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Liberalt valår 2018 
Året som gått har helt präglats av valrörelsen inför valet den 9 september. Vi hade självfallet hoppats 

på ett betydligt bättre valresultat. Liberalerna gick marginellt framåt i riksdagsvalet över hela landet, 

men i Stockholms län tappade vi marginellt 2014 från 7,4 till 7,3 procent. I landstingsvalet gick vi från 

8,2 till 8,0, vilket tyvärr innebar ett mandat mindre.  

Liksom tidigare val gick det bättre i kommunvalet än i riksdagsvalet. I genomsnitt ökade Liberalerna 

med 0,6 procentenheter och hamnade på i genomsnitt 9,1 procent. Vi ökade antalet mandat i sex av 

länets 26 kommuner och tappade mandat i åtta. Från 2019 är Liberalerna med och styr i 23 av länets 

kommuner, mot 17 kommuner under förra mandatperioden. Vi finns med både i traditionella 

alliansstyrelsen, allians med miljöpartiet och blocköverskridande styren. 

I flera av de kommunföreningar där Liberalerna gick framåt var det satsning på några lokala liberala 

valfrågor som gav en skjuts framåt. Förbundet bistod även i valrörelsen med underlag för lokala 

utspel knutna till nationell politik under valrörelsen. 

Förutom Liberalernas huvudfrågor i valet - skola, integration och ett utvecklat EU-samarbete - drev 

Liberalerna i Stockholms län även sjukvårdsfrågorna. Vi startade med kampanj, framförallt i form av 

digital annonsering, redan i februari och tog senare under valrörelsen fram både affischer och 

trycksaker med viktiga budskap om fasta husläkare och förbättrad tillgänglighet genom digitalisering.  

Så gott som alla föreningar genomförde redan före sommaren aktiviteter för att möta och samtala 

med väljarna. Efter sommaren satte den mer intensiva valrörelsen igång, denna gång kortare än 

vanligt på grund av den tidigarelagda valdagen. 

En av våra viktigaste strategier var att föra många samtal med potentiella väljare. Samtalskampanjen 

startade i april och medlemmar och kandidater genomförde fram till valet 141 251 samtal, vilket 

innebar att vi med råge överträffade det uppsatta målet.  

Samtalen fördes i vardagen, i samband med dörrknackning och andra kampanjaktiviteter. Så kallade 

målgruppskartor togs redan 2017 fram av förbundet till alla föreningar. Genom dem kunde 

valrörelsens aktiviteter koncentreras till områden där Liberalerna har hög potential att öka sitt 

väljarstöd. 

Dörrknackning är en kampanjform som några föreningar och kandidater även tidigare har ägnat sig 

åt, men i denna valrörelse användes detta mer än någonsin och vi vet nu att det ger resultat. En 

uppföljning som Liberalerna Stockholms stad gjorde visar att det fanns en signifikant skillnad i 

valresultat mellan valdistrikt där vi knackade dörr och valdistrikt där vi inte gjorde det. I 

dörrknackade valdistrikt ökade Liberalerna med 3,1 procentenheter med ökningen stannade på 1,3 

procent i distrikt där man kunde ha använt denna metod men inte gjorde det.  

I sociala medier var vår aktivitet betydligt högre än tidigare. Genom ett utvecklat samarbete mellan 

länskansliet, landstingskansliet och kansliet i Stockholms stadshus kunde våra kanaler i sociala 

medier fyllas med innehåll som spreds av medlemmar och kandidater.   

Många nya medlemmar sökte sig i samband med valet till oss och vid årsskiftet passerade vi totalt 4 

000 medlemmar.  

Under hela mandatperioden har förbundets fokus varit att förbereda oss inför valrörelsen 2018. 

Valanalysrapporten, som förbundsstyrelsen har låtit en arbetsgrupp genomföra, lyfter fram att 

förbundet har tagit väl tillvara på de lärdomar som drogs efter valet 2014. Gruppen menar vidare att 
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verksamheten har utvecklats så att organisationen nu uppfattas som mer professionell och att 

valrörelsen bedrevs på ett i huvudsak bra sätt.  

Jag vill också lyfta fram att det nära och organiserade samarbete med Stockholmsföreningen med 

bland annat ett gemensamt kansli har gett oss bättre förutsättningar än tidigare genom att vi kan 

samordna och använda våra resurser mer effektivt. Samverkan mellan länskansliet, landstings- och 

stadshuskansliet i Stockholm stad har också varit intensivt, inte minst under valrörelsen. När det 

gäller både kampanjer och utbildning arbetar vi mycket nära riksorganisationen.  

Nu ser vi framåt mot ännu ett valår med europaparlamentsval den 26 maj 2019. Flera av de 

rekommendationer som vi har fått med oss från valanalysen ligger till grund den kommande 

valrörelsen, inte minst att fortsätta med kampanj och samtal. 

Allt det arbete för Liberalerna och för en liberal samhällsutveckling som under valåret 2018 har skett 

i vår region, hade inte varit möjligt utan hängivna och engagerade medlemmar. Till dem, 

förtroendevalda och tjänstemän vill styrelsen rikta ett stort och varmt tack. 

Anna-Lena Johansson, förbundsordförande 
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Politikutveckling  
Förbundet har en viktig roll i att driva politiska frågor som är angelägna för Stockholmsregionen. Det 

ser vi inte minst i det skärgårdspolitiska program som förbundet antagit och kommunicerat under 

året.  

Inför valrörelsen togs flera gemensamma budskap fram för Stockholmsregionen. Budskapen fanns 

med i de lokala foldrar som föreningarna använde i sina kampanjer. Likaså togs ett gemensamt 

budskap om sjukvård fram för att fungera som en kommunöverskridande valaffisch. Förbundet 

anordnade under året flera liberala politikkvällar som riktade sig till medlemmar i hela länet. 

I början av året initierade förbundet en gemensam kampanj om förbättrad sjukvård. Alla föreningar 

deltog i kampanjen. Under valrörelsen stöttade förbundet kommunföreningarnas gruppledare med 

underlag för flera politiska utspel, bland annat om LSS, lärarassistenter, betyg och Swexit. Dessutom 

har flera gemensamma initiativ tagits av gruppledarna i länets kommuner.  

Under valåret har samtliga föreningar utvecklat och arbetat med sin lokala politik. Föreningarna 

prioriterade några specifika frågor som kommunicerades i valrörelsen. 

Liberalerna har under året ökat sitt politiska inflytande och är nu med och styr i 23 av 26 kommuner, 

samt i landstinget.  

Vi ska bli fler 
Det totala medlemsantalet ökade från 3 908 till 4027 medlemmar under 2018. Vi har fått 828 nya 

medlemmar under året.  Vi har lyckats öka medlemssiffrorna flera år i rad, men nådde inte riktigt 

målet med att bli 4238 medlemmar 2018. 

2015 när projektet ”Vi ska bli fler” startade, lade förbundet upp en strategisk plan för arbetet. Vi 

började välkomna alla nya medlemmar med ett telefonsamtal som sedan följs upp av en kontakt, 

gärna genom ett möte, av kommun- och/eller lokalföreningen. Vi utvecklade förbundets 

medlemsaktiviteter med till exempel ”Liberal politikkvällar” som ett komplement till den lokala 

föreningsverksamheten. 

Träffarna för nya medlemmar, Liberal start, utvecklades och har ökat i antal även under 2018. Genom 

att ha ett fokus på värvning och förenkla hanteringen vågade fler ställa frågan om att bli medlem till 

liberala vänner och bekanta. 

För att snabbt få så många som möjligt att betala årets avgift skickades en medlemsavgiftsavi ut per 

post i januari till alla medlemmar och under våren påmindes de som inte hade betalat via mejl, sms 

och post. 

Kommun- och lokalföreningarna arbetade under senvåren med att kontakta medlemmar som inte 

hade betalat årets avgift. Kansliet har månadsvis skickat uppdaterade medlemssiffror till alla 

föreningar, så att det ska vara lätt att följa medlemsutveckling och kunna göra de där sista insatserna 

som leder till resultat. 

Sammantaget visar det här att systematiskt arbete och att sätta upp mål och följa upp dem, ger 

resultat.  

Medlemsutvecklingen redovisas vidare i bilaga 1.  
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Utbildning och medlemsaktiviteter 
Verksamheten i förbundet har under året varit helt inriktat på förberedelser och genomförande av 

valrörelsen. Medlemmar och kandidater skulle vara väl förberedda för att kunna gå och möta 

väljarna. Det innebär att utbildningar hölls tidigt på året för att inte ta tid från det utåtriktade 

arbetet. Av samma anledning ordnades inga politiska diskussionsmöten i serien Liberal politikkvällar 

under våren. 

Valkickoff 10 februari 2018 

Lördagen den 10 februari bjöds medlemmarna in till en stor valkickoff på Clarion Skanstull. Vid denna 

breda valutbildning 400 personer. Programmet innehöll bland annat tal av Jan Björklund, workshops 

om politik och kampanj och fest på kvällen. 

Inspiration för valvinst 2018 

Från februari till april genomfördes åtta endagars valutbildningar riktade till medlemmar och 

kandidater på olika platser i länet. Några kommunföreningar, regionvis, samarbetade om lokal och 

inbjudningar. Förbundet tog, delvis i samarbete med riksorganisationen, fram ett koncept för 

utbildningarna (stomprogram, PPT och filmer) och hjälpte till med att engagera processledare samt 

en riksdagskandidat till varje tillfälle. Ca 400 medlemmar deltog sammanlagt. 

Kandidatprogram 

Under våren 2018 genomförde riksorganisationen kandidatutbildning för de listettor och – tvåor på 

kommun, landstings- och riksdagslistorna. De 12 första namnen på Stockholms riksdagslista fick 

delta. 

Liberal start 

Liberal start är en utbildningsserie som vänder sig till nya medlemmar i liberalerna och innebär ca 2 

timmars träff på kvällstid. Under året hölls 19 Liberal start som hade olika teman:  ideologi, 

landstinget, Stockholms stadshus (vilken även medlemmar i länet inbjuds till) riksdagen och i slutet 

av terminerna hölls vår- respektive glöggmingel. Under valrörelsens sista veckor ordnades Liberal 

start varje vecka på valhögkvarteret med kampanj som tema som bland annat innebar att pröva på 

en kampanjaktivitet.  

Liberala politikkvällar 

Under hösten efter valet arrangerades tre Liberal politikkvällar.  

● 25 september: Vilka partier ska styra Sverige? Panel med Lotta Edholm, Svend Dahl, Anders 

Rehnberg och Jonna Sima under ledning av Madeleine Sjöstedt 

● 25 oktober: Sveriges och Stockholms liberala historia med Anders Johnson 

● 27 november: Liberal feminism med Anders Johnson, Ulrika Knutson, Lisa Öberg, Anders Viking 

Pettersson, Charlotta Schenholm, Gabriela Ohlzon och Caroline Rhawi 

Genomförda utbildningar redovisas i bilaga 2. 

Valrörelsen  
Här nedan redovisas huvuddragen i det engagerade arbete som medlemmar och kandidater gjorde 

under valrörelsen 2018. I övrigt hänvisas till valanalysen som har gjorts av den arbetsgrupp som 

tillsattes av förbundsstyrelsen på försommaren.  

Valanalysen har varit utsänd till föreningarna för synpunkter. De rekommendationer som rör EP-

valrörelsen har arbetats in i kampanjplanen för EP-valet.  
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Valanalysen finns i denna verksamhetsberättelse som bilaga 3. Enligt förbundsstyrelsens plan 

kommer den att ligga till grund till förbundets kommande strategiplan för mandatperioden och valet 

2022. Den kommer att tas fram i nära samarbete med föreningar och medlemmar med början hösten 

2019 alltså efter EP-valet 26 maj. 

Valrörelsens huvuddelar 

Förbundets verksamhet under hela mandatperioden har varit inriktad på att stärka Liberalerna i länet 

inför valet 2018. Valplanen beslutades av förbundsstyrelsen i oktober 2017. Utbildning genomfördes 

under vintern. Ungefär från april och fram till sommaren kom många föreningar igång med 

kampanjaktiviteter som dörrknackning och samtal med väljare på gator och torg. Förbundets kansli 

organiserade också deltagande i några större aktiviteter vår och försommar. 

● Seniordagen i Kungsträdgården den 8 maj. 

● Sverigedagarna på Djurgården den 24-26 maj. 

● Järvaveckan i Tensta den 10-17 juni 

Förbundet stödde också HBT Liberalerna med Pride den 29 juli till 4 augusti både ekonomiskt och 

genom att en medarbetare på kansliet arbetade med arrangemanget. 

Samtal för samtal 

Samtal med väljarna var vår viktigaste kampanjmetod. I Stockholms län genomfördes sammanlagt 

141 000 samtal vilket överträffades målet som var satt till 134 000. Sannolikt fördes dock betydligt 

fler samtal med väljare utan att de räknades på detta sätt. 

Samtal fördes i vardagen, i dörrknackningskampanjer, på gator och torg, i valstugor och på home 

parties. Vi satte upp mål som bröts ned till varje förening. Samtalen registrerades från 1 april i 

kampanjappen eller via ett särskilt formulär. Varje vecka från och med den 9 maj skickades en 

uppföljning med siffror på antal uppnådda samtal till alla föreningar och vilka föreningar som var ”10 

i topp”. Varje vecka korades en förening till vinnare t ex för att ha uppnått stor andel av sitt mål eller 

ha ökat mycket under veckan. Ett pris i form av portabel samtalsöppnare och några T-shirts och 

kepsar skickades i paket till föreningen. 

Kansliet tog fram olika verktyg, checklistor och manualer för att underlätta aktiviteter som leder till 

samtal. Samtalsstartare, som innebar en bärbar skylt med de politiska huvudfrågorna som man 

kunde markera med klistermärke, blev mycket populär. Manualen för dörrknackning beskrev på ett 

enkelt sätt hur man kan öppna ett samtal i dörren. Det fanns även checklista för home party, 

insändare och studiebesök. 

Dörrknackning 

2018 års valrörelse blev ett genombrott för dörrknackning som kampanjmetod. Visserligen var det 

inte första gången, men fler dörrar knackades och fler av våra aktiva medlemmar ägnade sig åt det 

än tidigare. 

Stockholmsföreningen fattade tidigt beslut om att satsa på dörrknackning. Man tog hjälp av Aldes 

kampanjteam som höll en workshop tidigt i januari. En fältledare anställdes som koordinerade 

aktiviteterna och en checklista togs fram för att stötta föreningar och medlemmar.  

Av de 12 lokalföreningar i Stockholms stad som har villor och radhus i sina valdistrikt och kunde 

knacka dörr, har alla gjort det. Utvärdering av dörrknackningskampanjen i Stockholms stad indikerar 

att dörrknackning har hjälpt till att öka Liberalernas valresultat i staden väsentligt, samt något i 

riksdags- och landstingsvalet. Regressionsanalys visar på ett statistiskt signifikant samband mellan 
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antal dörrknackningskontakter och förbättrat valresultat. En stor del av samtalen handlade om lokala 

frågor och lokala foldrar blev ett viktigt komplement. 

I länet har användning av dörrknackning varierat. Vissa kommuner har valt bort metoden helt. I 

enkätsvaren från länets valledare framkommer i vissa svar att man var för få för att knacka dörr och 

att det var svårt att få ut medlemmarna, medan andra har använt metoden i betydande utsträckning. 

Prioritering av områden 

Under 2017 fick föreningarna tillgång till så kallade målgruppskartor. Det var digitala kartor med en 

analys av Liberalernas potential i varje valdistrikt baserat på tidigare val och befolkningens 

utbildnings- och inkomstnivå. Dessa kartor användes. 

Trycksaker 

Trycksaker användes i betydligt mindre omfattning än tidigare. Det fanns tillgång till en generell 

folder om Liberalernas politik, förbundet tog fram en särskild sjukvårdsfolder och alla föreningar 

erbjöds att med hjälp av förbundet få en lokal folder där också Liberalernas huvudfrågor nationellt 

och i landstinget fanns med.  

Genom webbtryckeriets utskicksverktyg kunde föreningarna göra riktade utskick till prioriterade 

områden. När enkäten är genomförd kommer vi att ha en bild av hur många som använde sig av 

detta. 

Affischer 

Egenuppsatta affischer var en stor del av Liberalernas valrörelse i alla kommuner, med något 

undantag. Det är betydelsefullt eftersom partiets ekonomiska möjligheter att betala för annonsplats i 

det offentliga rummet är begränsad. Sammanlagt användes över 10 000 affischer med riks- och 

lokala budskap.  

Annonser 

Förbundet bidrog till att Liberalerna kunde genomföra en omfattade digital annonsering som var 

koncentrerad till de sista veckorna före valet. Genom verktyget ”digitala annonsmaskinen” kunde 

kommun- och lokalföreningar genomföra digitala annonskampanjer med lokala budskap riktade till 

lokala utvalda målgrupper. 16 kommunföreningar och en lokalförening i staden använde 

annonsmaskinen. 

Stöd till och avtal med LUF Storstockholm och Liberala studenter 

LUF Storstockholm och Liberala studenter fick ekonomiskt stöd för att nå ut till framförallt 

förstagångsväljare och studenter i valrörelsen.  

Förvalskampanj om sjukvård 

Förbundet genomförde i februari/mars en förvalskampanj om sjukvård riktad till väljare i Stockholms 

län. Syftet var bland annat att öka kunskapen och uppslutningen kring sjukvårdsfrågorna i partiet och 

på ett vardagsnära och enkelt sätt få ut våra centrala budskap om sjukvård i länet och att testa digital 

annonsering i större skala och därmed ge Liberalerna mer kunskaper inför valrörelsens annonsering. 

Kampanjen hade tre teman: fast husläkare och sammanhållen vård för äldre, sjuksköterskelöner, 

minskad byråkrati och mer tid för patienterna. Två målgrupper valdes ut: vårdintresserade samt 

väljare i fyra de valdistrikt där Liberalerna är som starkast i varje landstingsvalkrets i länet och staden. 

Antalet exponeringar blev sammanlagt 1 029 508 och avslutsfrekvensen 43 procent. Över 2 000 

klickade in på webben för att lära sig mer. En utvärdering visade att kampanjen hade haft största 

effekt i områden där Liberalerna är starka och att de stora mediehusens webbplatser genererat mest 

intresse.  
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Stöd till kandidater 

I augusti 2017 fattade förbundsstyrelsen beslut om riktlinjer för stöd till kandidater. I valet 2014 hade 

ett omfattande stöd getts till kandidater för att bedriva personvalskampanjer. Valutvärderingen 2014 

menade att det hade bidragit till en splittrad bild av partiet och att detta borde hanteras annorlunda 

inför kommande val. Riktlinjerna inför 2018 var därför mer återhållsamma och betonade istället 

vikten av att de kandidater som hade kommit högt på listorna också var de som partiet skulle satsa 

på. Kommunföreningarna uppmanades att anta riktlinjerna som sina egna.  

Valledaren och förbundssekreteraren träffade under vårvintern 2018 de 12 personer som toppade 

riksdagslistan (undantaget partiledaren och partisekreteraren) för att få en uppfattning om deras 

planer för valrörelsen och vad förbundet kunde ställa upp med. Var och en fick också möjlighet att 

komma in med sin personliga valplan. I juni fick dessa samt de översta namnen på landstingslistorna 

möjlighet att söka ekonomiskt stöd för annonsering i sociala medier. 

11 personer inkom med ansökningar som beviljades helt eller delvis. Det rörde sig om stöd från 2 500 

till 30 000 kronor. 

Kommunikation 
Under året har förbundets sociala medierteam, bestående av läns-, stadshus- och landstingskansliet, 

arbetat strategiskt och målinriktat med sociala medier, främst Facebook som är vår primära kanal. 

Teamets uppsatta mål nåddes med råge. Under valrörelsen uppnåddes 425% respektive 508% av 

målet med 25 509 / 6000 interaktioner och 1 015 200 / 200 000 räckvidd. Teamet har följt upp vilka 

inlägg som har gått bäst och arbetat för ett sammanhållet budskap. Antalet som följer vår 

Facebooksida har ökat.  

Under året startades en Facebook-grupp, “Liberalerna Stockholm i sociala medier”, för att ge stöd till 

medlemmar, kandidater och föreningar i sociala medier samt öka spridningen av vår kommunikation 

på Facebook. Gruppen användes frekvent under valrörelsen. 

Förbundet har varje månad följt upp antalet sessioner för föreningarnas hemsidor. Utfallet av det 

totala antalet sessioner under 1 augusti - 9 september blev 17 809, vilket är 528% högre än 

genomsnittet per månad. 

Förbundet kommunicerar med medlemmarna i huvudsak via e-post. Varje vecka får alla medlemmar 

veckobrevet “På gång” med information om kommande aktiviteter och några utdrag ur lokala 

nyheter. Facebook är en annan och allt viktigare kanal för att nå ut till medlemmar. Nyckelgruppen 

särskild information i Nyckelgruppsbrevet varannan vecka. 

Förbundets styrning och organisation 
Valplan, budget och uppföljning, löpande avtal mellan Stockholms stad och länet. 

förbundets verksamhet styrs genom en verksamhetsplan och budget som förbundsstyrelsen beslutar 

om inför varje år. Under 2018 var verksamhetsplanen i form av en valplan för 2018. 

Ekonomisk uppföljning görs av förbundsledning/AU vid varje sammanträde. Avtalet mellan 

Liberalerna Stockholms stad och förbundet som reglerar den gemensamma verksamheten och 

kansliet, följs upp två gånger per år, på basis av verksamhetsuppföljningen. 

Förbundsårsmöte 

Den 17 mars hölls förbundsårsmöte och riksdagsledamot Christer Nylander årsmötestalade. 
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Förbundsmötet 2017 gav i samband med behandling av motionerna, förbundsstyrelsen några 

uppdrag. Detta redovisas i bilaga 5. 

Förbundsmöte 

Den 17 oktober genomfördes förbundsmöte för att besluta om nominering av landstingsråd samt att 

förbundsmötet fick möjlighet att yttra sig över KLASS-kommitténs förslag på andra ledande 

företrädare i landstinget. 

Partiråd 

Planerat partiråd flyttade till 2019 på grund av regeringsfrågan. 

Förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelsen valdes av förbundsårsmötet. Följande personer valdes till ordinarie ledamöter: 

Anna-Lena Johansson, ordförande, Karin Karlsbro, 1:e vice ordförande, Lotta Edholm, 2:e vice 

ordförande, Martin Andreasson, Richard Bengtsson, Monica Brohede Tellström, Malin Danielsson, 

Cecilia Elving, Christoffer Fagerberg, Daniel Forslund, Metin Hawsho, Lars Johansson, Nikoletta Jozsa, 

Björn Ljung och Martin Ängeby. 

Till ersättare valdes: 1.Nina Lundström, 2. Hans Ahlgren, 3. Caroline Rhawi, 4. Tobias Hammarberg, 5. 

Patrik Silverudd, 6. Osbjer Inga, 7. Maria Johansson samt 8. Ylva Mozis. 

Kommunalpolitiska rådets ordförande har en ordinarie plats i styrelsen. Liberala ungdomsförbundet, 

Liberala kvinnor och Liberala Studenter har varit adjungerade till förbundsstyrelsen. 

Förbundsstyrelsen har genomfört 10 sammanträden. 

Valledning/Förbundsledning/arbetsutskottet 

Valledningen/Förbundsledningen/arbetsutskottet har hand om förbundets löpande angelägenheter 

och tjänstgör som förbundsstyrelsens verkställande organ. Utskottet har under valåret övergått i en 

valledning och bestått av följande personer: Monica Brohede Tellström, ordförande, Malin 

Danielsson, Lotta Edholm, Daniel Forslund, Anna-Lena Johansson, Lars Johansson (förbundskassör), 

Karin Karlsbro, Birgitta Rydell samt Martin Ängeby. 

Förbundsledning/arbetsutskottet har haft 13 sammanträden. 

Revisorer 

Till revisorer valde förbundsårsmötet Fredrik Sjölander, KPMG och Lars Bergstig. Till ersättare utsågs 

Anders Taaler, KPMG och Johan Pohl. 

Kommunalpolitiska rådet, KPR 

KPR har till syfte att få till stånd en samordnad och slagkraftig kommunalpolitik för Liberalerna i 

Stockholms län. Rådet har bestått av en ledamot per kommun samt landstinget. Ordförande i KPR har 

varit Malin Danielsson, Huddinge och vice ordförande Lotta Edholm, Stockholm. Politiska sekreterare 

har inbjudits att närvara på mötena och en representant från LUF respektive LK har varit 

adjungerade. Se vidare bilaga 6. 

Nyckelgruppskonferenser 

Nyckelgruppskonferenserna är möten för kommun- och lokalföreningsordförande, 

gruppledare/kommunalråd, politiska sekreterare, förbundsstyrelsen och Stockholmsföreningens 

styrelse. Syftet är utbyte av information, dialog och förankring av den gemensamma mål och 

aktiviteter som är beslutade i verksamhetsplanen. Totalt har 10 möten genomförts under valåret, 

varav 7 per telefon, har genomförts under året med teman som medlemsvärvning, val- och 

kampanjplanering, kampanj samt valutvärdering.  
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Möten för politiska sekreterare 

De politiska sekreterarna i länets kommuner har en mycket viktig roll i det gemensamma arbetet för 

Liberalerna i länet. Kansliet genomförde fem träffar som riktar sig till partiets anställda inom 

Stockholms län. På träffarna diskuteras och förankras politik och verksamhet som förbundet arbetar 

med. 

Kansliet 

Förbundets kansli är också kansli för Liberalerna Stockholms stad. Samarbetet regleras i ett avtal som 

träffades 2015. Syftet med samarbetet är att åstadkomma en drivande, utvecklad och professionell 

organisation som kan bidra till att utveckla liberal politik och säkerställa att den får ett större 

genomslag i hela Stockholmsregionen. Genom att under mandatperioden bygga upp en organisation 

och verksamhet, kan ett starkare gemensamt arbete leda till en framgångsrik valrörelse. 

Det gemensamma kansliet leds av en förbundssekreterare/kanslichef och är ett kunskapscenter med 

strategisk roll för kommun-, lokalföreningar, medlemmar och förtroendevalda. Kansliets 

medarbetare arbetar med service, utbildning, verksamhetsutveckling, kampanjer, 

utveckling/samordning av politik med mera. Se vidare bilaga 11. 

Kansliet finns på Hantverkargatan 25 B som även är kontor för Liberala Ungdomsförbundets 

riksorganisation och stockholmsdistrikt. 

Konferensrummet, Selmarummet, kan användas av föreningar och andra organ inom partiet också på 

kvällar eller helger. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 Medlemsutveckling 2018 

Vi mäter medlemsutvecklingen på två sätt. Dels mäter vi hur många nya medlemmar som kommit in i 

partiet, dels mäter vi hur många medlemmar vi är totalt (inklusive nya medlemmar). 

Målet för nya medlemmar under 2018 var 858 och den 31 december hade vi fått 828 nya 
medlemmar, en tillströmning som skedde under hela året. Motsvarande siffra för 2017 var 731 nya 
medlemmar. 
 
Målet för totalt antal medlemmar var att vi 2018-12-31 skulle ha 4238 medlemmar. Utfallet blev 
4027 medlemmar. Motsvarande siffra för 2017 var 3908, vilket innebär att förbundet under 2018 
ökade det totala antalet medlemmar med 119 personer. 

 

 

 

 

 

Förening 

 
Totalt Antal 

 
Nyvärvade 

 
Mål 

 
Utfall 

 
% 

 
Mål 

 
utfall 

 
% 

 
Botkyrka 

 
99 

 
80 

 
 81% 

  
 34 

 
 13 

  
38% 

 
Danderyd 

 
135 

 
138 

 
102% 

 
15 

 
17 

 
113% 

 
Ekerö 

 
69 

 
73 

 
106% 

 
7 

 
13 

 
186% 

 
Haninge 

 
86 

 
89 

 
103% 

 
19 

 
15 

 
79% 

 
Huddinge 

 
121 

 
108 

 
89% 

 
28 

 
22 

 
79% 

 
Järfälla 

 
111 

 
11 

 
100% 

 
22 

 
24 

 
109% 

 
Lidingö 

 
143 

 
122 

 
85% 

 
36 

 
19 

 
53% 

 
Nacka 

 
171 

 
179 

 
105% 

 
36 

 
50 

 
139% 

 
Norrtälje 

 
93 

 
96 

 
103% 

 
20 

 
25 

 
125% 

Nykvarn  
21 

 
13 

 
62% 

 
4 

 
1 

 
25% 

 
Nynäshamn 

 
44 

 
30 

 
68% 

 
17 

 
1 

 
6% 
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Salem 

 
42 

 
35 

 
83% 

 
13 

 
5 

 
38% 

 
Sigtuna 

 
67 

 
50 

 
75% 

 
30 

 
11 

 
37% 

 
Sollentuna 

 
143 

 
145 

 
101% 

 
22 

 
26 

 
118% 

 
Solna 

 
168 

 
154 

 
92% 

 
43 

 
33 

 
77% 

 
Stockholm 

 
1810 

 
1750 

 
97% 

 
306 

 
414 

 
135% 

 
Bromma 

 
168 

 
190 

 
113% 

 
31 

 
42 

 
135% 

 
Enskede-Årsta 

 
99 

 
61 

 
62% 

 
12 

 
17 

 
142% 

 
Farsta 

 
61 

 
56 

 
92% 

 
8 

 
12 

 
150% 

 
Hägersten-Liljeholmen 

 
102 

 
108 

 
106% 

 
16 

 
29 

 
181% 

 
Hässelby-Vällingby 

 
68 

 
77 

 
113% 

 
14 

 
22 

 
157% 

 
Kista 

 
19 

 
26 

 
137% 

 
4 

 
8 

 
200% 

 
Kungsholmen-Essingeöarna 

 
187 

 
179 

 
96% 

 
33 

 
43 

 
130% 

 
Norrmalm 

 
264 

 
232 

 
88% 

 
44 

 
52 

 
118% 

 
Skarpnäck 

 
45 

 
53 

 
118% 

 
9 

 
14 

 
156% 

 
Skärholmen 

 
38 

 
33 

 
87% 

 
7 

 
1 

 
14% 

 
Spånga-Tensta 

 
49 

 
64 

 
98% 

 
8 

 
29 

 
363% 

 
Södermalm-Gamla stan 

 
306 

 
285 

 
93% 

 
47 

 
61 

 
130% 

 
Stureby-Vantör 

 
41 

 
46 

 
112% 

 
8 

 
12 

 
150% 

 
Älvsjö 

 
59 

 
64 

 
108% 

 
11 

 
15 

 
136% 
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Östermalm 

 
270 

 
240 

 
89% 

 
43 

 
48 

 
112% 

 
Sundbyberg 

 
76 

 
101 

 
133% 

 
0 

 
18 

 
100% 

 
Södertälje 

 
131 

 
114 

 
87% 

 
22 

 
13 

 
59% 

 
Tyresö 

 
67 

 
62 

 
93% 

 
10 

 
15 

 
150% 

 
Täby 

 
291 

 
238 

 
82% 

 
92 

 
33 

 
36% 

 
Upplands Bro 

 
45 

 
38 

 
84% 

 
2 

 
7 

 
350% 

 
Upplands Väsby 

 
75 

 
52 

 
69% 

 
46 

 
7 

 
15% 

 
Vallentuna 

 
66 

 
57 

 
86% 

 
9 

 
6 

 
67% 

 
Vaxholm 

 
25 

 
22 

 
88% 

 
3 

 
1 

 
33% 

 
Värmdö 

 
54 

 
59 

 
109% 

 
10 

 
14 

 
140% 

 
Österåker 

 
72 

 
64 

 
189% 

 
12 

 
9 

 
75% 

 
SUMMA 

 
4238 

 
4027 

 
95 % 

 
858 

 
828 

 
97% 
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Bilaga 2 Utbildningar 2018 

Under året har förbundet genomfört ett stort antal utbildningar, alla i samarbete med 

Studieförbundet Vuxenskolan. 

Liberal start för nya medlemmar  

16 januari - Liberal start: Ideologi 

13 februari - Liberal start: Riksdag 

7 mars - Liberal start: Landsting 

19 mars - Liberal start: Ideologi 

9 april - Liberal start: Stadshus 

25 april - Liberal start: Ideologi 

3 maj - Liberal start: Riksdag 

22 maj - Liberal start: Vårmingel 

9 augusti - Liberal start - kampanj 

21 augusti - Liberal start - kampanj 

8 augusti - Liberal start, kampanj 

3 september - Liberal start 

6 september - Liberal start - kampanj 

20 september - Liberal start Ideologi 

24 september - Liberal start Ideologi 

10 oktober - Liberal start. Riksdag 

18 oktober - Liberal start Landsting 

6 november - Liberal start Ideologi 

12 november - Liberal start Stadshus 

4 december - Liberal start Glöggmingel 

 

Liberala politikkvällar 

25 september - Liberal politikkväll 

25 oktober - Liberal politikkväll 

27 november - Liberal politikkväll 

 

Övriga utbildningar och medlemsaktiviteter 

10 februari - Kickoff inför valet med utbildning 

17 mars - Förbundsårsmöte 

14 juni - Kickoff för extra anställda under valrörelsen 

8 augusti - Jan Björklunds sommartal på Erstaterassen 

19 augusti - Valupptakt Berns, Debatt Soltorget 

 

Nyckelgrupp 

10 februari - Nyckelgruppskonferens 

16 april - Nyckelgruppskonf. 

22 maj - Nyckelgruppskonferens 

19 juni - Nyckelgruppskonferens 

7 augusti - Nyckelgruppskonferens 

19 augusti - Nyckelgruppskonf. 

29 augusti - Nyckelgruppskonf. 

4 september - Nyckelgruppskonf. 
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27 september – Nyckelgruppskonferens 

 

Träffar för politiska sekreterare 

22 mars - Pol.sek.träff 

18 maj - Pol.sek.träff 

25 september - Pol.sek.träff 

26 september - Pol.sek.träff 

29 november - Pol.sek.träff   
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Bilaga 3 Valanalysrapport 2018 

Valanalysrapport 

Liberalerna Stockholms län  
efter valet 2018 
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Inledning 
 

Ett stort tack! 

Liberalerna är ett parti som är rikt på idéer och har många engagerade medlemmar. På många sätt är 

det just drivet och att ha roligt tillsammans, som varit styrkan i årets valkampanj. Det är många 

medlemmar som på olika sätt bidragit till att driva politik och värva både röster och medlemmar inför 

valet 2018.  Därför vill vi inleda vår rapport med att rikta vår uppskattning till alla liberaler som slitit 

hårt för att uppnå bästa möjliga valresultat 2018. Tack! 

Innan sommaren gav Länsförbundets styrelse gruppen nedan i uppdrag att utvärdera Liberalernas 

valkampanj i Stockholms län och Stockholms stad. Stockholms län är den viktigaste valkretsen för 

Liberalerna och ligger ofta i frontlinjen för partiets kampanjer.  

Utifrån givna förutsättningar har vi inhämtat synpunkter från föreningar, medlemmar och kandidater. 

Vår metod har främst varit underlag från enkäter i kombination med närvaro i forum för 

eftervalsanalys och genom samtal med enskilda personer. Utvärderingsgruppens samlade bild är att 

valkampanjen hanteras väl av såväl ansvarig valledning som kommunföreningar. Det är vår 

förhoppning att rapporten sätter ljus på några slutsatser och förbättringspunkter som kan ligga till 

grund för framtida valsegrar. 

Arbetsgruppen har bestått av Jan-Ove Jerrestål (sammankallande), Karin Ekdahl Wästberg, Susan El 

Hark, Ulrika Hektor, Mats Siljebrand, Oscar Wåglund Söderström, Ann-Katrin Åslund, Hanna 

Clerkestam, Marcus Willershausen (LUF) och Bonnie Bernström (Liberala Kvinnor). Patrik Lind har varit 

gruppens sekreterare.  

Stockholm i november 2018 
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1. Valresultatet och väljarna  

Efter att ha tappat väljarstöd tre riksdagsval i rad, resulterade valet 2018 i en marginell uppgång för 

Liberalerna. Valresultatet till riksdagen på 5,5 % 2018 är partiets tredje sämsta valresultat någonsin. 

En tydlig trend i årets val blev röstsplittring.  Väljare i  Stockholm är  rörliga och trendkänsliga vilket 

ledde till stort genomslag för detta fenomen i länet.  

L:s väljarstöd har rört sig marginellt under mandatperioden, vilket lett till att partiet sällan varit 

föremål för intresse i medias rapportering. S och M har i egenskap av sin storlek och stadiga nedgång 

fått utrymme och likaså SD, som fortsatt att växa. V och C har fått rapportering utifrån sin tillväxt, MP 

utifrån sin negativa trend. KD har legat runt riksdagsspärren, vilket är något som givit dem utrymme. I 

en del rapporteringar har det inte skrivits alls om L:s resultat i opinionsmätningarna.   

I samband med M:s närmande mot SD valde många liberala M-väljare att gå till C. Historiskt har 

besvikna M-väljare valt Liberalerna och SCB:s väljarundersökning från november 2016 visade att 33,3 

% av M-väljarna hade L som näst bästa parti. I partiets kommunikationsstrategi fastslås också att L är 

det parti som ”har störst potential att växa” och upp till 18% av den samlade väljarkåren kan tänka sig 

att rösta på Liberalerna. Nu blev det inte så och en stor del av förklaringen ligger i att besvikna M-

väljare valde C före L. 

Enligt en undersökning i Sifo/TV4 var det hela 88% av väljarna som ville se L i en regering. Sakpolitiskt 

visade fler undersökningar från olika intresseorganisationer och opinionsundersökningar att 

Liberalernas politik inom funktionshinderområdet, klimat- och miljö, HBTQ-frågor och skolpolitiken fick 

höga betyg och positiva omdömen. Dessutom fördubblades förtroendet för Liberalernas 

försvarspolitik från 2014 till 2018. Enligt SVTs enkätundersökning, Valu, hade Liberalerna de minst 

lojala väljarna av allianspartierna (MP allra minst). Antalet väljare som bytte partilojalitet mellan valen 

2014 och 2018 var den högsta sedan mätningarna startade 1991. SD var det parti som behöll flest 

väljare mellan valen.  

Några veckor före valdagen hade Liberalerna medvind i opinionsmätningarna. Enligt Aftonbladet/Inizio 

(5/9) ökade förtroendet för Jan Björklund de sista två veckorna före valet från 31% till 37 %. Enligt 

denna mätning var det bara Ulf Kristersson som hade högre förtroende bland väljarna. Jan Björklund 

blev även vinnaren under partiledarutfrågningen den 4 september i TV4, enligt Expressen/Demoskop. 

Trots detta uteblev lyftet på valnatten och den medvind många kände i slutet av valrörelsen.  

Resultatet i länet är att Liberalerna gör marginella förändringar i de tre valen. I valet till riksdagen ser vi 

en tillbakagång med 0,06%, till landstingsfullmäktige en tillbakagång med 0,23% och till länets samtliga 

kommunfullmäktige en marginell ökning med 0,59%. 

Den kommande mandatperioden behöver ägnas dels åt fortsatt kampanjutveckling, dels åt att utforma 

en vitaliserad liberal politik med ett tydligt visionärt budskap som länkar samman alla tre nivåer – riks, 

kommun, landsting. De liberala svaren på vår tids möjligheter och utmaningar behöver uppdateras och 

göras relevanta för att de ska få genomslag. För att vi ska få de potentiella 18 % av väljarna som kan 

tänka sig att rösta på L, krävs relevanta budskap som adresserar de frågor väljarna vill ha svar på. 

Valresultatet på riksnivå talar sitt tydliga språk om att vi inte lyckades med detta i valet 2018.  

Givet att trenden med röstsplittring fortsätter, blir det även allt mer viktigt att vi både prioriterar våra 

resurser och blir bättre på att rikta våra budskap till specifika målgrupper.   
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Det behövs ett intensivt arbete för att både behålla väljare och attrahera nya. Den stora rörligheten 

hos väljarna är både ett hot och en möjlighet. Med ett intensifierat arbete kring utvecklingen av liberal 

politik och budskap finns goda chanser att Liberalerna kan växa. 

 

1.1 Liberalernas mål för valrörelsen 2018 

I valutvärderingen 2014 gavs 11 långsiktiga rekommendationer vad gäller inriktning och verksamhet i 

kommande kampanjer. Med hänvisning till analyser av valresultatet i Stockholms stad, 

rekommenderade också valanalysgruppen samtal som kampanjmetod. 

• Det behövs en tydlig liberal politik för 

Stockholmsregionen 

• Den ideologiska förankringen behöver stärkas 

• Folkpartiet ska bli synligare och tydligare på den 

lokala nivån 

• Vi ska vattna där det gror, inte bara där det redan 

växer 

• Folkpartiet ska bli ett ledande parti i sociala och 

digitala medier 

• Vi ska mäta vad vi gör och vilka insatser som ger 

resultat 

• Mobila kampanjer ska prioriteras och planläggas väl 

• Folkpartiet behöver fler medlemmar  

• Det ska vara roligt och relevant att vara medlem i 

Folkpartiet 

• Nya kompetenser och stödfunktioner behövs på 

kanslinivå 

• Det behövs en översyn av rekommendationer kring 

personval 

 

Länsförbundet har under den gångna mandatperioden arbetat utifrån de ovan nämnda 

rekommendationerna, och i valplan 2018 identifierades följande vara relevanta för valrörelsen 2018: 

1. Samlat budskap för Stockholmsregionen 

2. En starkare ideologisk förankring 

3. Bli tydligare och synligare på den lokala nivån 

4. Vattna där det gror och inte bara där det växer 

5. Prioritera sociala och digitala medier 

6. Mäta det vi gör och vilka insatser som ger resultat 

7. Prioritera och på ett bra sätt planlägga mobila 

kampanjer 

8. Snabbfotad och personstark kampanjorganisation 
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Länsförbundet har arbetat kontinuerligt med uppföljning och utvärdering. Organisationen har 

förstärkts och likaså samordningen mellan stadshus-, landstings- och länsförbundskanslierna, vilket 

underlättade i arbetet med att åstadkomma ett samlat budskap i Stockholmsregionen.   

I valplan 2018 sattes tre mål upp för valrörelsen 2018: 

1. Vi ska vinna fler väljares förtroende genom att 1400 aktiva medlemmar möter 100 000 väljare 

i samtal. 

2. Vi ska värva 1 035 nya medlemmar 

3. Vi ska vid utgången av 2018 vara 4 238 medlemmar. 

Det första målet överträffades då 141 251 samtal registrerades. Liberalerna lyckades sammanlagt få 

25 683 nya röster i de tre valen i Stockholms län 2018. Med detta kan vi konstatera att målet nåddes 

rent nominellt.  

 

 

  Kommun Landsting Riksdag 

Röster 
2018 132 005 115 746 104 513 

Röster 
2014 115 774 111 676 99 131 

Förändring 16 231 4 070 5 382 

 

De två andra målen är kopplade till värvningen av nya medlemmar. Nya medlemmar under 2018 

(31/10) är 753.  Valplanens värvningsmål för 2018 reviderades av länsförbundet till 858. Således 

saknades drygt 100 medlemmar för att nå den reviderade målsättningen.  Målet för 2018 är 4 238 

medlemmar. Fram till 31/10 är vi totalt 3 970 medlemmar. Målet är inte uppnått, även om vi kan 

konstatera att medlemsutvecklingen varit mycket god under mandatperioden. 

Valanalysgruppen kan konstatera att Länsförbundet har arbetat aktivt med de lärdomar och 

rekommendationer som gavs efter valet 2014. Det har medfört ett mer fokuserat arbete med 

målgruppskartor och en ökad och mer genomtänkt användning av sociala medier. Det personliga 

samtalet har varit i fokus genom samtalskampanjen både i förberedelserna och i genomförandet av 

valrörelsen. Vi konstaterar att det finns en stor enighet om att den verksamhetsutveckling som 

länsförbundet har genomgått under mandatperioden har varit bra och att organisationen nu uppfattas 

som mer professionell och att valrörelsen i stort har bedrivits på ett bra sätt.  

Vår uppmaning är att länsförbundet fortsätter och fördjupar detta arbete genom att vidareutveckla 

samordningen mellan de tre kanslierna, sätter upp tydliga mål, arbetar vidare med kampanjmetoder och 

utvärderar insatser samt fortsätter att utveckla mottagandet av och engagemanget hos nya 

medlemmar.  
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1.2 Valresultat 2018 Stockholms län 

1.2.1 Riksdagsvalet 

Som tidigare konstaterats är valresultatet på 5,5% en marginell uppgång på 0,1 % från valet 2014. 

Även om det är en bruten trend kvarstår faktum att det är partiets tredje sämsta resultat någonsin. 

I Stockholms län är resultatet likt tidigare val högre än det samlade resultatet i landet. I länet landar 

resultatet på 7,33%, en marginell nedgång med 0,06%, från 7,39%. Vi behöll våra sex riksdagsmandat 

från länet och vi är fortfarande landets starkaste liberala fäste.  

Nedbrutet på kommunal nivå backar Liberalerna i 14 kommuner, går fram i 10 och står oförändrat i 2 

kommuner. Starkast positiv utveckling har Sundbyberg med en uppgång på 0,87 %, tätt följd av 

Vallentuna på 0,73 %. Upplands Bro och Vaxholm uppvisar de största tappen med 1,03 % respektive 

0,96 %. I Stockholms stad och Solna är resultatet oförändrat. Sammantaget är det små rörelser i valet 

till riksdagen i länet.  

Det är också intressant att notera att valresultaten i de kommuner där vi uppvisar de största 

ökningarna i kommunvalet (minst + 2 %), inte åtföljs av liknande ökningar i valet till riksdagen. I Järfälla 

och på Lidingö minskar vi i riksdagsvalet och på Ekerö, i Tyresö och i Norrtälje är ökningen till riksdagen 

marginell – trots framgångar på lokal nivå.  

Analys och rekommendation 

Stockholms län har många väljare med liberala värderingar. Det visar bl.a. uppgången för C och 

bekräftas av M:s tidigare starka position. Stockholms län har också många väljare med ideologin i 

fokus. En rapport från stadshuskansliet visar att framförallt väljarna i Stockholm skiljer sig på många 

sätt från övriga landet. De är mer rörliga, mer trendkänsliga och mer ideologiska.  

Att L backar i valet till riksdagen på länsnivå, istället för att öka, har inga entydiga förklaringar. Men 

nedan följer några uppslag:  

• Enkätsvaren från kandidaterna pekar på att politikens innehåll och val av valfrågor lämnar mer 

att önska.  

• En annan återkommande fråga i svaren är att partiets politiska förnyelseprocess inte 

resulterat i den förnyelse och omorientering som förväntats. Vår strävan efter politisk 

förnyelse har inte slagit igenom hos vare sig väljarna eller våra medlemmar.  

• Den negativa kampanj som S drog igång i syfte att smutskasta L och C gällande att eventuellt 

ge inflytande åt SD borde ha förutsetts bättre så att vi kunnat få ut vårt budskap snabbare och 

bättre. I kommande valrörelser är det viktigt att partiet inte bara fokuserar på den egna 

valkampanj, utan också tänker igenom vilka insatser andra partier kan förväntas göra. Vi 

behöver ha svar på tal. Och vara snabba. 

• Den lokala delen av partiet som möter väljarna, är starkt inriktad på att kommunicera 

kommunala och lokala budskap. Utvärderingen av dörrknackningskampanjen visar att 

riksdagsfrågorna varit ganska frånvarande i den kommunikation/budskap som partiets 

valarbetare förmedlat vid samtalen. 

• I varierande grad har toppkandidaterna till riksdagen involverats i de lokala valrörelserna och 

det framgår av svaren till utvärderingen en större önskan om att toppkandidaterna involveras 

mer.  
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• Det behövs ett mer samlat grepp i en gemensam valkampanj, där den röda tråden i den 

liberala berättelsen blir tydligare. Vår politik behöver hänga ihop. Vår nationella politik 

behöver brytas ner till lokal politik för att visa på betydelsen av att rösta på oss i alla tre valen.  

Att vi ökar i många lokala val men står stilla i riksdagsvalet indikerar att vi inte har lyckats förklara hur 

den nationella politiken hänger samman med den lokala. Röstsplittringen visar även på den potential 

som vi har att omvandla lokala röster också till röster i riksdagsvalet. Det är hoppingivande. Vi vet utifrån 

resultaten från valdistrikten var den potentialen finns och därför bör kampanjinsatser riktas särskilt mot 

dessa områden under de kommande åren.  

Till nästa riksdagsval bör ett eller flera mål för länet riktade mot väljare och mandat sättas upp för att 

hela länet ska sträva mot dem. Detta gäller även för landstinget. 

 

1.2.2 Landstingsvalet 

Inför valrörelsen utarbetades fem budskap kopplat till sjukvården för hela länet – Fast husläkare och 

trygg vård för äldre, Modernisera vården, Kapa köer och bejaka mångfald, Bättre villkor för 

sjuksköterskor och Stärk den psykiska hälsan. 

Den valplattformen utgjorde grunden för landstingsgruppens valkampanj. I början av 2018 

genomfördes en riktad förvalskampanj om sjukvård för att utveckla kommunikationen, få ut våra 

centrala budskap om sjukvård i länet, testa digital annonsering i större skala, samt öka kunskapen och 

uppslutningen kring sjukvårdsfrågor i partiet. I de lokala foldrarna till alla kommunföreningar var 

landstingsfrågorna framlyfta. Länsförbundet tog även fram en sjukvårdsaffisch och en särskild folder 

om sjukvården. 

Strategin var att landstingsvalet skulle bedrivas integrerat med den övriga lokala valkampanjen. I 

enkäter och underlag till valutvärderingsgruppen har ett antal medlemmar lyft svårigheterna att 

bedriva landstingsvalkampanj på lokal nivå.  

Liberalerna backade något i landstingsvalet, från 8,24% till 8,01% och tappade ett mandat. Liberalerna 

ingår efter valet i en blågrön majoritet och behåller en av de två landstingsrådsposterna, med fortsatt 

ansvar för hälso- och sjukvården samt innovations- och digitaliseringsfrågorna. I 18 kommuner backar 

Liberalerna i landstingsvalet och endast i åtta kommuner går Liberalerna framåt jämfört med valet 

2014. Viktigt att notera är att vi backar i hela nordostsektorn, där vi historiskt sett varit starka.  

Analys och rekommendation  

Landstingsvalet var bättre organiserat det här valet jämfört med det förra. Trots detta visar enkäterna 

på att det finns kunskapsluckor och osäkerhet kring att kommunicera landstingsfrågor. Det fanns en 

stark vilja att driva sjukvårdsfrågorna på vissa håll i partiet, men kraftsamlingen var inte tillräcklig.  

En förklaring till detta kan ligga i en osäkerhet och ovilja att prata sjukvård med tanke på det stora 

mediala fokus som legat på Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) under stora delar av mandatperioden. 

Landstingskansliet valde att i största möjliga mån undvika att tala om NKS men utarbetade svar och 

underlag för att medlemmar skulle kunna svara på frågor från väljarna. Sammantaget är det dock 

troligt att NKS bidragit till att valresultatet inte ökat, men att det inte blev så illa som många befarade. 
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En slutsats vi drar är att sjukvårdsfrågorna är viktiga för väljarna och att potentialen för Liberalerna i 

landstingsvalet är stora. Men vi behöver bli mer konkreta och koppla vår politik både till riks och lokalt. 

Från generella sjukvårdsbudskap till konkreta insatser i kommunerna. Att ha ett lokalt fokus i 

landstingsvalet och att börja valplaneringen tidigt bör vara en huvudprioritering till landstingsvalet 

2022. Det underlättar även involveringen av kommunföreningarna och medlemmarna i 

landstingsfrågor.  

Valutvärderingsgruppen rekommenderar landstingskansliet att fortsätta utveckla strategier och 

processer för hur vi kan utbilda kommunföreningarna i landstingsfrågor så att vi får en bättre 

kunskapsnivå och ett ökat engagemang för frågorna, både inom sjukvård och inom kollektivtrafik.  

Ett önskemål är även högre närvaro av förtroendevalda i kampanjer tillsammans med 

kommunföreningarna. Det bör även ske med stöd av den övriga partiorganisationen eftersom 

sjukvårdsfrågorna är strategiskt viktigt för Liberalerna. Vi behöver också profilera fler företrädare inom 

landstingspolitiken för att kunna öka närvaron bland och synligheten hos väljarna.  

Väljartappet i nordost-sektorn kräver en djupare analys och en strategi framåt för att ta tillbaka vår 

starka position. 

 

1.2.3 Kommunvalet 

Liberalerna hade likt tidigare val ett något bättre valresultat i kommunvalet i Stockholms län jämfört 

med i valet till riksdagen, i år en ökning från 8,5% till 9,1%. Faktum kvarstår dock att Liberalerna 

backade i 16 kommuner. Största minskningen skedde i Täby, där vi tappade hela 6,81%  och gick från 

16 till 12 mandat. Liberalerna gick fram i 10 kommuner. Största ökningen skedde på Ekerö med 3,77%, 

vilket gav två nya mandat, från tre till fem mandat. 

Ingen av länets 26 kommuner har längre en rödgrön majoritet. I skrivande stund ingår Liberalerna i 

styrande koalitioner i 22 kommuner, företrädesvis som Allians eller som Allians tillsammans med 

Miljöpartiet eller något lokalt parti. I fyra kommuner ingår L i blocköverskridande styren. Läget i 

Vaxholm och Ekerö är inte känt när denna rapport färdigställs. Liberalerna kommer därmed att ingå i 

betydligt fler kommunstyren jämfört med mandatperioden 2015-2018.  

Då Liberalernas frågor inte fick full genomslagskraft på riksplanet, blev lokala frågor i allmänhet och 

”lokala-lokala” frågor i synnerhet särskilt viktiga för väljarna. Något som framgick av 

Nyckelgruppskonferensens valutvärdering.  

I årets val har också lokala partier i flera kommuner rönt framgång. I hela 17 av länets kommuner är 

dessa representerade i den högsta beslutande församlingen. I nio kommuner har de lokala partierna 

vuxit ansenligt och har i dessa fall tagit fler mandat än Liberalerna. I Botkyrka sticker Tullingepartiet ut 

med nio mandat, i Nykvarn har Nykvarnspartiet nio mandat och i Vaxholm har Waxholmspartiet åtta 

mandat. Den trenden hänger tätt samman med röstsplittringen, att väljarna på hemmaplan väljer att 

gå på just ”lokal-lokala” alternativ och sedan väljer annorlunda på det regionala och riksplanet.  

Analys och rekommendation  

Även om kommunerna har frihet att driva sina lokala frågor, är det av största vikt att alla föreningar 

ser till att driva valfrågor på tre nivåer, både under valkampanj och i mellanvalsperioderna. Inför ett val 
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behöver vi alla ha fokus på att få så många väljare som möjligt att lägga sin röst på Liberalerna. Partiets 

huvudsyfte måste alltid vara att röstmaximera på totalen.   

Kommunerna ska givetvis kunna driva lokala budskap, men de bör så långt det är möjligt hänga 

samman och följa en röd tråd baserad på våra liberala värderingar, såväl nationellt som regionalt och 

lokalt. 

Det är vår rekommendation att alla kommunföreningar ska erbjudas en gedigen basservice inför och 

under valrörelsen från länsförbundet. Utöver detta tror vi på att extra stöd till strategiskt viktiga 

kommuner där partiet har störst potential att växa fortsatt behöver utvecklas. Urvalet och processen 

kring detta strategiarbete behöver vara öppet och transparent med syfte att förankras väl i 

organisationen. 

En djupare analys av kommuner med starka lokala partier bör övervägas för att se hur vi kan vinna 

mark där.  

Nu kommer Liberalerna att sitta i styret i både landstinget och kommunerna nästan överallt i länet. 

Det är mycket lätt att vi går in i en maktutövande och förvaltande roll.  Och därmed tappar fokus på 

väljarkontakt, kampanjer och att hårt profilera Liberalerna. Vi har från tidigare mandatperioder erfarit 

att Liberalerna har haft svårt att både hävda sig med kraft i styret och att andra partiet, främst 

Moderaterna, har tagit både äran och rampljuset. En tidigare erfarenhet är att profilering av 

Liberalerna i majoritet inte har varit strategiskt prioriterat av våra politiska företrädare i tillräcklig stor 

utsträckning.  

Valutvärderingsgruppen menar att varje kommunförening och fullmäktigegrupp måste tänka igenom en 

strategi för att profilera partiet under mandatperioden. I vissa fall kan starka profiler i vårt parti bidra till 

att hävda oss. Länsförbundet bör inom ramen för t.ex. Kommunalpolitiska rådet (KPR) arbeta med att 

stödja kommunföreningarna/gruppledarna att arbeta med profilering i ett nytt läge för Liberalerna i 

kommunerna. 

 

1.2.4 Skolvalet 

Liberala Ungdomsförbundet har haft ansvaret att kampanja och nå ut till förstagångsväljare. 

Huvudfokus har legat på skolkampanjer på gymnasieskolor runtom i länet. LUF har tagit många 

debatter och drivit ett aktivt kampanjarbete. LUF har haft en hög närvaro på skolor och värvat nya 

medlemmar.  

Trots detta är resultatet i skolvalet 2018 en försämring från 2014, och vi backar med 1,76%. Länets 

valresultat i skolvalet blev marginellt lägre än resultatet på riks, 6,28% jämfört med 6,94% på riks. 

Detta beror till stor del på att många unga väljare som identifierar sig som liberaler ser C som ett mer 

tilltalande alternativ, enligt LUF:s valutvärdering. 

Analys och rekommendation  

För att kunna öka stödet bland unga väljare krävs det att vi är mer relevanta i de frågor som engagerar 

unga, exempelvis miljö och jämställdhet, och visa att vi tar dessa frågor på allvar. Att inte vinna fler 

ungdomsväljare i ett val som vi har utropat som ett värderingsval är ett stort misslyckande. Den 

liberala kampanjen hade tydligt fokus på skola och EU. C hade ett mer attraktivt budskap då de 

fokuserade på just jämställdhet och miljö, vilket tilltalar unga liberaler.  
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Vi konkurrerar i hög grad med C och MP om samma väljare och behöver ta större plats i dessa frågor 

samtidigt som vi väver in dem i den liberala berättelsen på alla tre nivåer; kommun, landsting ock riks. 

Därför behöver vi utveckla vår politik, prioritera rätt frågor och utveckla sättet vi paketerar budskapen 

de kommande åren för att få ett starkare genomslag hos unga väljare om fyra år.  

 

2. Budskap, målgrupper och extern kommunikation 

2.1 Politiska budskap 

I valet 2018 profilerade sig Liberalerna som en motkraft mot nationalism och populism. I detta 

politiska landskap identifierades vår ideologi och vårt nya partinamn vara en av våra främsta tillgångar. 

Denna utgångspunkt gav oss möjlighet att vara ett tydligt alternativ på den politiska skalan.  

Att döma av valresultatet har vi dock misslyckats med att vara just ett tydligt alternativ. Väljarna har 

inte fått svar på frågan ”varför Liberalerna?”.  

Två övergripande frågor valdes ut för att öka tydligheten och minska spretigheten från valet 2014 – 

skolan och integrationen. I ett senare skede tillkom även EU som en valfråga. 

Skolan först 

Liberalernas paradgren är skolfrågorna och väljarna uppfattar i det närmsta partiet som ett 

enfrågeparti. Men i valrörelsen 2018 var skolan inget område som dominerade debatterna. Här fanns 

inte någon uttalad konfliktlinje och partiets budskap uppfattades inte vara några nyheter jämfört med 

tidigare val. Intressant att notera är att även MP som har haft huvudansvar för skolfrågorna under den 

gångna mandatperioden inte heller lyckades att nå fram i debatten. Partiets utbildningspolitik blev 

ingen röstmagnet i nya väljargrupper. 

Integration  

I valrörelsen talade alla partier om integration. I mångt och mycket blev debatten en förenklad 

diskussion om för eller emot att regera/stödja/samtala med SD. Integrationsfrågan förvandlades också 

till en debatt om migrationen och dess konsekvenser. Förenkling dominerade debatten om migration. 

C drev sin kommunikativt klara linje medan L intog ett mer resonerade, och gentemot väljarna 

otydligt, perspektiv. 

Budskapet ”Mot extremism” som lyftes fram i valrörelsens slutskede ökade möjligen tydligheten och 

engagerade både medlemmar och en del sympatisörer. Men C hade redan mutat in en stark liberal 

position. 

EU  

I Almedalen 2018 meddelades att Liberalerna "lägger om valrörelsen" med syftet att göra EU till en 

valfråga. Budskapet formulerades i 28 punkter. Detta val kritiserades i media och sågs inte som någon 

valvinnande strategi. Den analysen skulle kunna visa sig vara både rätt och fel. Fram till sommaren 

2018 var Liberalerna så gott som osynliga i medierapporteringen. Inte ens när 

opinionsundersökningarna pekade nedåt genererade det uppmärksamhet, mycket säkerligen 

beroende på att det gick sämre för KD och MP. I och med valet av EU-frågan kunde detta lyftas fram 

och diskuteras och på så sätt fick partiet ökad synlighet och en viss konfliktlinje med SD.  
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Samtidigt kan det konstateras att EU-frågan paketerades och vinklades på ett för väljarna obegripligt 

sätt. ”Mer EU” och ”Swexit” blev fel angreppssätt på en för oss viktigt fråga. Vi fick visserligen en 

konfliktlinje mot SD, men resonemanget blev för komplicerat och upplevdes inte relevant. Vi har i 

tidigare valanalyser betonat att Liberalerna ska prata om frågor som berör människor i vardagen. 

EU är starkt förknippat med L och en naturlig fråga att driva för oss, men partiet borde ha gjort en 

bättre hemläxa i valet av fråga och om vinkeln håller för att skapa en engagerande och mobiliserande 

ideologisk konfliktlinjen mot SD som tilltalar fler än våra egna medlemmar.  

Landstinget 

Med huvudansvar för länets hälso- och sjukvård var det naturligt att mycket av kampanjen från 

landstinget inriktades på vården. Kampanjen byggde på fem budskap: 

• Nära vård i hela länet: Fast husläkare och trygg vård för äldre. 

• Modernisera vården: Digitalisering. 

• Kapa köer och bejaka mångfald: Tillgänglighet och valfrihet. 

• Bättre villkor för sjuksköterskor. 

• Stärk den psykiska hälsan. 

 

Den viktigaste prioriteringen för landstinget var att fokusera på kärn- eller hjärtefrågorna inom 

sjukvården samt att ha en sjukvårdspolitik för hela länet. Den medialt stora och mycket komplexa 

frågan om NKS hanterades genom att själva inte sätta den i fokus, men alltid vara beredda att svara på 

frågor. Två valaffischer togs fram med budskapen Vård i tid och Trygg och modern vård. På dina villkor.  

Trafikfrågorna stod inte i fokus för Liberalerna och hamnade i skymundan, även om goda insatser 

gjordes för att sprida dessa budskap, inte minst med viss framgång i sociala medier. Däremot hade vi 

svårt att få genomslag medialt kring trafiken. En tänkbar förklaring kan vara att andra partier var 

sakägare samt att mycket fokus lades på hälso- och sjukvården.  

 

Lokala budskap 

Några kommunföreningar i länet har gått fram på grund av en något mer restriktiv stadsbyggnads- och 

exploateringspolitik. Tydliga exempel är Nobelbygget i Stockholm och utbyggnaden i Barkarby i 

Järfälla, men även Tyresö har rönt framgång på ett budskap om en mer varsam byggpolitik. Många 

kommunföreningar har gått fram som en följd av väldigt lokala budskap, men valutvärderingsgruppen 

har ingen samlad bild över vad samtliga kommuner har lagt sin tonvikt. 

Vi konstaterar, likt valutvärderingen 2014, att flera kommunföreningar har gjort goda insatser för att 

hitta starka lokala budskap som visar på varför det kan göra skillnad att rösta på Liberalerna i 

kommunvalet. Vår uppfattning är att det är en viktig förklaring till några av valresultaten i 

kommunvalet. Länsförbundets stöd och verksamhetsutveckling har varit till hjälp för  

kommunföreningarna att ha ett strategiskt perspektiv, bland annat med målgruppskartorna. 

Länsförbundet bistod med underlag och förslag på utspel i de tre huvudfrågorna till 

kommunföreningarna. Här kan vi se att skolan har varit lyckad med exempelvis utspel om 

lärarassistenter och siffror över hur många elever som inte klarar grundskolan i respektive kommun. 

Kommunala utspel kopplade till integration lyser dock med sin frånvaro. Kommunföreningarna fick 

också siffror på hur många jobb som riskeras i länet med en ”Swexit”. Ingen har dock rapporterat in att 

statistiken använts lokalt.  
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Analys och rekommendation 

Enligt de underlag som valutvärderingsgruppen har haft till sitt förfogande är en återkommande 

kommentar att Liberalerna hade för få frågor i portföljen. Detta kan tyckas motsägelsefullt då en viktig 

slutsats från valet 2014 var att partiet upplevdes som spretigt och hade för många frågor. 

Integration synes få kommunföreningar ha lyft som en bärande del i kampanjen och EU blev troligen för 

svårt eller ointressant att koppla till lokala behov. Av de tre huvudfrågor partiet gick till val på så är det 

bara skolan som har kunnat brytas ned till kommunal nivå. Där har kommunföreningarna och riks kunnat 

dra budskapen tillsammans.   

Denna valrörelse har haft ett unikt stort inslag av migration och brott/straff samtidigt som majoriteten 

av väljarna har haft sjukvården som den viktigaste frågan, ofta tätt följt av migration.  

Frånvaron av jämställdhet som en valfråga för Liberalerna har lyfts fram i den återkoppling som 

valutvärderingsgruppen fått. Den borde ha kunnat vara en konfliktlinje mot konservativa partier. 

Sjukvårdsfrågorna hade en begränsad framtoning i vår valrörelse. Båda dessa frågor prioriterades högt 

av väljarna (3:a resp. 1:a enligt SVT Valu), men de drevs primärt av C respektive KD på det nationella 

planet. Det innebar att Liberalerna i Stockholms län inte fick den draghjälp vi behövde för att belysa 

vår politik på området. Vi lade istället fokus på skola/utbildning, vilket är naturligt givet vår starka 

ställning i den frågan samt att väljarna rankar den högt. EU-frågan gav oss uppmärksamhet 

inledningsvis men var för tunn för att bära in i valspurten. 

Valutvärderingsgruppen konstaterar att vi har dragit rätt slutsatser (färre budskap och mindre 

splittring) men gjort fel saker (prioriterat fel frågor eller paketerat rätt fråga på fel sätt). Utifrån detta 

vill valutvärderingsgruppen lämna följande rekommendationer: 

• Fortsätt att utveckla den röda tråden såväl kommunikativt och innehållsmässigt för att 

tydliggöra hur politiken på alla tre nivåer hänger ihop. Våra budskap och frågor måste kunna 

bäras av företrädare på samtliga nivåer.   

 

• Utveckla politiken och kommunikationen på områden där intresseorganisationer rankar vår 

politik högt, som exempelvis funktionshinderområdet, klimat- och miljö och HBTQ-frågor. Vi 

måste också långsiktigt hålla fast vid jämställdhetsfrågan. Vattna där det gror, inte bara där 

det redan växer. Vi behöver i god tid innan nästa val jobba med nya frågor för att kunna få 

genomslag.  

 

• Tillse att ha frågor i reserv i de fall våra prioriterade frågor inte flyger hos väljarna. Vi är ett 

fullsortimentsparti med väl utvecklad politik på samtliga områden. ”Varför Liberalerna?” blir 

lättare att svara på om vi erbjuder svar på de frågor som väljarna ställer. 

   

• Till EP-valet bör budskap tas fram som går att bryta ned lokala siffor. Vi måste visa hur 

Europapolitiken påverkar väljarna i våra kommuner.  
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2.2 Väljargrupper och målgrupper 

Utifrån målgruppskartor rikta vår kommunikation mot målgrupper där vi redan är starka men även där 

vi har potential att växa. Bedriva en mer mobil kampanj genom fokus på samtal och ökad närvaro på 

sociala medier. Samarbete med LUF och LS för att nå unga väljare. 

Varje kommunförening fick från länsförbundet målgruppskartor som visade i vilka områden som 

Liberalerna hade potential att få fler väljare. Målgruppskartorna har använts i stor utsträckning när 

föreningarna planerat sina kampanjer. En mycket stor majoritet av föreningarna bedömer att 

valresultatet påverkades positivt av att prioritera områden för kampanj. Några lyfter betydelsen av att 

bearbeta vissa valdistrikt tidigare och mer frekvent för att åstadkomma förändring. 

Stockholms stad genomförde 2017 en Demoskop-undersökning för att få en bättre kunskap om bland 

annat vilka frågor som nuvarande och potentiella väljare bryr sig om. Det blev ett viktigt 

beslutsunderlag för det politiska innehållet i valkampanjen. Stockholms stad hade bl.a. ambitionen att 

fånga upp besvikna moderater.  

Enkäterna och övriga underlag ger ingen tydlig bild av hur övriga föreningar arbetat 

målgruppsinriktat vad gäller politiskt innehåll och vilka frågor prioriterade målgrupper ansåg viktiga. 

En förklaring kan vara att det är resurskrävande för en förening att skaffa sig sådan systematisk 

information.  

Analysen från skolvalet visar att vi backar och har ett försvagat stöd bland unga. 

Analys och rekommendation  

Den enklaste och billigaste metoden för partiet att nå sina målgrupper har varit geografi baserat på 

valdistrikten. Det har redan använts i flera valrörelser och har nu vidareutvecklats. En framgångsfaktor 

bakom de lokala valen kan ha varit att partiet inte bara satsade på starka valdistrikt, utan också riktade 

in sig på valdistrikt där det finns potential att växa samt att flera föreningar anammade ett 

geografibaserat arbete. Det är tyvärr en ekonomisk realitet att valdistrikten är det billigaste sättet att 

prioritera målgrupper. Bearbetning av målgrupper utifrån geografi och potentialen att växa behöver 

starta tidigt, särskilt i vissa valdistrikt.  

Eftersom hushållsutskick i större skala av ekonomiska skäl inte har kunnat genomföras så kvarstår 

frågan hur partiet skall nå väljare i flerbostadshus med dörrkoder. Möjligen måste partiet välja att i 

viktiga valdistrikt köpa tjänster för att i andra valdistrikt använda egna kanaler. Kanalstrategin behöver 

utvecklas. 

Det är otydligt om föreningarna har jobbat systematiskt med andra målgrupper än geografiskt 

baserade. Det kan t.ex. gälla vissa yrkesgrupper, arbetsplatser, kön, ålder etc. Det är ett tungt arbete 

för föreningarna att analysera och bestämma målgrupper. Målgruppskartorna har varit till hjälp, men 

skall ett målgruppsanpassat arbetssätt utvecklas behöver länsförbundet ta frågan om 

målgruppsarbete ett steg vidare. 

Analysen av kommunvalet visar på att vi backade i kommuner där vi tidigare varit starka. Det är 

långsiktigt allvarligt. Det behövs nu en strategisk prioritering och målgruppsanpassat fokus för att 

säkra väljarstöd i våra starkaste kommuner och för att vi ska hämta igen tappet i berörda kommuner 
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och därmed öka på totalen. Länsförbundet behöver besluta om och hålla fast vid en strategisk 

prioritering av våra viktigaste kommuner.  

Vi behöver också få en bättre bild av vilka frågor som prioriteras av väljarna i de geografiska områden vi 

bearbeta. Det finns modeller från andra kommunföreningar i landet, t.ex. Lund, om hur partiet i sitt 

kampanjarbete kan arbeta med enkäter över tid, för att samla in kunskap om vilka frågor som engagerar 

väljarna lokalt och som kan användas för att utforma valbudskap.  

Valanalysgruppen ser positivt på insatserna att öka medlemsantalet. Under den gångna 

mandatperioden har medlemsutvecklingen varit mycket stark, trots den svaga utvecklingen i 

väljarstödet. För ett parti med begränsade resurser är det viktigt att det finns medlemmar som kan 

bemanna kampanjorganisationen och föra ut partiets budskap. Ett större fokus på medlemsvärvning 

bör läggas även mellan valen. Genom att etablera relationer med väljare tidigt under mandatperioden 

kan både medlemsmål och mer effektiva kampanjer utarbetas (läs mer om dörrknackning och 

kampanjutformning nedan). 

  

3. Valkampanjen  

Enligt de underlag som stått till förfogande för denna utvärdering uttrycks en uppfattning om att 

valrörelsen upplevdes som kort och att den kom igång sent. En förklaring är Riksorganisationen var sen 

i leveranser av bl.a. valbudskap. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att vi behöver vara bättre 

förberedda inför valet till Europaparlamentet samt kommande nationella val. Samtidigt bör det 

uppmärksammas att allt fler väljer att förtidsrösta, vilket ställer krav på oss att börja kampanja i tid och 

att prioritera och resursfördela på ett sådant sätt att vi har förmåga att göra två valspurter – en inför 

förtidsröstningen och en inför valdagen. 

Den fysiska närvaron för väljarkontakt har haft en annan karaktär detta val. Färre föreningar hade 

valstugor, istället har samtal, dörrknackning och en ökad digital närvaro prioriterats och i stor grad 

präglat många föreningars kampanjer. 

3.1 Kampanjaktiviteter 

Det övergripande målet med samtliga kampanjaktiviteter var att vi skulle möta 100 000 väljare i 

samtal. Ett mål som senare reviderades till 135 000 samtal totalt i länet.  

3.1.1 Samtalskampanjen 

Den nationella samtalskampanjen startade den 1 april. Målet var 500 000 samtal fram till valet som 

bröts ned till varje länsförbund och kommunförening. Det innebar ett mål 135 000 samtal för 

Stockholms län (något högre än det som var satt i valplanen). Målet uppnåddes då 141 251 samtal 

registrerades i kampanjappen i Stockholms län. Det är dock troligt att fler samtal fördes då det 

framkommit att alla  inte använde appen. Det finns således förbättringspotential då registreringen av 

samtal upplevdes krångligt och tidskrävande.  

Den samtalsöppnare som tagits fram som stöd upplevdes som mycket bra. Kansliets enkät till 

föreningarna visar att målgruppskartorna varit ett ganska eller mycket viktigt verktyg i föreningarnas 
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kampanjplanering. Många föreningar bedömer likaså att valresultatet blev bättre i de områden som 

prioriterades jämfört med andra områden. 

 

Metoden att sätta upp mål och regelbundet följa upp och kommunicera resultaten har varit fruktsamt 

och är något som bör fortsätta. En viktig del i samtalskampanjen var att i betydligt större utsträckning 

än tidigare använda dörrknackning som metod. 

3.1.2 Dörrknackningskampanjen  

Länsförbundet utarbetade checklistor och manualer och genomförde utbildning i dörrknackning. För 

att följa och utvärdera kampanjinsatsen utvecklades även en kampanj-app. Dörrknackning får höga 

betyg som kampanjmetod i länsförbundets enkät till kommunföreningarna/lokalavdelningarna. 

Inledningsvis fanns en viss tvekan till dörrknackning som kampanjmetod, men det förändrades när 

dörrknackningen startade.  

I Stockholms stad gjordes en större satsning på dörrknackning, med stöd från ALDE-partiet som höll en 

särskild workshop. Dessutom fick Liberalerna i staden tillgång till en särskild dörrknacknings-app 

(eCanvasser), som användes av ungefär hälften av dörrknackarna. Liberalerna Stockholms stad 

anställde även en fältledare för dörrknackning som bistod lokalföreningarna under hela kampanjen, 

med stöd från ALDE. Det fattades ett särskilt beslut om att dörrknackning skulle testas i stadsdelar 

med villor och radhus. Flerfamiljshus valdes bort då de kräver tillgång till portkoder.  

 

Av de 12 lokalföreningar i Stockholms stad som har villor och radhus i sina valdistrikt och kunde knacka 

dörr, har alla gjort det. Utvärdering av dörrknackningskampanjen i Stockholms stad indikerar att 

dörrknackning har hjälpt till att öka Liberalernas valresultat i staden väsentligt, samt något i riksdags- 

och landstingsvalet. Regressionsanalys visar på ett statistiskt signifikant samband mellan antal 

dörrknackningskontakter och förbättrat valresultat. En stor del av samtalen handlade om lokala frågor 

och lokala foldrar blev ett viktigt komplement.  

I länet har användning av dörrknackning varierat. Vissa kommuner har valt bort metoden helt. I 

enkätsvaren från länets valledare framkommer i vissa svar att man var för få för att knacka dörr och 

att det var svårt att få ut medlemmarna, medan andra har använt metoden i betydande utsträckning. 

Det saknas uppgift antalet ”dörrknackningar” i länets kommuner förutom i Stockholms stad. Det gör 

det svårt att grundligt utvärdera effekten på kommunföreningsnivå.  
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I några kommunföreningar genomfördes dörrknackningskampanjen enligt en flerstegsmodell med 

flygbladsavisering innan om att Liberalerna kommer att knacka dörr. Det upplevdes underlätta 

kampanjinsatsen. Att toppkandidater deltagit i dörrknackning har upplevts som positivt, då det 

bidragit till att fler medlemmar deltagit i aktiviteten. Dörrknackning som genomfördes med 

toppkandidater upplevdes som mycket lyckade.  

Analys och rekommendation 

Utvärderingsgruppen konstaterat att dörrknackning som kampanjmetod verkar ha varit framgångsrik 

och bör vara ett huvudinslag i såväl kommande valkampanjer som mellanvalskampanjer. Den tvekan 

som fanns inledningsvis har till stor del försvunnit och istället har medlemmar och föreningar fått 

uppleva potentialen i metoden.  

För ett parti som har begränsat med ekonomiska resurser är dörrknackning en bra och personlig 

metod för att nå väljarna. Genom att använda och finslipa kampanjmetoden i mellanvalskampanjer 

ökar förutsättningarna för att dels få en mer regelbunden kontakt med våra väljare och bygga 

förtroende hos dem och dels att hålla igång och bygga en kraftfull organisation till valrörelser 

framöver. Vi skapar en ny kampanjkultur i partiet. 

Konceptet behöver utvecklas, t.ex. skriftlig avisering i förväg att Liberalerna kommer att vara i området 

och uppföljande kontakt. Den metodiken har använts på några håll med goda resultat. Eftersom 

kampanjinsatsen är tidskrävande behövs en tydlig plan i varje förening om vilka områden som ska 

prioriteras och vilka dörrar som ska knackas.  

Det behövs ett tydligt syfte med en dörrknackningskampanj. Är det att lyssna på väljarna, att göra lokal 

politik mer känd eller att samla personkryss för lokala kandidater? Oavsett vad syftet är och när 

kampanjen sker, så vill vi betona vikten av att vi inte får bli för kvantitativa.  Det är viktigt med högt 

ställda samtalsmål, men det behövs en bra avvägning mellan antalet samtal och behovet av tid för bra 

samtal.  

För att dörrknackningen ska bli effektiv behövs ett enkelt digitalt verktyg för att registrera samtalen och 

att kunna återrapportera vad samtalet handlat om. Det vore en bra grund för oss att använda i 

utvecklandet av vår politik och hur vi förpackar våra budskap framåt så de blir relevanta för våra 

potentiella väljare. Mätbarheten och möjligheten till att utvärdera och förbättra kampanjarbetet ska 

alltid finnas med i vår kampanjplanering. Det finns goda skäl att fortsätta det nära samarbetet med 

ALDE, som inleddes i samband med valrörelsen 2018.  
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En del av de lokala kampanjarbetarna har upplevt en osäkerhet att kommunicera riks- och 

landstingsfrågor i samband med dörrknackning. Den erfarenheten kan delvis hanteras genom ökade 

utbildningsinsatser, gärna obligatoriskt för alla kandidater men valbart för medlemmar, och ett 

tydligare krav på riksdags- och landstingskandidater att delta i partiets gemensamma insatser. 

Dörrknackningskampanj med särskilt utsedda teamledare som organiserar arbetet har varit 

framgångsrikt, flera har också engagerats där så har skett. Dörrknackning var bra och gav resultat men 

obekvämt för vissa medlemmar. Hur man för samtal vid dörrknackning behöver finnas med som en 

viktig del i alla valutbildningar för medlemmar och toppkandidater, gärna i form av praktiska 

träningsmoment.  Det behövs mer utbildning i samtal/dörrknackning för att modellen ska spridas mer. 

Goda exempel på dörrknackning och dörrknackare bör spridas.  

Alternativa kampanjmetoder behövs för flerbostadshus som inte är tillgängliga för dörrknackning. Det 

handlar om en betydande mängd väljare som Liberalerna inte har någon egen kommunikationskanal till.  

Valutvärderingsgruppen föreslår att valet av kanaler för gruppen väljare i flerbostadshus i prioriterade 

valdistrikt närmare analyseras. 

3.1.3 Alternativa kampanjmetoder 

Valutvärderingsenkäten visar att flest timmar i valkampanjen alltjämt har lagts på traditionella 

metoder som bemanning av valstugor, affischering, utdelning i brevlådor och samtal på torg. Bland 

alternativen fanns dock inte digitalt arbete med (se vidare 3.2.1 för den digitala kampanjen). Partiet 

valde detta val att ha färre valstugor, men de som har funnits upplevs ha fyllt en viktig funktion för 

väljare som inte hade bestämt sig. Många uppges ha besökte valstugorna. Flera föreningar har 

genomfört mikrokampanjer med lokala frågor i prioriterade områden, vilket gav bra utdelning. 

 

De samlade erfarenheterna från valrörelsen 2014 ledde till att länsförbundet inför årets val inte gav 

något generellt stöd till kandidater för att bedriva personvalskampanjer. De som ville gavs dock stöd 

i att utveckla sin närvaro på sociala medier. I juni fick de 12 personer som toppade riksdagslistan 

(undantaget partiledaren och partisekreteraren) samt de översta namnen på landstingslistorna 
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möjlighet att söka ekonomiskt stöd för annonsering i sociala medier. 11 personer inkom med 

ansökningar som beviljades helt eller delvis. 

 

Enligt enkätsvaren bör det vara mer fokus på personvalskampanjer, inte minst då lokala kandidater 

stärker partiets synlighet på lokal nivå, där många tenderar att rösta på person. ”En röst på en liberal 

kandidat är en röst på partiet”, är något som framförs ofta. Samtidigt får det inte spreta alltför mycket 

och kampanjen bör samspela med den generella kampanjen.  

”Homeparties” har använts i väldigt begränsad omfattning. Det beror troligen på begränsad 

erfarenhet och en allmän ovana. Samtidigt finns här stor förbättringspotential, inte minst som ett 

alternativ i flerbostadshus där dörrknackning är svårt. Personer som använt sig av metoden och som 

rönt framgång med den bör ges möjlighet att sprida goda exempel internt, på samma sätt som 

framgångsrika dörrknackare.  

Det finns inget underlag kring i vilken utsträckning flygbladsutdelning använts som kampanjmetod, 

men på flera håll har Liberalerna delat ut flygblad vid stationer eller på andra platser där människor 

passerar.  

Utdelning i brevlådor har skett i stor utsträckning. Utdelning i brevlådor i kombination med 

dörrknackning bör prioriteras framför flygbladsutdelning på allmän plats. Nya former som personliga 

brev har också gett effekt och är något som bör utvecklas. 

Analys och rekommendation 

De nya kampanjmetoder som länsförbundet har utvecklat behöver mer tid för att få genomslagskraft i 

organisationen. En del kommunföreningar/lokalavdelningar har anammat nya metoder medan andra 

arbetar med traditionellt. Det finns en risk att mer traditionella metoder som valstuga tar tid  som 

behövs för att nå våra målgrupper och att vi därför inte använder vår kampanjorganisation optimalt. 

Vi bör fortsätta på den inslagna vägen och sätta det personliga samtalet i centrum och fortsätta att sätta 

upp mål och mäta dem kontinuerligt. Nya metoder som exempelvis dörrknackning och en ökad digital 

närvaro har stått i fokus, och bör fortsatt göra det. Vi ser det som viktigt att det utvecklas en ny 

kampanjkultur i partiet där vi testar, drar lärdom, testar igen och förfinar kampanjarbetet. Det kan gälla 

både metod och budskap. 

Telefonsamtal som kampanjmetod bör prövas i olika mellanvalskampanjer för att fullt ut kunna 

användas till nästa val. Inte minst för att nå potentiella väljare i prioriterade områden med 

flerbostadshus. 

Vi måste vara närvarande vid olika externa event och tillställningar för att där på olika sätt 

marknadsföra partiet. I valplaneringen behöver vi kartlägga dessa för att kunna schemalägga 

medlemmar och anpassa våra budskap. 

Det finns några justeringar som behöver göras för att vi ska använda våra resurser rätt. 

Flygbladsutdelning på allmän plats tar resurser i anspråk som kan användas för utdelning i brevlådor i 

prioriterade områden och därför bör man överväga att minska omfattningen på denna kampanjform. 

Om flygbladsutdelning ska genomföras bör budskapet anpassas antingen utifrån målgrupp eller utifrån 

platsen/området samt utformas så att det inbjuder till samtal. 

3.2 Digitala annonser och trycksaker 
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3.2.1 Den digitala kampanjen 

I detta val skulle partiet i ökad utsträckning gå ”från torget till nätet”. Syftet var att lägga mer tid och 

andra resurser på digital kommunikation än tidigare. Överlag sett uppfattas de digitala kampanjerna 

vara bättre än de tryckta. De digitala kampanjmetoderna i sociala medier är svåra analysera eftersom 

kontrollgrupp saknas. Annonser på sociala medier är generellt billigare än traditionella annonser och vi 

kan själv välja vilken räckvidd ett inlägg ska ha.  

 

Ett sociala medier-team skapades i början av 2018. Teamet bestod av medarbetare som helt eller 

delvis arbetade med sociala medier på läns-, stadshus- och landstingskansliet. Skapandet av detta 

team följer rekommendationen som gavs 2014 om att skapa ett samlat budskap för 

Stockholmsregionen genom att kommunikationen samlades i gemensamma kanaler under 

”Liberalerna Stockholm” på Facebook och Twitter. Denna form av samordning bör fortsätta.  

Sociala medier-teamet överträffade kontinuerligt sina mål, inte minst under valrörelsens mest 

intensiva period (augusti-september). 

Period  Antal interaktioner / mål  Total räckvidd / mål  
Februari  1893 / 1500  74 412 / 30 000  
Mars*  3248 / 2400  111 608 / 80 000  
April  3254 / 3000  108 092 / 100 000  
Maj  3828 / 3600  108 176 / 120 000  
Juni  3814 / 3600  102 607 / 120 000  
Juli  4582 / 3600  118 712 / 120 000  
1 augusti - 9 
september  

25 509 / 6000  1 015 200 / 200 000  

 

Liberalerna Stockholms Facebook-sida hade den 1 augusti 7272 gillamarkeringar. Den 9 september 

hade siffran ökat 11,6 % till 8112. Den procentuella ökningen för V och C på deras sidor var 3,6 

respektive 1,5 %, men det verkar inte ha påverkat deras valresultat nämnvärt då de i länet går fram i 

riks- och landstingsvalen med mellan 2,25 % och 3,67 %, samtidigt som vi backar.  

Analys och rekommendation 

Digitala kampanjer och en stark och tydlig närvaro på sociala medier är viktigt för att synas och nå ut 

med budskapen. Sociala medier är en självklarhet för alla partier och kampanjmetoden utvecklas 

ständigt. Sociala medier är en viktig bas, men svarar inte mot alla behov. De personliga samtalen 

skapar en bättre möjlighet till dialog och lyssnande.   
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Valutvärderingsgruppen rekommenderar att länsförbundet noggrant följer utvecklingen och trender 

inom sociala medier för att partiet framöver ska hålla jämna steg med andra partier när det gäller sociala 

medier som kampanjmetod.  

3.2.2 Digitala annonser och stöd 

Genom företaget Emerse och verktyget ”digitala annonsmaskinen” kunde kommun- och 

lokalföreningar genomföra digitala annonskampanjer med lokala budskap riktade till lokalt utvalda 

målgrupper. 16 kommunföreningar och en lokalförening i staden använde annonsmaskinen. 

Omdömena om Emerse och annonsmaskinen är blandade, men mestadels negativa. 

• Vissa föreningar fann verktyget enkelt att jobba med, andra svårt.  

• Synpunkter som lyfts är bland annat att en utbildning för användande hade varit lämpligt och 

att service för annonsutformning hade varit bra. Det upplevdes också bland somliga som svårt 

att sälja in sin egen lokalförening och att det var svårt att utvärdera insatserna under 

valrörelsens gång.  

• Vissa föreningar upplever att de fick lite för pengarna, att det var dyrt och att annonserna 

uteblev.  

• Andra föreningar har mer positiva upplevelser av såväl Emerse som annonsverktyget 

Inför valrörelsen togs en särskild kampanj-app fram, med valhandbok, värvningstips, 

samtalsregistrering och aktivitetskalender. Enkätsvaren påvisar förbättringspotential, framförallt kring 

samtalsregistrering och kalender. Pushnotiserna, länken till ”vad vi tycker” och 

sorteringsmöjligheterna får bra omdömen. 

 

Appen och nya digitala verktyg upplevs enligt enkätsvaren lämna mer att önska. De behöver vara 

självinstruerande och mer intuitiva och användarvänliga. Registreringen av samtal kan förbättras. 

Analys och rekommendation 

Valutvärderingsgruppen konstaterar att erfarenheterna visar på att om alla kommunföreningarna ska 

vilja satsa resurser på verktyg som annonsmaskinen måste både förberedelserna, 

användarvänligheten, stödet och leveranssäkerheten hos leverantören förbättras. 

En fortsatt utveckling av appen rekommenderas inklusive möjligheten att i ett fritt textfält kunna 

skriva korta anteckningar vad samtalet handlat om, alternativt klicka i givna val, t.ex. migration, EU, 

skola, jämställdhet, partiledaren. På så sätt kan vi lättare mäta och utvärdera vad väljarna vill prata 

om. 
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3.2.3 Trycksaker och affischering 

Syftet med valaffischering är att skapa synlighet åt Liberalernas lokala och nationella budskap, samt att 

marknadsföra kandidater. Mycket tid lades på affischering samtidigt som den får lägre betyg än andra 

kampanjmetoder. 

 

Affischerna upplevdes som bra sett till materialval och utseende. Vad gäller budskapen på affischerna 

upplevdes de som tydliga, lättlästa och enkla att ta till sig samt att porträttaffischerna var bra. 

Valspurtaffischerna däremot var onödiga och tidskrävande. Priserna bedömdes som rimliga. Däremot 

upplevdes processen och dialogen kring framtagandet av mallarna i vilka de lokala budskapen skulle 

utformas som haltande. Att riksorganisationen först gav ett besked om layouten för att sedan ändra 

när de lokala affischerna redan var klara skapade onödig stress och upplevdes minska 

förutsättningarna att agera optimalt. Slutligt mallformat kom för sent och formatet ändrades 

dessutom under valrörelsens gång. Flera föreningar har tagit fram och använt sig av lokala affischer. 

Gällande foldrarna så uppfattades det gemensamma formspråket som positivt, men framsidorna som 

”svåra”. Överlag upplevdes de lokala foldrarna betyda mest samtidigt som riksfoldern ”slog väl ut”. 

Mer resurser till lokal-lokalt material efterfrågas och föreningar som Tyresö och Järfälla som bara 

använde lokalt producerat valmaterial ökade med 2,3 resp. 2,2 procent. Samtidigt har det framkommit 

att vissa lokala flygblad och broschyrer som togs fram inte höll den grafiska profilen.  

  

Analys och rekommendation 

Från slutet av april och under maj fram till sommaren var många föreningar igång med aktiviteter. 

Men det var trögt för många att komma igång efter semestrarna. Mycket mer aktivitet borde ha 

kommit igång innan förtidsröstningen startade.  
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En kort valrörelse och sena besked och leverans av valmaterial, har av allt att döma minskat 

förutsättningarna att agera optimalt i valrörelsen. Det krävs tidigare beslut och kommunikation kring 

mallar och budskap från framförallt Riksorganisationen för att länsförbundet och föreningarna ska 

kunna påbörja arbetet i tid. 

Bättre framförhållning och planering behövs för att kunna hålla den röda tråden på alla nivåer i 

kommande kommunikationsinsatser, t.ex. när det gäller att de lokala affischerna hinner anpassas efter 

riksorganisationens. 

En generell reflektion är att valförberedelserna – och genomförandet – borde ha börjat tidigare på alla 

nivåer i partiet. En sen start fortplantade sig i alla led i valkampanjen.  

Kommunföreningarna måste också få ett bättre stöd för att använda InDesign under valrörelsen. Till 

kommande valrörelser bör det övervägas att inrätta en central funktion som bistår kommunföreningar 

i InDesign under valrörelsen. 

Vi konstaterar även att valaffischering mer har en mobiliserande effekt än att det påverkar 

röstbeteendet. Vi behöver synas om andra partier affischerar, men i valet mellan att lägga värdefull 

kampanjtid på affischering vs andra kampanjinsatser är valet självklart. Det kan vara bättre att hitta 

strategiskt bra lägen, snarare än att ”affischera hela bygden”. Kommunföreningarna bestämmer själva. 

I det lokalt utformade valmaterialet, t.ex. foldrar, är det viktigt att vi tar tillvara möjligheten att 

marknadsföra och integrera våra budskap kommun-landsting-riksdag. Det handlar om att bryta ned 

övergripande landstings- och riksdagsfrågor till lokalt anpassade budskap.  

 

3.3 Organisation, intern kommunikation och internt stöd 

3.3.1 Organisation och intern kommunikation 

För att utforma en valorganisation som effektivt kunde tillvarata och utnyttja Liberalernas resurser i 

länet, bildades en gemensam operativ valledning för kampanjsamordning. Det framhålls som en viktig 

framgångsfaktor. Regelrätta avstämningsmöten hölls med RO och ett valhögkvarter upprättades som 

samlingspunkt för valarbetare. Vidare hölls ett par konferenser som var inriktade på valförberedelser.  

Länsförbundet anställde åtta kampanjombudsmän för att stödja olika delar av länet. Deras arbete var 

att tillsammans med föreningarna arbeta med valaktiviteter. Ett särskilt team för sociala medier 

(SoMe) bildades för att stärka samordningen för den digitala kampanjen.  

I länsförbundets enkät anser en klar majoritet att kommunikationen mellan föreningar, länskansli och 

riksorganisationen fungerat tillfredsställande. Samarbetet med LUF har fungerat mycket bra i 

Stockholms stad. LUF har huvudansvar för skolbesök och kontakt med förstagångsväljare. 



37 
 

  

Den interna kommunikationen till medlemmar och kandidater bestod huvudsakligen av olika typer 

nyhetsbrev samt särskilda Facebook-grupper. Mängden internkommunikation upplevdes dock onödigt 

omfattande och tidskrävande, inte minst inflödet av mail med information mot slutet av valrörelsen.   

Mycket praktisk information kommunicerades sent, speciellt från riksorganisationen.  

En uppskattad funktion var valcentralen. Att ha en väg in underlättade för den interna 

kommunikationen och kunskapsbyggnaden. Det gav en trygghet när valarbetare hamnade i skarpt läge 

med potentiella väljare. Chattfunktionen lyfts fram som särskilt uppskattad. 

Riksorganisationens morgon-TV var ett uppskattat inslag både sett till innehåll och form. Detta är 

något som bör vidareutvecklas och kanske är något som fler företrädare ska göra.  

Analys och rekommendation 

Valutvärderingsgruppen konstaterar att det är ett dilemma att utforma en effektiv intern 

kommunikation under en så kort tid som en valkampanj. Många ska nås, känna sig välinformerade och 

ska nås snabbt. Länsförbundet har sedan valet 2014 försökt att effektivisera intern kommunikationen. 

Vår rekommendation är att göra ytterligare försök att till kommande valrörelse strama upp intern 

kommunikationen, både till omfattning och till kvalitet. En mer effektiv och vassare 

internkommunikation efterfrågas av det stora flertalet valarbetare.  

Valutvärderingsgruppen konstaterar också att LUF har uppfyllt sin roll och besökt samtliga skolor som de 

bjudits in till. Samtidigt vittnar enkätsvaren från kommunföreningarna att de upplever att samarbetet 

har brustit. Här behöver rollerna förtydligas och förväntansbilderna klargöras. Det är viktigt att LUF 

tillvaratas som resurs i mellanvalskampanjer. 

3.3.2 Internt stöd och engagemang 

Internt stöd 

En kampanjkalender togs fram med syfte att sprida information till många om planerade 

kampanjinsatser. Kampanjkalendern användes i varierande utsträckning.  Den var för komplicerad att 

använda och upplevdes endast av vissa som ett stöd i planeringen av aktiviteter. Den förväntade 

användningen blev inte lika stor som förväntat. En konsekvens blev att samordningen mellan olika 

föreningar, kanslier och nivåer i partiet inte blev optimal. 

Flertalet stominsändare och underlag till utspel togs fram till kommunföreningarna. Särskilt lyckat och 

uppskattat var det om lärarassistenter, då ett samlat, enhetligt budskap gick att bryta ner på 

kommunal nivå. En del av det material som togs fram användes dock i mycket begränsad omfattning 

av kommunföreningarna.   
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I återkopplingen till valutvärderingsgruppen framfördes ett behov av att fått ett bättre stöd från 

landstingskansliet, eftersom det trots olika insatser fanns en osäkerhet att kommunicera hälso- och 

sjukvårdsfrågor. 

Toppkandidatbesöken från riksdags- och landstingslistorna kunde enligt kommunföreningarna ha 

fungerat bättre. Många föreningar valde att boka besöken på egen hand, då samordning och 

kommunikation mellan kommunföreningarna och länsförbundet brast. Därtill framkommer 

synpunkter på att toppkandidaterna till riksdagen och landstinget bör vara mer i länet än ute i landet.  

Som kampanjmetod behöver toppkandidatbesök planeras bättre och ha ett tydligare syfte. Många 

kommunföreningar ansåg att det var otydligt vad som förväntades av föreningen vid besöket.  

 

Valombudsmännen roll och syfte upplevdes oklart och otydligt. På vissa håll fungerade det bra, men 

att 9 föreningar i enkätsvar anser att arbetet med valombudsmännen fungerade ”mycket dåligt” 

manar till eftertanke.  

 

Analys och rekommendation 

Vi konstaterar att nya tekniska stödfunktioner måste vara användarvänliga för att användningen och 

resultatet ska bli som förväntade. Länsförbundet bör jobba vidare med kampanjkalendern och öka 

användarvänligheten. 

När det gäller stöd för att utforma ett politiskt innehåll ser valutvärderingsgruppen behovet av fler 

utspel som knyter ihop de olika politiska nivåerna, för att samla budskapen bättre från partiet som 

helhet. Från en generell nivå till lokal och högre konkretionsnivå. Landstingsfrågorna lämpar sig bra för 

detta liksom vissa nationella frågor. Det arbetet behöver börja tidigt i valkampanjen för att det ska 

finnas möjlighet att ta fram underlag och att sedan kommunicera det. 

Det behöver göras fortsatta insatser för att stödja kommunföreningar och medlemmar att kunna bidra 

till att kommunicera landstingsfrågor, som prioriteras högt av väljarna.  

Vår rekommendation är att toppkandidatbesöken under kommande valrörelser planeras mer 

strukturerat, där besök väljs ut strategiskt och noga förbereds och planeras. En manual/instruktion för 

besöksplanering bör tas fram för detta för att ge större effekt. 

När det gäller personalstöd, främst valombudsmännen, till kommunföreningarna är det viktigt att det 

finns en klar idé om varför stödet finns och primärt ska användas till samt hur arbetet ska organiseras. 
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Engagemang 

Under 2018 har totalt 565 nya medlemmar värvats mellan den 1 januari och valdagen den 9 

september. Av dessa har ca 120 personer varit engagerade i valrörelsen. Ett problem några föreningar 

nämner har varit att hinna utbilda och engagera nya medlemmar i god tid innan valrörelsen.  

 

 

 

Många kommunföreningar upplevde det svårt att engagera nya medlemmar och att få dem 

involverade i kampanjen. Det gäller dock inte enbart nya medlemmar, det är ofta en liten kärna i varje 

förening som drar det tyngsta lasset.  

 

 

 

Analys och rekommendation 

Partiorganisationen behöver snabbare få in nya medlemmar i vårt arbete och i synnerhet göra det lätt 

för dem att engagera sig i valkampanjen. Ska vi fortsätta prioritera att få fler medlemmar måste vi 

fortsätta att utveckla vårt mottagande och vår utbildning av dem, men också fylla medlemskapet med 

innehåll mellan valen. 

Fler kampanjer bör genomföras mellan valen för att ge nya medlemmar erfarenhet och rutin inför 

kommande valrörelser. Nya medlemmar bör i större utsträckning kontaktas och engageras av 

befintliga medlemmar för att få med dem på kampanjer.  

Stöd och utbildning av nya medlemmar är därför viktigt att fortsätta prioritera. Det finns en 

genomgående önskan att fler engagerar sig så att arbetet inte blir så tungt för nuvarande aktiva. 
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4. Övergripande slutsatser och rekommendationer 

Valutvärderingsgruppen vill lämna följande översiktliga rekommendationer framåt. Under respektive 

avsnitt i rapporten finns även mer detaljerade rekommendationer. 

Rekommendationer inför valet 2022  

Fortsätt att utveckla ett samlat budskap  

• Utforma en vitaliserad liberal politik med ett tydligt visionärt budskap som länkar samman alla tre 

nivåer – riks, kommun, landsting. Våra budskap och frågor måste kunna bäras av företrädare på 

samtliga nivåer.   

 

• Rikta kampanjinsatser mot särskilt utvalda områden under de kommande åren med ett budskap 

som bättre integrerar riks-landstings-kommunfrågor. Valanalysen visar att ”lokal-lokala” frågor har 

varit särskilt framgångsrika hos vissa kommunföreningar. Röstsplittringen visar på den potential 

som vi har att omvandla lokala röster också till röster i landstings- och riksdagsvalet i dessa 

kommuner.  

 

• Skaffa bättre kunskap om vilka frågor som är prioriterade hos väljarna i respektive 

kommun/kommundel. Enkäter vid kampanjinsatser kan användas för kunskapsinsamling. 

 

• Utveckla politiken och kommunikationen på områden där intresseorganisationer rankar vår politik 

högt, som exempelvis funktionshinderområdet, klimat- och miljö och HBTQ-frågor. Vattna där det 

gror, inte bara där det redan växer. Vi behöver i god tid innan nästa val jobba med nya frågor för 

att kunna få genomslag.  

 

• Utveckla och håll långsiktigt fast vid jämställdhet som en viktig fråga. 

 

• Utveckla det målgruppsinriktade arbetssättet. 

 

• Utveckla metoderna för att genomföra mer riktade budskap till specifika målgrupper. 

Förvalskampanjen om sjukvård är ett bra exempel. 

 

• Förbered reservfrågor att kunna spela in under pågående kampanj. En mer snabbfotad 

organisation med starkare omvärldsbevakning krävs för att kunna möta de rörliga 

stockholmsväljarna med ändamålsenliga budskap. 

 

• Fortsätt utbilda kommunföreningarna och medlemmarna i landstingsfrågor så att vi får en bättre 

kunskapsnivå och ett ökat engagemang för frågorna till kommande valrörelser 

 

Glöm inte den politiska profileringen i maktposition 

• Stöd kommunföreningarna/förtroendevalda i arbetet med profilering i ett nytt läge för Liberalerna 

i främst kommunerna, till exempel inom ramen för KPR. 

Utveckla en stark kampanjkultur  
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• Fokusera på att bygga en stark kampanjkultur med fler kampanjer under hela mandatperioden. 

Att mobilisera till större vår- och höstkampanjer under en gemensam paroll är bra för att hålla 

hela organisationen på tå, men fler mindre kampanjer bör genomföras i dagsaktuella frågor för att 

öka synligheten hos väljarna och för att ge nya medlemmar fler möjligheter att delta i aktiviteter. 

Använd målgruppskartor och utgå från strategiskt prioriterade områden. 

 

• Utbilda och stöd fler kommunföreningar i dörrknackning och utveckla metoden. Ett digitalt stöd 

bör tas fram för dörrknackning. 

 

• Utveckla och se över metoder för att vi ska nå fler väljare i flerbostadshus, exempelvis genom 

riktade utskick, telefonsamtal eller att delta i olika externa event. 

 

• Fortsätt att prioritera och utveckla den digitala närvaron och befäst samordningen mellan 

kansliernas sociala medier-ansvariga. Följ utvecklingen och trender inom sociala medier för att 

framöver hålla jämna steg med andra partier. 

 

Fortsätt att utveckla engagemanget hos medlemmarna och ställ tydliga krav på förtroendevalda 

• Fortsätt att förädla föreningsarbetet och utveckla medlemsaktiviteterna så att även personer utan 

uppdrag känner att det politiska engagemanget är givande över tid. Arbeta på att etablera och 

utveckla relationer mellan medlemmar och förtroendevalda på olika ställen i organisationen. 

  

• Bygg en lärande organisation där det finns forum för att dela med sig av framgångsrika 

kampanjmetoder kommunföreningar emellan. Undersök om det finns tekniska lösningar för detta. 

 

• Förädla kandidatkontraktet så att det tydligt framgår vilka förväntningar som finns och ställs till 

våra listnamn och förtroendevalda, både i kampanjtider och under mandatperioden. 

Förväntansbilden är att politiskt förtroendevalda aktivt ska bidra till både planering och 

genomförande av valrörelser och kampanjer. 

 

• Riksdags- och landstingsledamöter (och kandidater) bör i större utsträckning under 

mandatperioden besöka olika kommunföreningar för att bygga relationer och föra de olika 

politiska nivåerna närmare varandra. 

 

• Se över och strama upp den interna kommunikationen inför kommande valrörelser. 

 

Gör en tydlig strategisk prioritering av viktiga målgrupper och kommuner 

• Erbjud alla kommunföreningar en gedigen basservice inför och under valrörelsen från 

Länsförbundet. Ge även ett extra stöd till strategiskt viktiga kommuner där partiet har störst 

potential att växa och fortsatt behöver utvecklas. Urvalet och processen kring detta strategiarbete 

behöver vara öppet och transparent med syfte att förankras väl i organisationen. 

 

• Profilera fler personer på politiska förtroendeuppdrag för att dels långsiktigt säkra återväxten och 

dels öka Liberalernas attraktionskraft hos väljarna.  

 

• Analysera väljartappet i nordost och ta fram en strategi för att ta tillbaka vår starka position. 
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Sätt upp tydliga och mätbara mål för valresultatet  

• Sätt upp fler mål kopplade till antal röster och mandat i våra olika föreningar och politiska 

församlingar. Inte minst till riksdag och landsting bör gemensamma mål formuleras för att hela 

länet ska sträva mot dem. 

 

Rekommendationer inför valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019  

Sätt upp tydliga och mätbara mål för valresultatet 

• Länsförbundet bör tillsammans med kommunföreningarna ta fram mål för antalet röster i varje 

kommun baserat på valresultatet i föregående EU-val. Måluppfyllelsen ska sedan utvärderas av 

länsförbundet.  

 

Fortsätt med dörrknackning och samtalsfokus såväl inför som under kampanjen 

• Använda dörrknackning som kampanjmetod då den visat sig vara mycket lyckad. Valet till 

Europaparlamentet är en bra möjlighet för fler att använda sig av metoden och öva och finslipa 

inför kommande nationella val. 

 

• Mobilisera medlemmarna redan efter årsskiftet till att ta samtal med väljarna. Utveckla en teknisk 

lösning där man kan registrera vilka frågor det pratats om. Förslagsvis förval av olika 

ämnesområden för att det ska utgöra ett underlag för analys. Vi tror att det kan skapa motivation 

hos oss liberaler samtidigt som vi bygger upp en ”informationsbank” om vad väljarna vill prata om. 

Det viktiga är att vi liberaler pratar politik, att vi tar in vad väljarna vill prata om och anpassar vårt 

budskap därefter.  

 

• Utveckla och se över metoder för att vi ska nå fler väljare i flerbostadshus, exempelvis genom 

riktade utskick, telefonsamtal eller att delta i olika externa event. 

 

Förbered kampanjorganisationen, såväl fysiskt som digitalt 

• Skapa engagemang och gjut mod hos medlemmarna tidigt för att komma igång med 

mobiliseringen inför kampanjen i vår. Med tanke på riksdagsvalets efterspel finns det en risk att vi 

har svårt att mobilisera kampanjorganisationen. 

 

• Ställ frågor till medlemmarna om vad de behöver veta mer om för att känna sig bekväma med att 

prata EU. Bra argumentationsstöd bör omgående tas fram.  

 

• Bygg vidare på den organiserade och samordnade närvaron på sociala medier som sociala-medier-

teamet skapade.  

 

Utveckla budskapet – Ta Europa närmare 

• Utveckla budskap och ta fram kampanjmaterial som kan brytas ned på regional och lokal nivå och 

förtydliga vad vi vill göra i Europapolitiken.  
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• Utforma ett kortfattat, samlat valbudskap för Stockholm som bas för kommunikationen under 

valrörelsen. 

Gör en grundlig målgruppsanalys 

• Slå fast vilka det är vi vill prata till och hur budskap kan riktas mot dessa. Budskap om frihandel kan 

riktas mot företagare och fri rörlighet och tillgång till utbildning till yngre och studenter, 

exempelvis.  

 

• Använd tillgängligt underlag av väljarpreferenser för att underlätta utformningen av budskapen 

och hur dessa ska riktas.  
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Bilaga 4 Jämställdhetsbokslut för Liberalerna i Stockholms län 2018 

Jämställdhetsbokslutet är en analys av könsfördelningen avseende vissa externa och interna uppdrag 

i Liberalerna Stockholms län. Syftet med redovisningen är att ha ett faktaunderlag för olika åtgärder 

för att förbättra jämställdheten i partiet. 

Det första jämställdhetsbokslutet gjordes avseende 2013 och sedan 2015 görs jämställdhetsbokslutet 

årligen. Förbundsstyrelsen har valt att använda sig av samma metod som partistyrelsen när den har 

upprättat jämställdhetsbokslut för Folkpartiet sedan år 2002, sedermera Liberalerna. Anledningen är 

att statistiken ska bli så jämförbar som möjligt mellan Stockholms län och övriga landet. Vissa 

uppgifter är emellertid anpassade till Stockholms läns förutsättningar jämfört med partistyrelsens 

metod. 

Uppgifterna är hämtade den 31 december 2018. 

Metod 

Landsmötet har uttalat att vi ska sträva efter en så jämn könsfördelning som möjligt både i externa 

och partiinterna förtroendeuppdrag samt att vardera kön ska representeras av minst 40 procent. 

Detta är grunden för den sista kolumnen i tabellen där ”Ja” i rutan motsvarar minst 40 procent av 

vardera kön. När inget av könen har minst 40 procent av representationen står det ett ”Nej” i 

kolumnen. De poster med enbart en innehavare har inte markerats med ”Ja” eller ”Nej” då det inte 

skulle vara möjligt med en annorlunda könsfördelning. Enpersonsposternas könstilldelning jämförs 

hellre över tid. 

Källor 

Datamaterialet till denna kartläggning kommer från olika källor och är därför förenade med olika 

felmarginaler. Följande uppgifter är hämtade från medlemsregistret: 

• Ordförande i förbundet, kommunföreningar och lokalföreningar. 

• Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen. 

• Gruppledare. 

• Medlemmar. 

• Landstingsråd. 

Från respektive kommuns hemsida samt landstingets hemsida har följande uppgifter hämtats: 

• Ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelse inklusive ersättare, landstingsfullmäktige, 

landstingsstyrelsen inklusive ersättare, byggnadsnämnd inklusive ersättare samt socialnämnd 

inklusive ersättare. 

Uppgifter om liberala ledamöter i kommunala bolagsstyrelser är inhämtade från politiska 

sekreterare, kommuner, bolag och medlemsregistret. Uppgifterna är osäkra då informationen om 

vissa bolagsstyrelser är svårtillgängliga och ledamöterna redovisas på olika sätt. Därav kan det 

tillkomma liberaler som sitter i kommunala bolagsstyrelser men detta behöver nödvändigtvis inte 

påverka fördelningen mellan män och kvinnor. 

Analys 

I dessa fall når förbundet målsättning om minst 40 procent av respektive kön: 

• Kommunfullmäktige, ledamot 

• Kommunstyrelse, ledamot 
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• Kommunstyrelse inkl. ersättare 

• Gruppledare 

• Socialnämnden, ledamot 

• Landstingsstyrelsen, inkl. ersättare 

• Förbundsstyrelsen 

• Ordförande i kommunföreningar 

• Ordförande lokalföreningar i Stockholm Stad 

• Medlemmar 

• Medlemmar under 20 år 

• Nya medlemmar 

Till skillnad från föregående år har förbundet nu en jämn könsfördelning bland medlemmar under 20 

år. 

I dessa fall når inte förbundet målsättningen om minst 40 procent av respektive kön: 

• Byggnadsnämnd, ledamot 

• Byggnadsnämnd, inkl. ersättare 

• Socialnämnden, inkl. ersättare 

• Bolagsstyrelse, ledamot 

• Landstingsfullmäktige, ledamot 

Till skillnad från föregående år har förbundet inte längre än jämn könsfördelning i kategorin 

Socialnämnd inklusive ersättare. Bland denna grupp finns nu en övervikt bland kvinnor. Likaså finns 

nu en övervikt bland kvinnor i landstingsfullmäktige. Alltjämt är även fördelningen ojämn bland 

ledamöter i byggnadsnämnder samt ledamöter inklusive ersättare i byggnadsnämnder. I båda 

kategorierna finns en övervikt av män. Vidare är fördelningen mellan liberala kvinnor och män i 

kommunala bolagsstyrelser ojämställd. Flertalet kommunala bolag återfinns på de tekniska 

områdena där den manliga dominansen fortfarande är stor. Dock har balansen mellan könen 

förbättrats i förhållande till föregående år. 
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Kommunfullmäkt

ige, ledamot  

46  54  Ja 43 57 Ja 61 59 120 51 49 Ja 

Kommunstyrelse, 

ledamot  

57  43  Ja  48 52 Ja 17 18 35 49 51 Ja 

Kommunstyrelse, 

inkl. ersättare  

52  48  Ja  43 57 Ja 31 34 65 48 52 Ja 

Gruppledare  54  46  Ja  46 54 Ja 12 14 26 46 54 Ja 

Byggnadsnämnd, 

ledamot  

44  56  Ja  19 81 Nej 8 19 27 30 70 Nej 
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Byggnadsnämnd 

inkl. ersättare  

35  65  Nej  31 69 Nej 18 35 53 34 66 Nej 

Socialnämnd, 

ledamot  

59  41  Ja  55 45 Ja 16 11 27 59 41 Ja 

Socialnämnd, 

inkl. ersättare  

60  40  Ja  52 48 Ja 35 21 56 63 37 Nej 

Bolagsstyrelse, 

ledamot  

- - - 33 67 Nej 40 62 102 39 61 Nej 

Landstingsfullmä

ktige, ledamot  

46  54  Ja  46 54 Ja 9 3 12 75 25 Nej 

Landstingsstyrels

en, ledamot  

100  0 -  0 10

0 

- 0 1 1 0 10

0 

- 

Landstingsstyrels

en, inkl. ersättare  

50  50  Ja  50 50 Ja 2 2 4 50 50 Ja 

Landstingsråd  50  50  -  50 50 Ja 1 0 1 10

0 

 - 

Ordförande 

förbund 

100  0  -  100 0 - 1 0 1 10

0 

0 - 

Förbundsstyrelse

n ordinarie  

53  47  Ja  47 53 Ja 7 8 15 47 53 Ja 

Förbundsstyrelse

n inkl. ersättare  

52  48  Ja  48 52 Ja 12 11 23 52 48 Ja 

Ordförande 

kommunförening

ar  

29  71  Nej  42 58 Ja 13 13 26 50 50 Ja 

Ordförande 

lokalföreningar 

Stockholms stad  

43  57  Ja  47 53 Ja 8 7 15 53 47 Ja 

Medlemmar 43  57  Ja  43 57 Ja 176

7 

223

7 

400

4* 

44 56 Ja 

Medlemmar 

under 20 år  

39  61  Nej  35 65 Nej 29 44 73* 40 60 Ja 

Nya medlemmar 41 59 Ja 41 59 Ja 347 475 822

* 

42 58 Ja 

Procent avrundat till närmaste heltal. 

*23 medlemmar har ej uppgett könstillhörighet. 1 medlem under 20 år har ej uppgett 

könstillhörighet. 6 nya medlemmar har ej uppgett könstillhörighet. 

Åtgärder 

I förbundets verksamhetsplan har förbundsstyrelsen beslutat att könsfördelning i politiska uppdrag 
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ska vara jämn, d v s minst 40 procent av respektive kvinnor och män. Som en del i detta arbete 

samarbetar förbundet med Liberala Kvinnor i Stockholms län och ger sidoorganisationen ekonomiskt 

stöd för att de ska ordna aktiviteter och utbildningar för sina medlemmar. 

Under året antogs listor till kommuner, landsting och riksdag. I framtagandet av partiets listor har de 

riktlinjer för nomineringsarbetet följts som antogs 2016. I dessa riktlinjer framgår det att 

nomineringskommittéerna ska sträva efter könsmässigt varvade listor, dock med respekt för den 

enskilde kandidatens självidentifikation. Arbetet har lett till en jämn könsfördelning bland de nyvalda 

kommunfullmäktigeledamöterna. Däremot har valet till landstingsfullmäktige gett en ojämn 

könsfördelning. Detta beror på att kvinnor toppade fem av sex valsedlar för yttre länet. I staden är 

fyra av fem valda ledamöter kvinnor. Till riksdagen valdes tre kvinnor och tre män. 

Efter höstens val uppmanade förbundsstyrelsen kommunföreningarnas nomineringskommittéer att 

tänka på vikten av en jämn könsfördelning och bred representation när nämnder, styrelser och bolag 

tillsätts. Förra årets jämställdhetsbokslut har också diskuterats på kommunalpolitiska rådet. Utfallet 

av de nya ledamöterna i nämnder och bolag ser vi i nästa års jämställdhetsbokslut.  

Könsfördelningen på våra medlemsarrangemang och utbildningar ska vara jämn (minst 40 procent av 

respektive kvinnor och män). Kansliet arbetar löpande med detta uppdrag vid planeringen av 

medlemsarrangemang och utbildningar till exempel genom att uppmärksamma både teman på 

arrangemang och hur vi marknadsför dem.  En undersökning har genomförts med en fokusgrupp 

med kvinnor om hur vi lockar fler kvinnor till våra aktiviteter som inte är för nya medlemmar.  

Riksorganisationen arrangerar årligen Liberalernas Ledarskapsakademi för kvinnor. Under 2017–2018 

har tre deltagare varit från Stockholms län. I den pågående ledarskapsakademin 2018–2019 är sex 

deltagare bosatta i Stockholms län. Förbundet delfinansierar deltagaravgiften för kvinnor bosatta i 

Stockholms län. 
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Bilaga 5 Uppföljning av beslut fattade av förbundsårsmötet 2018 

Förbundsmötet 2018 gav i samband med behandling av motionerna, förbundsstyrelsen några 

uppdrag. Här redovisas hur dessa uppdrag har hanterats. 

Skärgårdspolitiskt program – ”Tusentals öar – tusentals möjligheter” 

Förbundsårsmötet beslutade: 

Att anta skärgårdspolitiskt program. 

Hantering 

Länskansliet och landstingskansliet tog fram en strategi för programmet och spred programmets 

politiska förslag i utvalda medier. En pressträff hölls med programgruppens ordförande samt Värmdö 

kommuns liberala kommunalråd. En film för sociala medier togs fram och spreds. 

 

Cancerscreening i förebyggande syfte för patienter i riskgruppen för återfall 

Förbundsårsmötet beslutade: 

Att att införa bevakning och stöd för blodprovstester i syfte att i  

 framtiden kunna screena 

Hantering 

Liberalerna i regionen arbetar med att utveckla och följa nya metoder för att effektivt upptäcka 

cancer. Liberalerna har bland annat gett hälso-och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att utreda 

möjligheten att erbjuda avgiftsfri screening för kvinnor över 74 att få delta i mammografiscreening. 

Liberalerna har också gett Regional cancercentrum (RCC) i uppdrag att se över möjligheterna att 

utveckla en studie på individualiserad lungcancerscreening i SLL. RCC har också fått jämställdhetspris 

för sitt arbete med uppsökande verksamhet med hälsokommunikatörer. Regionen har även 

implementerat arbete med självscreening för kvinnor med lågt deltagande inom 

cervixcancerscreening.  
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Bilaga 6 Verksamhetsberättelse KPR 2018 

KPR (Kommunalpolitiska rådet) består av totalt 27 ledamöter, det vill säga en ledamot per kommun 

samt landstinget. Det är ett personligt mandat utan ersättare. Politiska sekreterare inbjuds att 

närvara. En representant från vardera LUF och Liberala kvinnor är adjungerade, liksom 

förbundssekreteraren. Sekreterare i KPR är den politiska sekreteraren på länskansliet. 

Rådet nominerar Liberalernas representanter till organ inom och utsedda av Kommunförbundet 

Stockholms län (KSL). Rådets valberedningsordförande bildar tillsammans med landstingsgruppens 

och Stockholms kommunfullmäktigegrupps respektive valberedningsordförande den gemensamma 

länsövergripande KLASS-beredningen, som bereder val till viktigare länsgemensamma uppdrag. 

Ordförande i KPR under 2018 har varit Malin Danielsson och vice ordförande har varit Lotta Edholm. 

Övriga ledamöter: Amelie Tarschys Ingre, Anna-Lena Johansson, Anne-Marie Falk, Bengt Sylvan, 

Daniel Adborn, Daniel Forslund, Fredrik Sneibjerg, Gunilla Grudevall-Steen, Göran Hellmalm, Hans 

Ahlgren, Johan Storåkers, Lars Johansson, Mats Lindblom, Martin Normark, Margareta Hamark, 

Marianne Damström Gereben, Mathias Lindow, Metin Hawsho, Mia Franzen, Michael Baumgarten, 

Nikoletta Jozsa, Pernilla Bergqvist, Robert Beronius, Tobias Hammarberg och Ylva Mozis. 

Adjungerade har varit Charlotta Schenholm (LK), Karin Pettersson (LUF) och Birgitta Rydell 

(förbundssekreterare). Sekreterare har varit Niklas Englund, politisk samordnare länskansliet. 

Valberedning har utgjorts av Lars Johansson (sammankallande), Ann-Katrin Åslund och Lennart 

Gabrielsson. 

Under 2018 sammanträdde KPR sju gånger: 15 februari, 20 mars, 16 april, 22 maj, 13 september, 27 

september och 15 november. Mellan träffarna har rådet fått information om frågor som berört 

kommunerna via mail. KPR har även en intern grupp på Facebook där diskussioner har förts 

kontinuerligt. 

KPR har till syfte att få till stånd en samordnad och slagkraftig kommunalpolitik för Liberalerna i 

Stockholms län. Rådet är främst ett forum för diskussion och samråd, men kan även uttala 

rekommendationer rörande kommun- och landstingsfrågor samt delta i den offentliga debatten. 

Rådet ska också lyfta och stärka samordningen, utvecklingen och förnyelsen av politiken i 

kommunerna. Ledamöterna ska känna att de bidrar samt får med sig verktyg och stöd som hjälper 

arbetet på hemmaplan. Rådet förutsätts även vara remissinstans inom partiet i frågor som rör den 

kommunala sektorn. 

Vid KPR:s sammanträden under 2018 har ledamöterna arbetat med hur man syns mer i sociala 

medier, fört diskussioner om gemensamma frågor, lyft goda exempel på politiska initiativ, förankrat 

kampanjer samt bjudit in externa aktörer för informationsintag. För närmare information om vilka 

ämnen som föredragits och diskuterats finns protokoll tillgängliga via Liberalernas länskansli.   
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Bilaga 7 Rapport från landstingsgruppen 2018 

2018 var på många sätt ett minnesvärt år i Stockholms läns landstings historia. Det var året då Nya 

Karolinska i Solna invigdes och togs i full drift, och det var även året då en efterlängtad förlängning av 

Spårväg City i Stockholm äntligen blev klar. 

2018 var också ett valår – i landstingsvalet höll Liberalerna ställning relativt väl och fortsätter leda 

både hälso- och sjukvårdsnämnden och kulturnämnden. Allianssamarbetet utvecklades till en 

Blågrön koalition där även Miljöpartiet ingår, vilket ger en stabil majoritet i fullmäktige. 

2018 var också Stockholms läns landstings sista år – vid nyår gick landstinget i graven för att den 1 

januari 2019 återuppstå som Region Stockholm, med utökat regionalt ansvar. 

Hälso- och sjukvård 

Valfrihet i vården är en av Liberalernas prioriterade frågor, och arbetet med att stärka valfriheten för 

medborgarna i länet har fortsatt: under 2018 beslutads om införande av vårdval sexuell hälsa och 

vårdval geriatrik. Ersättningen inom vårdval barnmorskemottagning höjdes. Vårdval 

barnavårdscentral har justerats för att stärka vården i socioekonomiskt utsatta områden. 

Utredningsarbete har påbörjats för att kunna erbjuda avgiftsfri mammografiscreening för kvinnor 

över 74 år. Även möjligheten att erbjuda screening för lungcancer prövas nu. 

Primärvården fortsätter att vara en prioriterad fråga. Utöver de 140 miljoner kronor som satsades 

2017 drev Liberalerna under 2018 igenom att ytterligare 150 miljoner kronor tillfördes för att kunna 

utveckla primärvården, bland annat genom införandet av fast läkarkontakt, en viktig liberal fråga, och 

att öka fokus på kontinuitet, tillgänglighet och sjukdomsförebyggande arbete. 

Etableringen av nya närakuter fortsätter: Under 2018 öppnade närakuter i Södertälje, vid Danderyds 

sjukhus och vid Södersjukhuset. Därutöver finns nu närakuterna Handen, Haga, Järva, Nacka, Löwet 

och Huddinge. Närakuterna, som har generösa öppettider och kapacitet att ta emot de flesta akut 

sjuka patienterna, skapar förutsättningar för ett snabbare omhändertagande och avlastar 

akutsjukhusens akutmottagningar. 

Under 2018 invigdes Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnad i Solna. Inflytten, som 

påbörjades successivt redan under 2017, avslutades under hösten. Den 28 oktober genomfördes den 

sista stora flytten, då bland annat förlossning, intensivakuten, intensivvård och traumavården tog de 

nya lokalerna i bruk. 

Specialistvård, forskning och patienter har samlats i ett specialistcentrum i syfte att gemensamt 

utveckla vården för personer med kroniska sjukdomar inom reumatologi, neurologi och diabetes. 

På Liberalernas initiativ infördes ett jämställdhetspris för vården år 2017. Under 2018 delades priset 

ut för andra gången och gick till Amel-mottagningen på Södersjukhuset som hjälper kvinnor som 

utsatts för könsstympning. 

Arbetet för att utveckla stödet till barn som utsatts för brott genom Barnahus har förstärkts under 

året i samarbete mellan bland andra landstingets barnskyddsteam och kommunerna i Danderyd, 

Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm och 

Österåker respektive i Huddinge/Botkyrka. 

En ny verksamhet för sjuka, nyfödda barn har invigts som ger familjer möjlighet till neonatalvård i 

hemmet. 
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Liberalerna har säkerställt att psykiatriambulansen, PAM, blir en permanent del av hälso- och 

sjukvården i Stockholms län. Den startade som en försöksverksamhet för att ge ett bättre och 

snabbare omhändertagande av personer med behov av akut psykiatrisk vård, bland annat för att 

förebygga självmord. Därtill har nya vårdplatser i slutenpsykiatrin tillkommit i Huddinge och 

möjligheten att erbjuda patienter självvald inläggning etablerats. En av tio patienter i 

psykiatriambulansen är under 18 år. Ett annat exempel på arbetet för psykisk hälsa är den utökade 

satsning på programmet Youth aware of mental health, YAM, som på sikt ska kunna erbjudas till alla 

skolor i regionen. 

Efter en lång process, där Liberalerna varit pådrivande, beslutades under 2018 att en ny 

sprutbytesverksamhet ska öppna på Södermalm i Stockholm. Verksamheten är belägen i närheten av 

andra verksamheter som bedriver beroendevård, vilket är betydelsefullt för att 

sprutbytesverksamheten ska ge avsedd effekt. Under året beslutades också att Naloxon, en effektiv 

behandling mot överdoser, ska införas brett i Stockholms läns sjukvård. Naloxonbehandling väntas 

kunna rädda ett flertal liv varje år. 

Efter att nationella rekommendationer om det hiv-förebyggande läkemedlet PrEP publicerats tagits 

fram, har förskrivning påbörjats inom Stockholms läns landsting genom ett särskilt uppdrag till 

mottagningen Venhälsan på Södersjukhuset. 

Liberalerna har tagit initiativ för att minska den ofrivilliga ensamheten, främst bland äldre, i länet. 

Mat och måltider i vården har länge varit en viktig fråga för Liberalerna och under 2018 kunde vi 

äntligen inviga det nya tillagningsköket med ett helt nytt måltidskoncept på Södersjukhuset. 

Innovation och digitalisering 

Liberalerna fortsätter vara pådrivande i landstingets digitaliserings- och innovationsarbete. Det är en 

viktig valfrihetsfråga att patienter ska kunna välja hur de vill kontakta vården: via ett traditionellt 

besök, via e-tjänst, telefon eller videosamtal. Vi kallar detta en ”digital vårdgaranti” och 30 miljoner 

kronor har satsats för att påskynda dess genomförande. Digitala vårdmöten är nu en del i det 

reguljära vårdutbudet, och kraven på vårdgivare har skärpts för att fler ska ansluta sig till de 

viktigaste e-hälsotjänsterna. 

Ett första årligt innovationsbokslut har presenterats, där resultat och effekter av landstingets 

samlade innovationsfrämjande aktiviteter utvärderats och redovisats. 

Parallellt med detta pågår upphandlingen av Framtidens vårdinformationsmiljö, en av landstingets 

största digitala satsningar någonsin, som kommer att förbättra de digitala möjligheterna för både 

personal och patienter. Liberalerna driver också på för att tillgängliggöra öppna data, för att 

stimulera till fortsatt utveckling av nya tjänster, till exempel hälso-appar. 

Kollektivtrafik och regionplanering 

Under 2018 invigdes ytterligare en etapp av Spårväg City. Efter ombyggnad av Klarabergsgatan i 

Stockholm kan man nu åka spårvagn ända fram till Centralen. Liberalerna fortsätter vara pådrivande 

för att spårvägen ska förlängas till Ropsten och anslutas till Lidingöbanan. 

Under hösten 2018 fattades beslut om ett nytt färdtjänstavtal. Nytt i avtalet är att det finns 

incitament för transporter med bland annat bilbarnstol och ledarhund samt större drivkrafter för 

förare att hjälpa till då taxibil uteblivit. Avtalen innehåller också omfattande krav på utbildning av 

förare gällande till exempel bemötande. 
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För att underlätta resandet i SL-trafiken har biljettläsarna anpassats för att också kunna läsa av 

mobilbiljetter. Det är numera också möjligt att betala med Swish när man köper biljetter i SL-appen. 

På Liberalernas initiativ kommer försök med flexibla nattstopp att genomföras i busstrafiken. Detta 

innebär att en resenär ska kunna bli avsläppt mellan två hållplatser, för att möjliggöra kortare och 

tryggare väg hem. 

Kultur 

Invigningen av Nya Karolinska Universitetssjukhuset under 2018 innebar också att den enskilt största 

offentliga konstsatsningen i Sverige blivit tillgänglig för patienter, personal och besökare. Det är bl.a. 

50 platsspecifika gestaltningar med särskilt fokus på att konsten ska tala till flera sinnen och vara 

variationsrik gällande berättelser, material och tekniker. En kulturstrategi har antagits för att vägleda 

det framtida arbetet med kulturen i regionens utveckling. Bland fokusområdena i strategin finns att 

öka tillgängligheten till kulturlivet och att bättre ta vara på digitaliseringens möjligheter. 

Liberalerna har varit pådrivande för att Region Stockholm ska fortsätta satsa på evidensbaserad 

hälsofrämjande kultur, t.ex. i form av kulturella upplevelser inom den psykiatriska vården och i 

demensvården. Liberalerna fortsätter också att vara en vakthund för att Konserthuset ska få en 

finansiering som möjliggör att det uppmärksammade och uppskattade högkvalitativa verksamhet kan 

fortsätta att utvecklas. 

Regionbildning 

Genom att Stockholms stad blev en del av ”storlandstinget” år 1971 bildades Stockholms läns 

landsting i sin nuvarande form. 2018 blir emellertid det sista året för landstinget – efter beslut i 

fullmäktige bildas nämligen Region Stockholm den 1 januari 2019. Regionen kommer fortsätta ha 

ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regionplanering i Stockholms län, men 

kommer även att ta över en del ansvar som tidigare vilat på länsstyrelsen. Bland dessa kan nämnas 

länsplanen för transportinfrastruktur, användning av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete 

och ett utökat ansvar för samverkan med länets kommuner, länsstyrelsen och andra statliga 

myndigheter samt näringsliv och organisationer. 

Valrörelse och valresultat 

Eftersom 2018 var ett valår var naturligtvis förberedelser för, och genomförande av, valrörelsen en 

högt prioriterad fråga för både landstingsgruppen och landstingskansliet. En politisk plattform togs 

fram, som hade sin grund i Liberalernas nationella sjukvårdsprogram. Följande prioriterade frågor 

lyftes fram: Nära vård i hela länet – fast husläkare och trygg vård för äldre; Modernisera vården – 

digitalisering; Kapa köer och bejaka mångfald – tillgänglighet och valfrihet; Bättre villkor för 

sjuksköterskor; Stärk den psykiska hälsan. På trafikområdet fanns förbundets omfattande 

trafikpolitiska program, kompletterat med ett pendeltågsprogram antaget av gruppstyrelsen våren 

2018. 

Under valrörelsen ägnade såväl landstingsråd och andra förtroendevalda som kansliets medarbetare 

i princip all tid – med undantag för de nödvändiga uppgifter kopplade till styret av landstinget som 

måste utföras – åt kampanjarbete: flygbladsutdelningar, stå i valstuga m.m. Kanslimedarbetarna 

bemannade även kontaktcentret Liberal central, där många telefonsamtal, mejl- och chattfrågor 

besvarades. 

När rösterna räknats visade det sig att Liberalerna ökat sitt röstetal sedan 2014 med 4 070 röster. 

Trots detta minskade vår andel från 8,24 till 8,01 procent, vilket ledde till att vi tappade ett mandat i 

landstingsfullmäktige. Liberalerna förlorade också positionen som näst största parti i den styrande 

koalitionen, eftersom Centerpartiet fick 39 fler röster. 
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Mandaten i fullmäktige fördelade sig enligt följande: M 34 (-9); C 12 (+5); L 12 (-1); KD 12 (+3); S 40 (-

1); V 16 (+4); MP 8 (-7); SD 15 (+6). Efter förhandlingar med Miljöpartiet kunde den nya blågröna 

fempartikoalitionen presenteras den 14 oktober. Anna Starbrink fick fortsätta att som landstingsråd 

leda hälso- och sjukvårdsnämnden, Liberalerna fick ett utvidgat ansvar inom innovations- och 

digitaliseringsområdet och fick även fortsätta leda kulturnämnden. 

Media 

Liberalerna har en hög synlighet i hälso- och sjukvårdsfrågor. Liberalernas landstingsråd hade liksom 

tidigare år en framträdande position också i den nationella bevakningen och debatten, framför allt 

genom Anna Starbrink som nationell sjukvårdspolitisk talesperson för Liberalerna men även genom 

Daniel Forslunds starka position i frågor om innovation och digitalisering. I trafikfrågor har 

Liberalerna en hårdare konkurrens men har lyckats synas i vissa specifika frågor. 

Valåret 2018 ökade synligheten i traditionella medier, efter en stadig uppgång tidigare under 

mandatperioden. Anna Starbrink stod för ca 20 procent av alla gruppledares medienärvaro. Under 

den intensiva valrörelsen var andelen ännu högre. Medan mediebilden av sjukvården ofta har ett 

fokus på tillkortakommanden, är artiklar och inslag där Liberalernas landstingsråd och andra 

företrädare förekommer generellt av mer positiv karaktär. 

Frågor där Liberalerna synts under 2018 är vårdval och valfrihet, tillgänglighet och kortare köer, 

markeringar mot nationalistisk populism och högerextremism kring t.ex. EU/”Swexit”, digitalisering 

och t.ex. digital vårdgaranti, Spårväg syd och det egna liberala pendeltågsprogrammet. 

Den egna digitala kommunikationen i framför allt sociala medier utvecklades och drevs under året i 

samverkan med Liberalerna i Stockholms stadshus och förbundet. En hög synlighet med frekventa 

uppdateringar av bilder och inlägg hölls igång även sommaren och intensifierades under valrörelsen. 

Uppdrag 2018 i Stockholms läns landsting 

Förtroendevalda 

Valkrets  Ordinarie  Ersättare  

Stockholm 1 Södermalm–Enskede  Anna Starbrink  Jan Liliemark  

Peter Singer (t.o.m. 18-06-12) 

Gustav Nordin 

Stockholm 2 Bromma–Kungsholmen  Sara Svanström  Lena Huss  

Magnus Liljegren  

Cecilia Tunberger  

Stockholm 3 Norrmalm–Östermalm  Pär Hommerberg  Bengt Björkstén   

Paula Ternström  

Margaretha Herthelius  

Stockholm 4 Östra söderort  Thomas Erlandsson  

 

Gunilla Thorsson  

Peter Öberg 

PerOla Axelsson  
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Stockholm 5 Västra söderort  Cecilia Elfving  Christoffer Fagerberg  

Margot Hedlin  

Vera Rehnfeldt  

Stockholm 6 Yttre västerort  Daniel Forslund  Fatima Nur  

Tobias Davidsson  

Katariina Güven  

Sydväst  Ninos Maraha  Mia Franzen  

Lars Johansson  

Anders Rylander  

Sydost  Jessica Ericsson  Bo Persson  

Stig Sandahl  

Nicholas Nikander  

Ost  Amelie Tarschys Ingre  Stefan Saläng  

Lena Hallerby  

Anders Bergman  

Nordost  Lars Tunberg  

Hans Andersson  

Gunnel Orselius-Dahl  

Jonas Uebel  

Monica Kjellman  

Nord  Mattias Lönnqvist  Anna-Lena Johansson  

Anna Attergren Granath  

Rebecca Dovega  

Nordväst  Nikoletta Jozsa  Rolf Bromme  

Maria P. Halkiewicz 

Margareta Hamark  

 

Förtroendeuppdrag (urval) 

Landstingsråd 

Hälso- och sjukvårdslandstingsråd  Anna Starbrink 

Innovationslandstingsråd (t.o.m. 18-10-23)  Daniel Forslund 

Organ   Ledamot 

(e) = ersättare  

Landstingsstyrelsen (LS)   Ninos Maraha, vice ordförande  
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Jessica Ericsson (e), Anna Starbrink (e), Daniel Forslund 

(e) 

LS arbetsutskott  Anna Starbrink  

Daniel Forslund (e) 

LS personalutskott   Jessica Ericsson, vice ordförande 

Ninos Maraha (e) 

LS ägarutskott    Daniel Forslund (e) 

LS fastighets- och 

investeringsberedning  

Cecilia Elving 

LS forskningsberedning   Pär Hommerberg, vice ordförande 

Jonas Uebel (e) 

LS innovationsberedning   Daniel Forslund, ordförande 

Nicholas Nikander (e) 

LS miljöberedning  Mattias Lönnqvist 

LS pensionärsråd   Margaretha Herthelius 

Margot Hedlin (e) 

LS samverkansråd med 

funktionshinderrörelsen  

Gunilla Thorsson (e) 

Hälso-  och sjukvårdsnämnden (HSN)

  

Anna Starbrink, ordförande 

Amelie Tarschys Ingre 

Hans Andersson (e), Jessica Ericsson (e) 

HSN:s utskott för framtidens hälso- 

och sjukvård  

Amelie Tarschys Ingre, vice ordförande  

Hans Andersson (e) 

Sjukvårdsstyrelse Norr  Hans Andersson, ordförande  

Monica Kjellman (e), Rolf Bromme (e) 

Sjukvårdsstyrelse Stockholm–Ekerö

  

Cecilia Elving  

Fatima Nur (e) 

Sjukvårdsstyrelse Söder  Jessica Ericsson, vice ordförande  

Lars Johansson (e) 

HSN:s beredning för akutsjukvård

  

Magnus Liljegren, vice ordförande  

Bengt Björkstén (e) 
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HSN:s beredning för folkhälsa och 

psykiatri  

Jessica Ericsson, ordförande  

Margot Hedlin (e) 

HSN:s beredning för barn, unga och 

förlossningsvård  

Cecilia Elving 

Nikoletta Jozsa (e) 

HSN:s beredning för tandvård Nikoletta Jozsa 

HSN:s beredning för stora 

folksjukdomar 

Pär Hommerberg  

Jan Liliemark (e) 

HSN:s beredning för äldre och 

multisjuka  

Anna-Lena Johansson 

HSN:s beredning för vårdval  Magnus Liljegren  

Gustav Nordin (e) 

Sjukvårds-  och omsorgsnämnden i 

Norrtälje  

Lars Tunberg 

Trafiknämnden (TN)  Sara Svanström, vice ordförande  

Christoffer Fagerberg  

Bo Persson (e), Lars Tunberg (e) 

TN:s färdtjänstberedning  Gunilla Thorsson 

TN:s beredning för sjötrafik  Thomas Erlandsson  

Anders Bergman (e) 

TN:s beredning för trafikplanering

  

Anders Rylander 

TN beredning för utbyggd tunnelbana

  

Sara Svanström  

Stefan Saläng (e) 

Kulturnämnden  Gunnel Orselius-Dahl, ordförande  

Paula Ternström (e) 

Tillväxt-  och  regionplanenämnden

  

Mattias Lönnqvist  

Mia Franzén (e) Tobias Davidsson (e) 

Patientnämnden  Lena Huss 

Regionala skärgårdsrådet  Christoffer Fagerberg  

Stig Sandahl (e) 

Mälardalsrådet  Lena Hallerby, Hans Åberg 

Christoffer Fagerberg (e), Lars Tunberg (e) 
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Samverkansråd med 

handikapporganisationerna  

Daniel Forslund  

Gunilla Thorsson (e) 

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

  

Bo Persson  

Stefan Saläng (e) 

Stockholms konserthusstiftelse

  

Birgitta Rydberg 

Stockholms läns hemslöjdsförening

  

Vera Rehnfeldt 

Stockholms läns äldrecentrum

  

Gunilla Thorsson (e) 

 

Nedanstående ledamöter och ersättare representerar efter valet den 9 september 2018 Liberalerna i 

landstingsfullmäktige: 

Valkrets  Ordinarie  Ersättare  

Stockholm 1 Södermalm–Enskede  Anna Starbrink  Pär Hommerberg 

Jan Liliemark 

Petra Nåsell 

Stockholm 2 Bromma–Kungsholmen  Cecilia Elving  

 

Pär Hommerberg 

Magnus Liljegren 

Charlotta Schenholm  

Stockholm 3 Norrmalm–Östermalm  Anna Horn Pär Hommerberg 

Paula Ternström 

Reidar Österman 

Stockholm 5 Västra söderort  Sara Svanström Pär Hommerberg 

Christoffer Fagerberg 

Anna Törnström 

Stockholm 6 Yttre västerort  Daniel Forslund Pär Hommerberg 

Fatima Nur 

Tobias Davidsson 

Sydväst  Ninos Maraha Caroline Rhawi 

Mia Franzén 

Lars Johansson 
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Sydost  Jessica Ericsson  Nicholas Nikander 

Erika Apell 

Stig Sandahl  

Ost  Amelie Tarschys Ingre  Lena Hallerby 

Stefan Saläng 

Amie Kronblad 

Nordost  Annika Linde  

Hans Andersson 

Kerstin Lidman 

Susan El Hark 

Monica Renstig 

Nord  Anna-Lena Johansson Anna Attergren Granath 

Reza Zarenoe 

Mattias Lönnqvist 

Nordväst  Helena Mischel Fredrik Ohls 

Maria Mattsson 

Margareta Hamark 

 

Landstingskansliet 

Till stöd för landstingsråden och landstingets förtroendevalda finns ett politiskt kansli i 

landstingshuset. Kansliet har under 2018 haft följande medarbetare. 

Kanslichef  Jesper Svensson 

Kommunikationschef Rasmus Jonlund  

Landstingsrådssekreterare Katarina Beech (vikarie t.o.m. november) 

Karin Elinder  

Sofia Könberg (föräldraledig t.o.m. november)  

Patrik Lind 

Lovisa Montin (föräldraledig t.o.m. februari)  

Romina Pourmokhtari 

Sigrid Rydell Johnson  

Mårten Wallenström 
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Bilaga 8 Riksdagsgruppens rapport 2018 

Efter valet 2018 har Liberalernas riksdagsgrupp bestått av 20 ledamöter varav sex ledamöter 

representerar Stockholmsregionen. 

Dessa sex ledamöter är: 

Jan Björklund, partiordförande, partistyrelse, partiledning, utrikesnämnden, ingen utskottsplacering 

Maria Arnholm, partisekreterare, partistyrelse, partiledning, ej ledamot i utskott. 

Fredrik Malm, adj partiledning, Ledamot utrikesutskottet 

Barbro Westerholm, partistyrelse, ersättare socialutskottet. 

Gulan Avci, adj partiledning, partistyrelse, vice ordförande Arbetsmarknadsutskottet 

Joar Forssell, ledamot Skatteutskottet, LUF-ordförande 

Ledamöterna har ytterligare ett antal suppleantuppdrag i utskott som inte listas där. Det har inte 

skett några förändringar i sammansättning av ledamöterna på stockholmsmandat under perioden 

som gått sedan valet. Jan Björklund och Maria Arnholm uttalar sig i övergripande frågor för partiet 

och centrala utspel. Fredrik Malm talesperson i utrikes- och migrationsfrågor, Barbro Westerholm 

talesperson i äldre- och folkhälsopolitiska frågor, Gulan Avci i integrationsfrågor, och Joar Forssell i 

frågor som rör skattepolitik. 

Riksdagsgruppen har under året hanterat det sedvanliga parlamentariska arbetet, dock i mycket 

svårnavigerad terräng på grund av regeringsfrågan. 

Fredrik Malm 
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Bilaga 9 Verksamhetsberättelser för de samverkande organisationerna 2018 

Liberala ungdomsförbundet, LUF 

Styrelsen har verksamhetsår 2018/2019 bestått av ordförande Caroline Rhawi, första vice Elin 

Hjelmestam och andra vice Max Hjelm samt ledamöterna Erika Apéll, Lovisa Lanryd, Anna Törnström, 

Jonatan Svensson Glad, Karin Pettersson och Roi Rorsman. 

Fokus har legat på valet 2018 och att i större utsträckning än tidigare år tala om varför Liberalernas 

politik är bra. Trots att Liberalerna inte gjorde ett succéval så har distriktet uppnått de flesta av sina 

mål och året har varit fullt av aktiviteter och utbildningar. Nedan följer en kort sammanfattning av 

hur arbetet gått inom olika fokusområden. 

Kampanjer och värvning 

Under våren hade distriktet en anställd kampanjombudsperson, och under valrörelsen sista månad 

hade distriktet ett anställt kampanjteam på fem-sex personer. Flera kampanjer genomfördes i 

anslutning till större event, som exempelvis en HBTQ-kampanj i samband med Pride, en 

arbetsmarknadskampanj i samband med 1:a maj, en EU-kampanj på Europadagen, en demonstration 

utanför Polens ambassad för att uppmärksamma de stränga abortlagarna under internationella 

kvinnodagen.  

Distriktet hade ett mål på 40 skolbesök som överträffades med över 70 skolbesök. Det varierade dock 

hur många som värvades på de olika skolbesöken. På vissa skolor värvades ett dussin, på vissa skolor 

inga alls. Målet om att vi skulle ha 700 medlemmar uppfylldes med goda marginaler trots att målet 

var högt uppsatt. Storstockholm har nu återgått till att vara LUF:s största distrikt. 

Liberalerna 

Samarbetet med Liberalerna har fungerat mycket bra under året. Fler medlemmar än på många år är 

aktiva i partiet och innehar förtroendeuppdrag. I linje med verksamhetsårets tema har distriktet mer 

ofta än tidigare lyft partiet och i mindre utsträckning kritiserat partiet utåt. Gemensamma aktiviteter 

har genomförts, som exempelvis en temakväll om liberal feminism, och distriktet deltog vid många 

av partiets kampanjer under valrörelsen. Under valrörelsen bemannade bland annat distriktet 

valstugorna vid Sergels Torg och Medborgarplatsen i princip dagligen och fyllde de luckor som partiet 

efterfrågade. Liberalerna Stockholms Län hörde ofta av sig med kampanjer som de behövde 

bemanning på och vid varje möjligt tillfälle ryckte distriktet in. Det handlade om allt från 

fältkampanjer och dörrknackningar till publik på torgmöten och debatter. 

Event och utbildningar 

Café Liberal hölls de flesta veckor med undantag för sommaren, valrörelsens intensiva skede och 

vinteruppehållet. Medlemsträffar för nya medlemmar hölls i stort sett varje månad. Många event 

med socialt huvudfokus hölls under året, minst en varje månad. Utöver detta genomfördes även 

många utbildningar. Bland annat anordnades under våren en kampanjutbildning i tre delar, en 

vårutbildning på temat ”valår” och en skrivutbildning på tre delar. Senare anordnades även en 

valupptakt med fokus på det kommande valet, två kortare utbildningar i Liberalernas valfrågor och 

en höstutbildning på temat ”EU”. 

Klubbar 
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Distriktet har många klubbar, varav många nystartade. Dessa är: Norrtälje, Norrort (Täby-Danderyd-

regionen), Haninge, Järfälla, Nacka-Värmdö, Lidingö. Dessvärre har aktiviteten i majoriteten av 

klubbarna varit låg, men målet är att förbättra aktiviteten under kommande verksamhetsår. 

 

Liberala kvinnor  

Verksamhetsåret 2018 är valår där mycket fokus legat på just valet. Till exempel så tog vi fram en 

valplattform, vi kampanjade före och under valet, både via Facebook och via fysiska kampanjer och 

efter valet hade vi möte med valanalys. Vi skickade också in vår valanalys till den valanalysgrupp som 

Liberalerna i länet tillsatt där vi lyfte att jämställdheten kom bort i valrörelsen. 

Några aktiviteter som stuckit ut särskilt är: 

● På den internationella kvinnodagen 8 mars hade vi en manifestation för Polens kvinnors rätt till 

abort under eftermiddagen samt överlämnade en skrivelse till Polens ambassad. Manifestationen 

genomfördes tillsammans med LUF Storstockholm och Liberala studenter. 

● Den 19 april deltog LK Stockholm i Knytblusmanifestationen på Stortorget i Gamla stan. Ordförande 

Charlotta Schenholm fick också möjlighet att tala inför över 2000 deltagare tillsammans med andra 

kända feminister som Cissi Wallin, Nina Rung, Katarina Wennstam, Mona Sahlin med flera. 

● Den 1 september hade vi kampanj på Gärdet i samband med Tjejmilen för rätten att springa fritt, 

även för kvinnor i samarbete med L. Ca LK 15 medlemmar kampanjade under 2,5 timmar. Allt 

material tog slut. Mycket populär var den reflex som vi delade ut. 

● Den 27 november firades 100 år av allmän rösträtt i Sverige med medlemsmöte med tema Liberal 

Feminism – från rösträtt till pappamånader. Detta var ett samarrangemang mellan LK Stockholms 

län, L, Luf Storstockholm och LS som lockade ca 100 personer. Vi hade ett flertal intressanta gäster, i 

den efterföljande paneldiskussion diskuterades vad den liberala feminismen står inför för utmaningar 

idag. 

Vår publika Facebookssida https://www.facebook.com/LiberalaKvinnorStockholm  har i nuläget 452 

som gillar sidan, det är en ökning med 145 %. jmf med 2017. Under året har vi ökat vår aktivitet på 

sidan med kraftigt. Några av våra mest engagerande inlägg har varit när vi delade artiklar om SDs syn 

på abort. Detta genererade 564 stycken reaktioner och kommentarer. Något som även engagerar är 

männens löner i allsvenskan jämfört med kvinnliga fotbollsspelare det gav 216 reaktioner och 

kommentarer. 

LK Stockholm hade per den 31 december 2018 216 betalande medlemmar. 

Liberala Kvinnor Stockholms län styrelse via Charlotta Schenholm, ordförande 
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Bilaga 10 Verksamhetsberättelser för nätverken 2018 

HBT-liberaler 

Föreningen HBT Liberaler Storstockholm valde i februari 2018 en styrelse bestående av Facundo Unia 

(ordförande), Martin Andreasson, Nicke Johansson, Barbro Westerholm, Charly Wassberg Borbos, 

AnnCharlotte Söderholm, Janne Westerlund och Jonatan Svensson. Under året har föreningen, 

förutom sociala medlemsaktiviteter, arbetat med valrörelsen och besökt bland annat seniorboendet 

Regnbågen på Östermalm. Naturligtvis har föreningen varit involverad i firandet av Stockholm 

Europride. 

Gröna Liberaler 

Gröna liberaler har under året arrangerat en rad olika aktiviteter i syfte att stärka Liberalernas 

miljöprofil och öka kunskapen kring miljöfrågor inom partiet samt utveckla liberal miljöpolitik. I 

samband med att Liberalernas utsågs till bäst i test av Naturskyddsföreningen ordnades ett 

panelsamtal mellan Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, PM Nilsson ledarskribent 

Dagens Industri, Maria Weimer, riksdagsledamot och Karin Karlsbro, Gröna Liberaler.   

Under valrörelsen deltog Gröna Liberaler i kampanjen, med flygbladsutdelningar, debatter och 

torgmöten. 

Liberala seniorer 

Nätverket Liberala seniorer i Stockholms Län har under 2018 haft sammankomster i genomsnitt en 

gång i månaden, sånär som vid sommartid. Kallelser till dessa möten har sänts till en lista inom 

Stockholms Län som har omfattat ca 190 personer. Erfarna inledare, som ställt upp utan ersättning, 

har – ofta med starka inledningar - bidragit till att diskussionerna varit engagerade. En målsättning 

har varit att samla de deltagande seniorernas synpunkter, i avsikt att föra dem vidare inom 

Liberalerna.  

Ämnesvalet vid diskussionerna har med avsikt varit brett.   

Minnesanteckningar från diskussionerna vid samtliga sammankomster har tagits fram, och gjorts 

tillgängliga för bl.a. detta nätverk.  

Nätverket Liberala seniorer i Stockholms Län har regionala motsvarigheter i ett antal andra regioner i 

landet. Dessa samverkar i det nationella nätverket Liberala seniorer, som leds av Barbro Westerholm. 

Ett utbyte av erfarenheter dem emellan har kunnat äga rum.  

Ansvarig för verksamheten inom Nätverket Liberala seniorer i Stockholms Län har under 2018, liksom 

under ett antal föregående år, varit Tomas Ohlin. 
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Bilaga 11 Anställda 2018 

Länskansliet: 

Birgitta Rydell, förbundssekreterare/kanslichef 

Niklas Englund, politisk sekreterare 

Robin Nilsen, kommunikationsansvarig 

Ulrika Tellander, organisationsansvarig 

Ebba Wistedt, utbildningsansvarig 

Timanställda “dörröppnare” som bland annat har välkomnat nya medlemmar och stöttat kommun- 

och lokalföreningar med återvärvning via telefonsamtal. 

Tillfälligt anställda under valrörelsen:  

Axel Leijonborg 

Berith Eriksson 

Carina Wellenius 

Cecilia Carpelan 

Dan-Aria Sucuri 

Elisabet Ek 

Erik Ekerlid 

Erika Apéll 

Håkan Andersson 

Johan Brostedt 

Mats Hasselgren 

Michael Kågström 
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