska konstellationen under 

mandatperioden 2002-2006. Fem politiska partier hade tillsammans styrande majoritet vilket 

är unikt. Då det är sällan en enskild ledamot väcker en motion utan ett godkännande av sin 

partigrupp medförde samarbetet mellan fem partier att de tänkta motionerna var ”tvungna” att 

godkännas av samtliga partier innan de kunde väckas. Således är det även logiskt att färre 

motioner väcktes då det kan förutsättas att många tänkta motioner inte tog sig fram. Även det 

faktum att miljöpartiet tappade sin representation i landstingsfullmäktige år 2002 kan förklara 

att det för åren 2002 samt 2003 väcktes få motioner de goda finansiella förhållandena till 

trots. Vid den empiriska undersökningen har det nämligen framgått att miljöpartiet är ett av de 

partier som väcker flest motioner. Denna uppfattning har jag även fått stöd för av 

tjänstemännen.  

 Den organisatoriska förändringen, bytet av huvudmannaskap60 samt den politiska 

konstellationen utgör även rimliga faktorer till att aktivitetsgraden generellt har varit låg under 

2000-talet. Således kan dessa faktorer ligga till grund för den vidare forskning som är 

önskvärd för att finna orsaken/-kerna till den minskade aktiviteten. Möjligheterna till fortsatt 

forskning, som bör fokuserar på graden av aktivitet, är såldes många.  

 I analysen av de empiriska undersökningsresultaten har det för respektive kategori varit 

svårt att uttyda mönster vilket påvisar att sambandet inte är så påtagligt som jag förmodade. 

Vad avser resultaten är jag positivt överraskad av att min och besparingsteoriernas hypotes 

inte stämmer på fallet. För karaktären av motionerna samt de uttryckta 

representativitetsrollerna hade jag inte några tydligare hypoteser än att de också påverkas av 

finansiell nedgång. Detta beror på att jag innan studiens start inte var bekant med hur dessa 

aspekter av aktiviteten vanligen ser ut. Att motionernas karaktär vid en nedgång förändras 

mot förbättringar som inte konkret kräver ekonomiska satsningar samt i en liten utsträckning 

till besparingar, och att uppfattningen om den egna rollen bland annat ändras till att vara lite 

mer ledande anser jag i efterhand som givna följder av nedgången.  

 Som indikerat i föregående kapitel bör problematisering ske av vad som utgör förbättring 

för medborgarna samt vilken representativitetsroll som är att föredra. Jag utgår från 

förbättringar sett ur ett ”brukarperspektiv” då jag antar att medborgarna vill ha förbättringar 

som rör den egna kontakten med landstingets verksamhet, exempelvis bättre 

patientvård/verksamhetsformer. Det kan dock antas att många åtgärder som är impopulära hos 

                                                 
60 Landstingets verksamhetsområden har successivt uttunnats under undersökningstiden med början på 1990-
talet. Det är möjligt att konsekvenserna (minskad aktivitet) inte började märkas tydligt förens på 2000-talet.  
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medborgarna, exempelvis besparingar, faktiskt avser förbättringar samt att vad som är att anse 

som förbättringar varierar beroende på ekonomisk situation. Råder det finansiell nedgång och 

särskilt om den är stor nog att leda till negativa bokslut, är det rimligt att besparingsåtgärder 

förbättrar mer för medborgarna än andra åtgärder, men förbättringarna kanske inte märks 

förens på lite längre sikt. Min tanke är att medborgarna kommer att inse åtgärdernas verkliga 

avsikt när bättringarna väl börjar märkas varpå de inte längre kommer att vara impopulära 

utan i enlighet med deras/väljarnas preferenser. Om så inte sker, utan om åtgärderna 

fortfarande innebär att preferenserna inte tillgodoses kanske man kan börja ifrågasätta själva 

tolkningen av representativitetsprincipen. Vissa besparingsåtgärder som är så pass 

samhällsekonomiskt viktiga att de ej går att undanvara kanske är acceptabla trots att de inte är 

i enlighet med väljarnas preferenser. Det angivna leder även till att det är tänkbart att 

förtroendemannarollen är att föredra samt är acceptabel i svåra ekonomiska tider trots att den 

ej innebär någon tydlig representation av väljarna.  Detta eftersom det främst är denna mer 

ledande roll som medför att politikerna föreslår impopulära åtgärder som besparingar. 

Sammanfattningsvis är det möjligt att representativitetsprincipen bör tolkas annorlunda vid 

goda respektive bekymmersamma ekonomiska tider. Komplexiteten medför att mina 

antaganden om principens efterlevnad i föregående kapitel kan, och bör, ifrågasättas. Jag är 

även medveten om att det inte är helt okontroversiellt att göra antagande om hur väl de 

folkvalda efterlever en grunderna för folkstyret. Jag anser dock att det hör till forskarens roll 

att våga ta sig an även mer känsliga ”ämnen” och att så är rättfärdigat så länge man är 

noggrann samt problematiserar sina slutledningar när så är behövligt.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1. Finansiell situation i förhållande till karaktären av motionerna 
Tabell 5.4 Positiva bokslut 

År Finansiell 

situation (SEK) 

Förbättringar 

som kräver 

ekonomiska 

satsningar 

Förbättringar som 

ej konkret kräver 

ekonomiska 

satsningar 

Besparingar Övrigt 

2003 251 145 508  3   

2002 167 584 045 4 2 1  

1983 113 323 471 15 14  2 

2007 94 300 000 4 4  3 

1982 92 961 074 8 7  8 

2006 63 647 800 8 10   

1984 51 365 150 16 10  1 

1993 8 803 126 6 6 1 2 

1985 4 754 001 17 9  2 

1987 4 495 672 11 18  2 

Totalt 89 83 2 20 

 Källa: Se källa tabell 5.1. 
 

Tabell 5.5  Negativa bokslut 
 

Årtal 
Finansiell 

situation (SEK) 

Förbättringar som 

kräver ekonomiska 

satsningar 

Förbättringar som 

ej konkret kräver 

ekonomiska 

satsningar 

Besparingar Övrigt 

1986 - 14 882 573 10 21  3 

2004 - 24 855 804 3 7  1 

1991 - 31 751 705 14 14 2 1 

2005 - 43 583 590 6 4  2 

1992 - 58 806 553 6 4 2 2 

1998 - 85 184 224 8 12 1 1 

1988 - 139 482 438 29 21 4 3 

1990 - 174 463 492 10 21 2 3 

1995 - 198 011 160 8 18 3 3 

1994 - 198 629 467 5 13 1 2 

2000 - 199 671 758 2 2 1 1 

1996 - 239 220 368 3 11 3 4 

1997 - 252 509 843 6 8  3 

1999 - 257 090 817 3 7 1 2 

1989 - 272 735 539 13 26 3 7 

2001 - 299 300 150 5 6  1 

Totalt 131 195 23 39 

Källa: Se källa tabell 5.2. 



 
Bilaga 2. Finansiell situation i förhållande till uttryckta representativitetsroller 
Tabell 5.6 Positiva bokslut 

Källa: Se källa tabell 5.1. 
 

År Finansiell 

situation 

(SEK) 

Väljardelegat Förtroendeman Partiombud Särintresse 

 

 

Övrigt 
 
 

 

Mest frekvent 

förekomma 

uppfattning 

2003 251 145 508 2   1  Väljardelegat 

2002 167 584 045 4   3  Väljardelegat 

1983 113 323 471  14 3 5 7 2 Väljardelegat 

2007 94 300 000 4   4 3  Lika välj. & sär. 

1982 92 961 074 11  1 3 8 Väljardelegat 

2006 63 647 800 9  1 8  Väljardelegat 

1984 51 365 150 11 2 1 12 1 Särintresse 

1993 8 803 126 5 1 2 5 2 Lika välj. & sär. 

1985 4 754 001 11 1 3 11 2 Lika välj. & sär. 

1987 4 495 672 16  1 12 2 Väljardelegat 

Totalt 87 7 14 66 20 Väljardelegat 

Tabell 5.7 Negativa bokslut 
 

År Finansiell 

situation 

(SEK) 

Väljardelegat Förtroendeman Partiombud Särintresse 

 

 

Övrigt 
 
 

 

Mest frekvent 

förekomma 

uppfattning 

1986 - 14 882 573 19  3 9 3 Väljardelegat 

2004 -24 855 804 8  1 1 1 Väljardelegat 

1991 - 31 751 705 21  3 6 1 Väljardelegat 

2005 -43 583 590 6  2 2 2 Väljardelegat 

1992 - 58 806 553 4 2  6 2 Särintresse 

1998 - 85 184 224 9  2 10 1 Särintresse 

1988 - 139 482 438 27 5 1 21 3 Väljardelegat 

1990 - 174 463 492 16 2 3 12 3 Väljardelegat 

1995 -198 011 160 15 4 4 6 3 Väljardelegat 

1994 - 198 629 467 6 2 3 8 2 Särintresse 

2000 - 199 671 758 2 1  2 1 Väljardelegat 

1996 - 239 220 368 9 3 1 4 4 Väljardelegat 

1997 - 252 509 843 11   3 3 Väljardelegat 

1999 - 257 090 817 6  2 3 2 Väljardelegat 

1989 - 272 735 539 20 4 4 14 7 Väljardelegat 

2001 - 299 300 150 8  1 2 1 Väljardelegat 

187 23 30 109 39 Väljardelegat Totalt 

Källa: Se källa tabell 5.2. 
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