
Mittuniversitetet Campus Östersund 

Institutionen för samhällsvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

Nya lokala partier - varför bildas dessa? 
En studie över politiskt entreprenörskap i norrländska kommuner  

 

D-uppsats i Statsvetenskap vt 08 
Författare Maria Nilsson 

Handledare Ingemar Wörlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 2 

Innehållsförteckning 

1. Inledning och problemställning    4 
    1.1 Syfte      5 
 
2. Teoretisk ram och tidigare forskning    6 
    2.1 Politisk stabilitet     6 
        2.1.1 Lipsets och Rokkans nedfrysningstes   6 
        2.1.2 Politiska partier   8 
    2.2 Förklaringsansatser inom tidigare forskning   11 
        2.2.1 Tre perspektiv på varför nya partier uppstår   11 
        2.2.2 Diffusionsprocesser   14 
    2.3 Rationellt handlande och partientreprenörer   16 
        2.3.1 Metodologisk kollektivism och individualism  16 
        2.3.2 Politiska entreprenörer   17 
    2.4 Teoridiskussion   18 
        2.4.1 Hypoteser   19 
        2.4.2 Arbetsmodell   20 
 
3. Metod och material   21 
 
4. Resultatredovisning   23 
    4.1 Kontextburna och strukturella omgivningsfaktorer  23 
        4.1.1 Valdeltagande som oberoende variabel   23 
        4.1.2 Grad av arbetslöshet som oberoende variabel  25 
        4.1.3 Diffusionseffekter som förklarande variabel   26 
    4.2 Entreprenörsegenskaper   29 
        4.2.1 Enkätundersökning – ett individperspektiv   30 
        4.2.2 Enkätundersökning – ett partiperspektiv    33 
 
5. Analys   38 
    5.1 Hypoteser   40 
    5.2 Ett förslag på en allmängiltig modell över varför nya partier bildas      41 
   
6. Sammanfattning   44 
 
7. Käll – och litteraturförteckning   45 
 
Appendix 1. Kommuner, antal mandat, valdeltagande, arbetslöshet samt lokala 
                    partier i kommunfullmäktige   47 
 
Appendix 2. Enkät   49  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Förteckning över diagram, kartor, modeller samt tabeller 

Diagram 1. Sambandet mellan valdeltagande och antal lokala partier, 2006.  24 
Diagram 2. Sambandet mellan arbetslöshet och antal lokala partier, 2006.  25 
Diagram 3. Upplevda möjligheter att kunna påverka det tidigare partiets 
                   politik, enligt politikerna.    30 
Diagram 4. Etablerade partiers kapacitet att uppmärksamma medborgarnas 
                   åsikter, enligt politikerna.    31 
Diagram 5. Politikernas upplevda möjlighet att påverka beslut i frågor som  
                  är politiskt viktiga för dem.    32 
Diagram 6. Det egna partiets upplevda möjlighet att påverka politiken, enligt 
                   politikerna.     35 
Diagram 7. Upplevt samarbete med andra partier i kommunfullmäktige,  
                   enligt de intervjuade politikerna.   35 
Diagram 8. Sambandet mellan antal mandat och den av politikerna upplevda 
                   graden av samarbete med andra partier i kommunfullmäktige 36 
 
 
Karta 1. Kommuner 2002.     26 
Karta 2. Kommuner 2006.     26 
 
Modell 1. Arbetsmodell.     20 
Modell 2. Ett förslag på en allmängiltig modell över varför nya partier bildas 
                samt hur de påverkar den kommunala politiken.   41 
 
Tabell 1. Kommuner med lokala partier i kommunfullmäktige i valen 2002  
               och 2006.     27 
Tabell 2. Kommuner och lokala partier 2006.    29 
   
        
 
 
 
 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4 

1. Inledning och problemställning 

Historiskt sett har Sveriges, och även övriga Nordens, politik karaktäriserats av ett 

fempartisystem. I den höger - vänsterdimension som utgör de nordiska ländernas 

konfliktlinje, återfanns i början av 1900-talet socialdemokratiska och kommunistiska partier 

till vänster, och bondepartier, liberala och konservativa partier till höger.1 Hur partier uppstår 

och hur dessa partisystem kommer att se ut, går enligt Lipset och Rokkan att spåra tillbaka till 

de skiljelinjer som uppstår kring ekonomiska, sociala, kulturella och geografiska faktorer i ett 

samhälle. När dessa skiljelinjer sedan i huvudsak suddats ut, består ändå de ursprungliga 

partisystemen. Ett partisystem som var aktuellt i början av 1900-talet, gör sig fortfarande 

gällande i slutet av århundradet.2    

 

I Sverige började uppluckringen av fempartisystemet i slutet av 1980-talet. De fem 

ursprungliga partierna, vilka hädanefter benämns som de etablerade partierna, som satt 

representerade i riksdagen fick 1988 sällskap av Miljöpartiet och sedan även av 

Kristdemokraterna och Ny demokrati i valet därpå. Miljöpartiets och Kristdemokraternas 

valframgångar visade sig inte vara tillfälliga opinionsyttringar; båda dessa innehar 

riksdagsmandat även idag. Ny demokrati däremot fick inte uppleva en andra mandatperiod.3    

 

Även om partierna på riksdagsnivå varit i stort sett de samma under 1900-talet, har mycket 

hänt på lokal nivå. Icke-traditionella partier har i allt större utsträckning tagit plats på Sveriges 

politiska arena. Lokalt förankrade partier var i början på 1970-talet representerade i ett 

femtiotal av Sveriges kommuner och trettio år senare har den siffran mer än tredubblats. Trots 

de höga kostnaderna, oklara avkastningarna och den höga osäkerhet som är sammankopplade 

med att starta ett nytt parti, har alltså dessa ändå blivit fler. Denna uppsats forskningsfråga rör 

sig kring detta nybildande av partier. Varför bildas nya lokala partier och vilka krafter ligger 

bakom detta? 

 

För att nya partier skall uppstå krävs det individinsatser. En fysisk person som tar initiativ och 

startar upp en organisation som senare blir ett parti. Denna person, eller politiske entreprenör, 

är en avgörande faktor i det politiska livet. Varför människor väljer att starta politiska partier i 

                                                 
1 Olof Peterson Nordisk Politik (Stockholm; Norstedt Juridik 2000) 38  
2 Seymour M Lipset, Stein Rokkan ”Cleavage Structures, Party systems and Voter Alignments: An Introduction” 
i Party Systems and Voter Alignments, ed. Seymour M Lipset och Stein Rokkan (London & New York; The Free 
Press, 1967) 
3 Gissur Ó Erlingsson m.fl Politiska Partier (Lund; Studentlitteratur, 2005) kapitel 5 
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en tid som annars präglas av nedgångar i politiskt deltagande, är hittills ett relativt outforskat 

område. Denna uppsats vill därmed fokusera på den politiske entreprenören, dennes 

drivkrafter som ligger bakom partibildningsprocessen, samt hur denne sedan uppfattar 

möjligheterna att påverka den kommunala politiken.  

Att nya lokala politiska partier får en alltmer framträdande roll inom de svenska kommunerna 

ger också nytt bränsle till en diskussion om kommunernas demokratiska klimat. Att nya 

partier uppstår kan dels ses som en vitalisering av demokratin och nya sätt att uttrycka denna, 

men frågan om hur väl de gamla partierna klarar av att möta medborgarnas åsikter väcks 

därmed också. Och väl på plats i kommunfullmäktige, vilket avtryck gör de lokala partierna i 

kommunalpolitiken?     

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt från ett rationellt aktörshandlande och 

politiskt entreprenörskap, förklara uppkomsten av nya lokala politiska partier i Norrland samt 

vilka avtryck dessa partier gör i den kommunala politiken.   
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2. Teoretisk ram och tidigare forskning 

Denna uppsats tar delvis avstamp från en tidigare avhandling inom ämnet, G Erlingssons 

”Varför bildas nya partier?”.4 Erlingsson har en rationell aktörsinriktning på sin 

undersökning, där sex lokala partier studeras. Hans modeller och teorier kommer att till viss 

del ligga till grund för denna undersökning, dock kommer synsätten också att kompletteras 

med ytterligare teorier och forskningsansatser.    

2.1 Politisk stabilitet 

För att kunna identifiera de förändringsförklaringar som kan svara på varför nya partier 

bildas, behöver stabiliteten i partisystemen begripliggöras. Skillnaderna mellan varför de 

ursprungliga partierna och de nya partierna uppstod, samt hur den politiska arenan kom att se 

ut för dessa, kan ge fingervisningar om vilka teoretiska utgångspunkter som blir användbara.5  

2.1.1 Lipsets och Rokkans nedfrysningstes 

1967 publicerade Seymour M Lipset och Stein Rokkan en uppsats som fick stor 

genomslagskraft; ”Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments”. Uppsatsens 

huvudsakliga iakttagelse var att 1960-talets partisystem med få undantag var identiska med de 

partistrukturer som växte upp under 1920-talet. Trots de omfattande förändringar som 

samhället genomgått under 40 år, såg partisystemen ändå nästan likadana ut. Författarnas 

slutsats kom att bli att partisystemen ”frusit fast”.6   

De ursprungliga partier som finns i ett partisystem såg Lipset och Rokkan som resultatet av de 

sociala konflikter som var aktuella sedan sekel tillbaka. De konfliktlinjer som de identifierade 

var de mellan; 

  

(i) Centrum och periferi 

(ii) Stat och kyrka 

(iii) Bondesamhälle och industrisamhälle 

(iv) Kapital och arbete 

 

Konflikten mellan centrum och periferi kan spåras tillbaka till de nationsbyggnadsprocesser 

som under 1500 – och 1600-talet syftade till att centralisera den politiska makten och ena den 

egna staten och nationen. Konflikten kom då ofta att landa i statens utkanter, i områden eller 
                                                 
4 Gissur Ó Erlingsson Varför bildas nya partier? (Lund; Statsvetenskapliga Institutet, 2005) 
5 Ibid., 36, 37 
6 Lipset, Rokkan, 50 
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regioner där medborgarna kämpade för att behålla sina ursprungliga kulturer, identiteter och 

språk.  

Konfliktlinjen stat – kyrka tog sin början i sviterna efter franska revolutionen där de politiska 

makthavarna i allt större utsträckning upplevde ett behov av att knyta till sig invånarna i den 

franska staten. Invånarna skulle istället ses som medborgare och vara lojala mot staten. För att 

genomföra detta behövde staten ta kontroll över medborgarnas utbildning och uppfostran, 

något som dittills legat inom kyrkans område.     

I och med den industriella revolutionen och den ökade urbanisering som följde, uppstod en 

konflikt mellan bondesamhällenas protektionistiska intressen och de liberala 

frihandelsintressena. Industrialiseringen förde också med sig ökade spänningar mellan olika 

sociala klasser, vilket leder in på den fjärde konfliktlinjen; kapital – arbete. Den ryska 

revolutionen 1917 framhävde tydligt detta.7  

Att partisystemen skiljer sig åt mellan västländerna beror, enligt Lipset och Rokkan, på att 

utfallen för konfliktlinjerna och de kompromisslösningar som nåddes såg olika ut mellan de 

olika länderna. De avgörande skillnaderna mellan partisystemen formades långt innan den 

breda massan mobiliserades; det var skillnaderna i nationsbyggnadsstadierna och ekonomins 

strukturer som var avgörande.8 Den allmänna rösträtt som följde i industrialiseringens 

kölvatten förändrade också partiernas förutsättningar. Enda chansen att överleva som parti var 

att knyta till sig en bred social grupp som kunde identifiera sig med partiet ifråga. Resultatet 

av dessa första, breda masspartier blev dels starka lojalitetsband mellan olika delar av 

väljarkåren och partierna, men också att partierna kunde skapa sig ett sorts oligopol över 

väljarmarknaden. När partier väl etablerat sig hade de möjligheten att styra de institutionella 

spelregler som försvårade nya partiers intåg i politiken. Partistrategiskt blev det klokt att 

försöka påverka lagstiftningen kring valsystemen för att konsolidera sin egen position dels 

genom utökad representation eller stärkta allianser och dels genom att införa spärrar som 

motarbetade uppdykandet av nya partier.9         

 

Lipsets och Rokkans försök att förklara partisystemens stabilitet får en institutionell ansats där 

de ursprungliga aktörernas agerande är det som sätter an tonen för efterkommande aktörers 

möjligheter verka. Förklaringen får drag av spårbundenhet, som syftar på processer som är 

självförstärkande, det vill säga att ”initiala rörelser i en bestämd riktning tvingar in 

                                                 
7 Lipset, Rokkan 
8 Ibid., 35 
9 Ibid., 30  



 8 

händelseutvecklingen på ett redan inslaget spår”10. De ursprungliga aktörernas rationella 

handlande för att säkra sin egen politiska överlevnad, blir därmed den förklaringsansats som 

kan göra teorierna om partistabilitet och nedfrysning mer tydliga.  

De ursprungliga partiernas uppgift blev alltså att försöka hitta en plats inom konstitutioner där 

ramarna ännu inte var färdigbyggda. För nya partier blir utmaningen en helt annan; dessa blir 

tvungna att slå sig in på en politisk marknad som redan är ockuperad av etablerade partier.      

2.1.2 Politiska partier 

Vad ett ”politiskt parti” är och vilka funktioner det har, har i den tidigare forskningen fått 

många ansikten. Lipset och Rokkan beskriver partiers ”uttrycksfunktion” (expressive 

function); partier översätter skillnader i samhällets kulturella och sociala strukturer till krav 

och påtryckningar som senare ligger till grund för partiets agerande. Vidare har partierna 

också instrumentella och representativa funktioner; de skall agera språkrör för många olika 

intressen och nå överenskommelser med representanter för andra partier. För att som parti nå 

en betydande möjlighet att påverka beslutanderätten inom politiken, bör dessa i någon mån 

vara beredda på samarbete över tidigare klyftor för att kunna möta en potentiell gemensam 

opponent.11   

 

Anthony Downs beskriver ett parti i ordets vidaste bemärkelse som en ”coalition of men 

seeking to control the governing apparatus by legal means”12. I denna definition finns det 

dock, som Downs ser det, några svagheter inbyggda. En koalition innebär att det inte finns en 

tydligt uttalad preferensordning bland medlemmarna. Medlemmarna är överens i vissa 

sakfrågor och oense i andra. Det beslut och handlingar som partiet sedan bestämmer sig för att 

utföra, blir ett hopkok av kompromisser snarare än ett resultat av väl avvägda och rationella 

val. Istället väljs en annan formulering på partidefinitionen; ”a political party is a team of men 

seeking control over the governing apparatus by gaining office in a duly constituted 

election”13. Ett team blir i denna bemärkelse en mer homogen grupp; här är alla medlemmarna 

överrens om alla mål och inte bara en del av dem. Här ses partiet mer som en enskild individ, 

vilket författaren dock påpekar inte är fallet i verkliga livet. Partiet tillskrivs inte en 

”överpersonlighet” (suprahuman entity) utan ses som enhetligt på grund av medlemmarnas 

gemensamma mål. Partiers rationella handlande landar i det här fallet delvis på de enskilda 

                                                 
10 Erlingsson, 42 
11 Lipset, Rokkan, 5 
12 Anthony Downs An economic theory of democracy (New York; Harper & Row, 1957) 24 
13 Ibid., 25 
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individernas rationella val som syftar till att stärka de egna positionerna, men också på hur 

politiken som partiet för ser ut. Downs beskriver det som att ”parties formulate policies in 

order to win elections, rather than win elections in order to formulate policies”14.  

 

Giovanni Sartoris definitioner av och premisser för partier är dels att dessa skall ses som en 

del av en större enhet samt att dessa skall kanalisera de uttryck och åsikter som finns.15  

Författaren betonar vikten av att se till den pluralistiska helhet som ett system utgör och att 

varje del (eller parti) bör identifieras och studeras för att helheten skall kunna komma till sin 

rätt. Liksom Lipset och Rokkan karaktäriserar även Sartori partier som ett uttrycksmedel. De 

förra noterade partiers ”expressive function” och den senare använder termen ”channels of 

expression”. Partierna är ett instrument genom vilken representationen av medborgarna äger 

rum; partierna förmedlar de representerades åsikter och krav. Dock blir partier inte bara ett 

verktyg som används för att överföra information mellan medborgare och de styrande; den 

tyngd som ligger bakom själva partiet kan vara avgörande när det gäller att föra fram och få 

igenom ett förslag.16  

Ofta definieras partier utifrån termer såsom    

(i) aktörer 

(ii) handlingar/aktiviteter  

(iii) konsekvenser/mål 

(iv) domäner/områden 

 

Ytterligare definitioner som enligt Sartori bör göras, är i vilken kontext partier skall ses. Hur 

skall partier urskiljas från andra aktörer på marknaden, vilken relation har och vilka roller 

spelar partierna gentemot dessa? Politiska partier skiljer sig från aktörs- och intressegrupper 

som liksom partier också kan ha ambitioner att ta kontroll över maktapparaten. Kyrkor, 

arméer (både privata och de under statlig kontroll) och fackföreningar är exempel på sådana 

aktörer. Avgränsningarna för vad som är ett politiskt parti går då istället vid att det inte skall 

handla om påtryckningsgrupper som tar till våld för att nå maktpositioner utan att partiet 

försöker nå dessa poster via nomineringar till val och vidare accepterar utfallet av dessa17. 

Sartoris definition av politiska partier blir därmed ”A party is any political group identified by 

                                                 
14 Downs, 28 
15 Giovanni Sartori, Parties and party systems (New York & Cambridge; Cambridge University Press, 1976) 23, 
24 
16 Ibid., 25 
17 Ibid., 54, 55 
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an official label that presents at elections, and is capable of placing through elections (free or 

non-free), candidates for public office”18.  

Vilka partier är då relevanta? Är alla partier lika viktiga eller är det bara ett fåtal som kan 

påverka politiken i sådan utsträckning att de blir intressanta att studera? Ett sätt att undersöka 

detta blir att koppla samman antalet partier med vilken relativ styrka varje enskilt parti har. 

De rösttrösklar som finns angivna i många partisystem blir ett sätt att avgöra partiets styrka; 

om partiet inte når upp till de procentspärrar som satts upp, blir heller inte partiet 

representerat. Å ena sidan leder detta till att många partier utestängs, men om rösttrösklarna, 

som ofta ligger runt 4-5 procent, skulle sänkas ytterligare skulle riskerna för irrelevanta 

partier i församlingarna öka. Att mäta ett partis relativa styrka görs först och främst genom att 

titta på partiets styrka i just valen; genom att översätta detta till antal mandat fås ett mått på 

elektoral styrka fram. Ett andra steg i att avgöra ett partis relativa styrka är att titta på partiet 

som ett ”instrument of government”19. I ett flerpartisystem där koalitioner ofta är vanliga, blir 

partiers potential och förmåga att styra tillsammans med andra en viktig del i det politiska 

arbetet. Även om ett parti är litet kan detta ha en stor potential som en koalitionspartner för ett 

annat större och mer etablerat parti. Sartoris avgränsningar för små partier är att dessa skall 

åtminstone vid något tillfälle vara aktuella i ideologisk genomförbara koalitionsstyren. Denna 

angränsning lämnar dock sådana partier som är emot partisystemet i princip, utanför. Ett 

exempel här är kommunistpartier i Frankrike och Italien som trots att de får en stor andel av 

rösterna ändå inte har en hög koalitionspotential ur ideologisk synpunkt. En andra 

avgränsning blir därmed aktuell; partiers ”utpressningspotential”. I det här fallet blir partier 

relevanta när deras närvaro påverkar och/eller ändrar andra partiers taktik och politik, särskilt 

när det gäller att ändra riktningen på dessa20. I svensk kontext har de lokala partiernas 

relevans främst varit knutna till deras förmåga att spela en vågmästarroll inom partisystemen; 

små partier har ofta med hjälp denna roll ”tillskansat sig mer utrymme och makt än vad som 

är i paritet med deras storlek”21.   

 

Svårigheterna för små partier blir stora när det gäller att överkomma de institutionella hinder 

som satts upp av tidigare partier och att hitta sin plats på en politisk marknad som redan är 

”upptagen”. Att kanalisera lokala intressen till att bli en samlad gemensam ståndpunkt för att 

                                                 
18 Sartori, 56 
19 Ibid., 107 
20 Ibid., 108 
21 Charlotte Fridolfsson, Gullan Gidlund, De lokala partierna och den nya politiska kartan (Örebro; Novemus, 
Örebro universitet, 2002) 37 
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sedan hitta politiska samarbetspartners i andra partier, kan också bli ett tufft arbete för ideella 

eldsjälar. Trots detta uppstår ändå partier, och i nästa avsnitt behandlas några av de 

existerande förklaringarna till detta fenomen. 

 

2.2 Förklaringsansatser inom tidigare forskning 

Här kommer några av de nu förekommande förklaringsansatserna till varför nya partier bildas, 

att presenteras. Avsnittet baseras främst på Erlingssons avhandling ”Varför bildas nya 

partier?”.  

2.2.1 Tre perspektiv på varför nya partier uppstår 

Att den ”nedfrysning” av partisystemen som Lipset och Rokkan identifierade har börjat 

släppa, kan härröras till faktorer såsom minskad partiidentifikation, minskade medlemsantal i 

de politiska partierna samt ett sjunkande valdeltagande. Detta tillsammans med det faktum att 

nya partier i allt större utsträckning bildas och utmanar de etablerade partierna, gör att det den 

politiska spelplanen får ett nytt utseende. Hur ett nytt parti bildas kan förklaras på något av 

följande vis22; 

(i) Genom sammanslagningar av två eller flera äldre partier 

(ii) Genom valallianser mellan två eller flera äldre partier 

(iii) Genom splittring eller utbrytning från ett etablerat parti 

(iv) Att någon tar initiativ till att bilda ett genuint nytt parti, helt utan bistånd från 

personer som varit medlemmar i etablerade partier.  

 

Skillnaden mellan dessa olika sätt att bilda partier ligger i hur aktörerna bakom agerar. I de 

två första fallen handlar det om etablerade aktörer som för att överleva politiskt omorganiserar 

sig och får en ny etikett. I de två senare fallen är det helt nya aktörer som gör inspel och 

konkurrerar om väljarna.  

 

Erlingsson sammanfattar tidigare forskning inom området och presenterar tre olika perspektiv 

på nya partiers uppkomst; 

– Institutionellt perspektiv. I det institutionella perspektivet undersöks huruvida valsystemets 

utformning har betydelse för antalet partier som kommer att finnas representerade i 

                                                 
22 Erlingsson, 52 
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församlingen. Författaren refererar till Maurice Duvergers välkända lag23 om hur 

majoritetsval i enmansvalkretsar befrämjar tvåpartisystem och hur valsystem som tillämpar 

proportionalitetsprincipen istället får ett flerpartisystem. Utifrån Duvergers tes och antagande 

om mekaniska effekter går det att analysera små partiers möjligheter att få mandat och bli 

representerade: I system där proportionalitet utövas skolboksexemplariskt innebär den 

röstandel ett parti får samma andel i mandat. Omvänt gäller då i de partisystem som inte 

tillämpar proportionalitetsprincipen i samma utsträckning; här får små partier det svårare att ta 

mandat då dessa system tenderar att missgynna de partier som har lägst röstandandelar. En 

annan sida av detta, den psykologiska effekten, är de individuella medborgarnas rationella 

tänkande kring mandatfördelningen. I ett system som inte efterlever proportionalitetsprincipen 

fullt ut, är medborgarna medvetna om att det parti de föredrar kanske inte får tillräckligt 

många röster för att få mandat i församlingen. För att inte ”kasta bort” sin röst, röstar man 

istället på det parti som man tycker näst bäst om och som denne upplever har en större chans 

att bli invalt. Den mekaniska och psykologiska effekten kan också antas påverka presumtiva 

partibildare; frågan är varför just jag skall starta upp ett parti när jag nästan kan utgå ifrån att 

andra väljare istället kommer att rösta på partier som har större chans att få mandat?24  

Valsystem är av naturen tröga institutioner som inte ändras över en natt. Kopplat till den 

tidigare diskussionen om stabilitet och etablerade partiers angelägenhet att behålla de 

skyddsbarriärer mot nya partier som är inbyggda i systemet, måste orsakerna till om varför 

nya partier bildas även sökas på annat håll. 

– Strukturellt perspektiv. Det strukturella perspektivet försöker besvara frågan om varför nya 

partier bildas genom att titta på huruvida de uppstår på grund av sociala förändringar i 

samhället. Det institutionella perspektivet förklarar skillnader mellan olika länder; det 

strukturella är mer inriktat på att förklara skillnader över tid. I det här fallet blir frågan varför 

nya partier har bildats i allt större utsträckning sedan 1970-talet. Efterkrigstidens 

välståndsökning med tilltagande urbanisering, ökade utbildningsnivåer och flytt av fokus till 

nya typer av yrken, innebar att de sociala grupperna som låg till grund för de ursprungliga och 

etablerade partier blev allt mer fragmenterade och att nya frågor som rörde livskvalitet, 

jämställdhet och miljöförstöring istället blev allt viktigare. De etablerade partierna fick svårt 

                                                 
23 Erlingsson, 53. För vidare läsning, se Maurice Duvergers ”Political parties: Their organization and activity in 
the modern state (London; Methuen, 1954).  
24 Ibid., 54 
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att anpassa sig till de nya strukturerna, och en lucka för nya partier som såg till dessa 

förändrade intressen, uppstod.25      

Ett strukturellt perspektiv fungerar när det gäller att försöka förklara medborgares förändrade 

attityder och värderingar. I glappet som uppstår mellan gamla partistrukturer och nya 

tendenser i samhället finns det förvisso möjligheten för nya partier att slå sig in, men 

perspektivet bortser från det kollektiva handlandets problem; varför skall en enskild individ 

göra något när någon annan lika gärna kan göra det? För att kunna förklara partibildningar 

måste den slutgiltiga tesen också innehålla ett mått av individuell rationalitet. 

– Organisationsteoretiskt perspektiv. Det tredje perspektivet som Erlingsson ställer upp, utgår 

ifrån att nya partier bildas som ett svar på de etablerade partiernas misslyckanden. Detta kan 

ses som en utveckling på den strukturella inriktning och de postmateriella värderingar som det 

förra perspektivet anlade. Det strukturella perspektivet bortser från att etablerade partier dels 

har de institutionella verktygen som krävs för att försvåra nya partiers uppkomst men också 

att de trots en inneboende tröghet ändå kan ta upp nya frågor som uppstår och införliva dessa i 

det egna partiprogrammet. Det organisationsteoretiska perspektivet kliver då in i diskussionen 

när de gamla partierna antingen inte vill eller har kapaciteten att möta upp dessa nya frågor. 

Här är det är trögheten hos de etablerade partierna som är avgörande; om de etablerade 

partierna är flexibla i sin organisation och snabbt kan möta upp nya frågor och strömningar i 

samhället, uppstår heller inget behov av nya partier. Är däremot partierna långsamma och 

tröga när det gäller att inkorporera dessa nya frågor och anpassa sig efter väljarkåren, ökar 

sannolikheten för att nya partier uppstår.26                

Det organisationsteoretiska perspektivet plockar i större utsträckning än det förra, ner 

diskussionen på en hanterlig individnivå. Här går det att utläsa hur aktörer försöker 

kontrollera och anpassa sig till ett föränderligt samhällsklimat. Dock inrymmer inte ett 

organisationsteoretiskt perspektiv en renodlad aktörsvinkling; det antas litet raljerat uttryckt 

att ”det står en oändlig rad av potentiella partibildare som är redo att rycka in när det 

etablerade partisystemet misslyckas att fungera som en kanal mellan medborgare och politiskt 

beslutfattande”27.     

 

De tre perspektiv som presenterats ovan är renodlade synsätt, vilka skulle kunna användas till 

att förklara nya partiers uppkomst. Ett gemensamt problem med dessa är dock att de 

                                                 
25 Ibid., 56 
26 Erlingsson, 58 
27 Ibid., 59 
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individuella aktörsinsatser som krävs för att starta upp nya partier, negligeras i varierande 

utsträckning. Ett komplement till framförallt det organisationsteoretiska perspektivet blir då 

ett aktörscentrerat perspektiv, där en presumtiv partibildare och dennes erfarenheter och 

uppfattningar av det politiska systemet studeras utifrån en Rational Choice – vinkling. Detta 

kan förhoppningsvis ge en klarare bild av varför individer väljer att starta partier.       

2.2.2 Diffusionsprocesser 

Ytterligare en förklaringsansats som gjort sig gällande inom ramen för forskningen om varför 

nya partier bildas, är teorierna om diffusionsprocesser. Diffusionsprocesser, eller 

spridningseffekter med ett annat namn, utgår från ett rationellt imitationsbeteende hos det 

man söker studera. Om en aktör varit framgångsrik i ett specifikt beteende, ökar 

sannolikheten för att andra aktörer skall anamma just det beteendet för att själva lyckas. I det 

rationella imitationsbeteendet blir det således andra aktörers erfarenheter det som ger oss 

information om värdet av olika strategival.28 De personliga erfarenheterna och tillgänglig 

information hjälper till att reducera den osäkerhet kring vilka strategier som skall väljas: är 

informationen och erfarenheterna goda, blir incitamenten till att genomföra handlingen större. 

Är informationen bristfällig och erfarenheterna, antingen de egna eller noterade genom andras 

handlande, mindre bra minskar sannolikheten för att just den handlingen skall väljas. När det 

gäller de strategier som ligger bakom en individs planer att bilda ett politiskt parti, torde detta 

bli påtagligt då ett sådant handlande innehåller stora personliga investeringar präglade av 

höga mått av osäkerhet.29 Ett beslut om att starta ett parti tas utan garantier att partiet 

någonsin kommer att bli invalt i några församlingar, och om andra nya partier har lyckats 

torde oddsen i alla fall se bättre ut. 

 

I sin undersökning om temporära politiska organisationer i Sverige mellan 1965 och 1975, 

använde sig J Gidlund sig av teorierna om spridningseffekter.30 Gidlund definierar temporära 

politiska organisationer som ”instabila och autonoma intressegrupper som artikulerar 

oppositionella krav till det politiska systemet”31 och att dessa organisationer är en ”politisk 

artikuleringsväg för handlingskraftiga, välutbildade och informerade medborgare”32. Att 

temporära politiska organisationer uppstod i stor utsträckningen under det tidsspann 

                                                 
28 Erlingsson, 209 
29 Ibid., 211 
30 Janerik Gidlund, Aktionsgrupper och lokala partier (Lund; CWK Gleerup, 1978) 
31 Ibid., 20 
32 Ibid., 59 



 15 

undersökningen rörde sig kring, kan enligt Gidlund till viss del härröras till de 

urbaniseringsprocesser samhället genomgick. Författaren observerade att temporära politiska 

organisationer ofta uppstod i tätorter. Dock ger inte Gidlund urbaniseringsprocesser en 

starkare förklaringsstyrka än att den är av underordnad betydelse, och detta förklaras med att 

både tätorter och hastig urbanisering mellan dessa även existerat tidigare utan att temporära 

politiska organisationer för den skull uppstått.33 Istället är det diffusionsprocesserna som blir 

författarens främsta ansats när det gäller att försöka förklara framväxten av politiska 

organisationer. Författaren menar att attityder och beteenden sprids och att detta tillsammans 

med reaktioner mot utvecklingen av det svenska parti- och organisationsväsendet är det som 

driver fram nya politiska organisationer.34      

 

Utifrån teorierna om diffusionsprocesserna formulerar även Erlingsson en klusterhypotes, i 

vilken han förväntar sig en geografisk koncentration av de kommuner som har nya lokala 

partier representerade i fullmäktige. Att kommunerna med nya partier skulle vara geografiskt 

koncentrerade motiverar författaren utifrån att valet av partibildningsstrategier lättare sprids 

över korta geografiska avstånd.35 Klusterhypotesen visar sig få ett relativt starkt stöd i det 

empiriska material Erlingsson presenterar. Nyetableringar av partier tenderar till att samla sig 

i landsdelar där redan andra lokala partier finns. I de sista två noteringarna som författaren 

gör, valen 1998 samt 2002, börjar dock antalet kommuner som är ”smittade” med lokala 

partier att bli så höga att det blir svårt att säkerställa vad som är ett verk av 

diffusionsprocesser och vad som är ren slump. Rent visuellt sätt utifrån de kartor som 

presenteras, samlades efter valet 2002 många av de lokala partierna i landets södra delar, 

medan många kommuner i Norrlands inland fortfarande inte hade lokala partier i samma 

utsträckning.36              

 

 

  

                                                 
33 Gidlund, 57 
34 Ibid., 61, 252 
35 Erlingsson, 213 
36 Ibid., 226, 227 
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2.3 Rationellt handlande och partientreprenörer 

2.3.1 Metodologisk kollektivism och individualism 

Inom samhällsvetenskapen kan en undersöknings uppställda forskningsfrågor röra sig kring 

och söka beskriva antingen sociala fenomen eller enskilda individer; exempelvis en 

kartläggning över organiseringen i ett lokalt parti som ett socialt fenomen, eller en 

undersökning där den individuella partibildaren blir den centrala aktören. Dessa 

undersökningar kan angripas på två olika vis; antingen med hjälp av en metodologisk 

kollektivistisk eller av en metodologisk individualistisk synvinkel. Den metodologiska 

kollektivismens utgångspunkt är att ”varje socialt fenomen ska förklaras genom hänvisning 

till andra sociala fenomen och att enskilda individers handlingar och tankesätt också skall 

förklaras genom hänvisning till sociala fenomen”37. Ett socialt fenomen, som exempelvis en 

partiorganisation, blir inte summan av alla de individer som arbetar inom organisationen och 

de preferenser och handlingar de medför och utför, utan organisationen utvecklas och får 

”överindividuella” drag. Detta överindividuella drag påverkar sedan individerna inom 

organisationen. Sociala fenomen har unika egenskaper som inte går att reducera ner till 

individnivå och för att förklara enskilda individers handlande, utgår man ifrån de lagar som 

gäller för sociala fenomen som helheter och sedan vilken position eller funktion individen har 

inom dessa system.38  

Inom den metodologiska individualismen står istället individen i centrum. När sociala 

fenomen skall förklaras utgår man från individernas egenskaper och handlingar. Sociala 

fenomen härleds från de principer som styr enskilda individers beteende samt hur de 

situationer som individerna handlar i ser ut. För att kunna undersöka sociala fenomen behöver 

först individernas tankesätt undersökas.39 Ansatsen har i allt större utsträckning kommit att 

accepteras som en grundläggande analysnivå inom statsvetenskapen, där ”alla 

statsvetenskapliga förklaringar måste innefatta en redogörelse för individernas agerande”40 

och där politisk handling och motiv kopplas ihop i ett bredare sammanhang. Ansatsen 

ifrågasätter inte värdet av strukturella analyser, utan ser istället att ”sociala strukturer är ett 

resultat av aggregerat individuellt handlande”41.      

 
 
                                                 
37 Gilje, Nils, Grimen, Harald, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, (Göteborg; Daidalos, 2007) 213 
38 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö; Liber ekonomi, 2002) 
39 Gilje, Grimen, kap 8 
40 Bo Rothstein Sociala fällor och tillitens problem (Stockholm; SNS förlag, 2003) 58 
41 Ibid., 59 
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2.3.2 Politiska entreprenörer 

Bland de främsta uppgifterna en organisation har att utföra, är att uppfylla de gemensamma 

intressen som finns bland dess medlemmar. Om en enskild individs främsta mål är av rent 

personliga intressen och dessa bäst kan uppnås genom det egna handlandet, finns inget 

incitament till att starta eller gå med i en organisation. När däremot en hel grupp delar samma 

intresse och mål, kan bildandet av en organisation vara till hjälp när det gäller att få gehör för 

dessa åsikter.42 Ett problem med dessa organisationer som arbetar för det ”gemensammas 

bästa” är att arbetet de utför per definition kommer alla inom gruppen till gagn. Även om alla 

i gruppen har ett intresse av att behålla de kollektiva förmåner som är resultatet av 

organisationens arbete, finns det inget incitament till att själv vara den som står för 

kostnaderna. Rationellt sätt är det mer strategiskt att låta andra stå för kostnaderna eftersom 

man ändå får ta del av de fördelar som kommer ut av det.43   

 

Trots kostnader och rationella argument för att låta bli, startas ändå partier av människor som 

här går under beteckningen ”politiska entreprenörer”. Dessa entreprenörer ”kännetecknas av 

driftighet, engagemang och kreativitet. Ofta är det en verklig eldsjäl som upplever missnöje 

med de etablerade partierna och deras politik och därför bestämmer sig för att ta saken i 

egna händer. Enbart det faktum att möjligheten och marknaden finns verkar ibland vara 

tillräckligt för dessa politikens entreprenörer. Lusten och tillfredsställelsen över att få skapa 

något själv och därigenom verka för sin bygd och sina visioner är då en viktigare orsak än 

missnöjet”44. För en företagsam medborgare som upplever ett missnöje med den förda 

politiken, är möjligheten att kunna göra något åt saken större på kommunal nivå än på det 

regionala eller nationella planet där det krävs fler röster för att få mandat. I och med det 

kommunala självstyret där kommunerna har en betydande beslutanderätt, blir också 

kommunerna de arenor där en politisk entreprenör har möjlighet att påverka i frågor som rör 

människors omedelbara vardag. De etablerade partierna i kommunfullmäktige ses i hög 

utsträckning endast som en förlängning av riksdagspartierna, och de ”nationella åsiktspaket” 

dessa erbjuder har svårt att fånga upp och lösa de kommunala frågorna. ”Det är inte politiken 

i sig som gör ett parti lokalt, utan om dess företrädare lyckas förmedla en känsla av att de 

värnar och företräder kommuninvånarna bättre än de etablerade partierna”45.   

                                                 
42 Mancur Olson, The logic of collective action. Public goods and the theory of groups, (Cambridge; Harvard 
University Press, 1971) 7 
43 Ibid., 21 
44 Martin Borgs, Maria H Rankka, Politikens entreprenörer, (Stockholm; Timbro Opinion, 1996) 12 
45 Ibid., 54 



 18 

2.4 Teoridiskussion 

Det teoretiska material som presenterats har föreslagit olika angreppssätt vad gäller de 

tillvägagångssätt som är möjliga när det kommer till att förklara uppkomsten av nya lokala 

partier. De institutionella, strukturella och organisationsteoretiska perspektiven brister, trots 

sina förtjänster inom de respektive områdena, i sina förklaringsansatser då aktörsperspektivet 

inte är tillräckligt representerat.  

 

Efterfrågan på detaljerade fallstudier som fokuserar på partibildaren och dennes drivkrafter är 

stor inom forskningsområdet.46 Denna undersökning söker fylla i en del av de hål som 

författaren upplever finns inom detta ämne. För att kunna undersöka partibildarnas och deras 

intresse, kommer en aktörscentrerad och rationell inriktning att anläggas och därmed får den 

teoretiska ramen dels ett utgångsläge i den metodologiska individualismen men också i 

tankarna kring en individs rationella handlande. Utifrån rationella teorier, bör också 

diffusionsprocesser ha ett starkt förklaringsvärde, då individer antas upprepa andra individers 

lyckade handlingar. 

    

Det första steget i undersökningen, att kartlägga de individuella politiska entreprenörerna och 

deras upplevelser av de politiska möjligheterna, kompletteras med en bild av hur och i vilken 

utsträckning det nya partiet sedan kan göra avtryck i den lokala politiken. Att starta ett parti är 

en nog så viktig markering att det gamla systemet saknar något, men om partiet inte har 

kapacitet att utveckla sina frågor och krav till konkreta politiska åtgärder, blir frågan om 

vilken roll partiet då har, en annan.     

 

Förhoppningen är att det utifrån det empiriska materialet sedan skall vara möjligt att 

konstruera en mer allmängiltig teori om varför nya partier bildas och hur de kan påverka den 

lokala politiken. För att underlätta det arbetet, kommer två ”verktyg” i form av hypoteser och 

en arbetsmodell att utformas. 

 

 

                                                 
46 Erlingsson et al, 182 
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2.4.1 Hypoteser 

Hypotes A: En politisk entreprenör är någon eller några som upplever ett missnöje med de 

etablerade partiernas politik och därför bestämmer sig för att starta ett eget parti. 

 

Hypotes B: Den politiske entreprenören påverkas, enligt spridningseffekter samt teorier om 

det rationella handlandet, av andra lokala partiers framgångar i andra närliggande kommuner 

när det gäller partibildningsstrategin.   

 

 Hypotes C: Det lokala partiets avtryck i politiken och möjligheten att konkretisera sina 

politiska ståndpunkter varierar efter partiets elektorala styrka samt den upplevda kapaciteten 

att samarbeta med andra partier.    

 

Antagandena i Hypotes A och B är hämtade utifrån Erlingssons resonemang i avhandlingen 

”Varför bildas nya partier?”. Att dessa undersöks även här är för att kunna komplettera bilden 

av den politiske entreprenören. När det gäller Hypotes B, kommer en ny bild förhoppningsvis 

att framträda då resultaten från valet 2006 som inte Erlingsson undersökte, finns med här. 

Hypotes C däremot är komponerad av denna uppsats författare.    
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2.4.2 Arbetsmodell 

 
 
                                                                                                                                             

 
         
 
                  
                           

 
                                   
 
 
 
 

     
 

 
 
                          

 
 
 

 
Modell 1. Arbetsmodell 

 
 

Syftet med min utgångsmodell är att beskriva och karlägga den kontext som nya lokala partier 

skapas och verkar i. Modellen vill illustrera vilka faktorer som spelar in innan partiet startas; 

de individuella entreprenörsegenskaperna samt kontextburna och strukturella 

omgivningsfaktorer som kan tänkas påverka individen. Vilka av dessa faktorer som har störst 

förklaringsvärde när det gäller partibildningsprocessen samt hur dessa faktorer även 

interagerar, är i detta skede oklart. Pilarna mellan de olika variablerna förutsätter relativt 

öppna förhållanden mellan de olika faktorerna i nuläget. Vidare söker kartläggningen svar på 

vilken genomslagskraft den politik som partiet vill föra får; dels genom entreprenörens egna 

individuella perspektiv men också hur partiet i stort lyckas.  Även här antas det individuella 

och organisatoriska perspektivet på något sätt interagera, och hur förhållandet mellan individ 

och parti ser ut, kommer att undersökas.  

  

Entreprenörsegenskaper 
 

Kontextburna och 

strukturella 

omgivningsfaktorer 

 

Nytt Lokalt Politiskt Parti 

      
Organisatoriskt perspektiv 

- Vilket avtryck gör det nya 
lokala politiska partiet i 
kommunalpolitiken? 

 
Individuellt perspektiv 

- Hur upplever ledamoten sina 
möjligheter att påverka och 
genomföra den tänkta 
politiken? 
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3. Metod och material 

I denna uppsats koncentrerar sig studiet av lokala politiska partier kring norrländska 

kommuner efter valet 2006.47 Detta motiveras utifrån det arbete Erlingsson presenterar i 

”Varför bildas nya partier?” där a) analysen slutar vid valet 2002 och b) diffusionsprocesserna 

tappar förklaringskraft i övriga Sverige då allt för många kommuner där redan ”smittas” av 

lokala partier.  De avgränsningar som är satta för vilka partier som skall ingå i 

undersökningen är att det skall handla om lokala partier som inte har riksdagsambitioner, det 

vill säga att de även ställde upp i riksdagsvalet 2006. Därmed faller partier såsom 

Sverigedemokraterna och Sjukvårdspartier utanför undersökningens ramar. Vidare skall 

partiet, enligt den tidigare teoridiskussionen angående möjligheter att konkretisera sina 

förslag och krav till reella politiska åtgärder, vara representerat i kommunfullmäktige. 

Ytterligare två partier som faller utanför undersökningens ramar är ”Allians för Ragunda” i 

Ragunda kommun samt ”Vägval Söderhamn” i Söderhamns kommun. Detta för att dessa två 

inte är partier i traditionell mening utan snarare valallianser som består av redan etablerade 

partier.  

   

Då syftet med uppsatsen är att undersöka partientreprenörernas intentioner och erfarenheter 

samt möjlighet att påverka politiken väl på plats, operationaliseras detta genom en kvalitativ 

intervjuundersökning. Detta för att kunna fånga upp de personliga åsikterna på ett adekvat 

sätt. Intervjupersonerna har valts ut utifrån partiernas valsedlar; det första namnet på listan är 

den som sökts i första hand och om denne inte varit anträffbar, har en förfrågan gjorts till 

listans andra namn. Att urvalet gjorts på detta vis motiveras utifrån antagandet att de namn 

som är högre upp på ett partis valsedel är ”tyngre” och att de politiska entreprenörerna som 

enligt hypotes A är partiets initiativtagare, torde stå att finna här. Intervjuerna har varit av 

strukturerad karaktär, där samtliga fått frågor utifrån det enkätformulär som finns bifogat i 

appendix. Frågorna i enkäten är kopplade till det teoretiska material som presenterats tidigare 

i undersökningen. Intervjuerna har skett via telefon.    

 

Som ett komplement till den kvalitativa empiriska delen, kommer även påståendet om en 

eventuell diffusionseffekt att undersökas. Detta görs genom att studera tidigare års valresultat 

för att se om det förekommer några signifikanta geografiska koncentrationer av lokala 

                                                 
47 Till de norrländska kommunerna räknas de kommuner som hör till de fem nordligaste länen; Norrbotten, 
Västerbotten, Jämtland, Västernorrland samt Gävleborg.  
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politiska partier. Frågan om i vilken utsträckning andra lokala partier i andra kommuner 

påverkat i partibildningsstrategin, finns även i enkätundersökningen. Ytterligare kontextburna 

och strukturella omgivningsfaktorer som kommer att undersökas är valdeltagande och grad av 

arbetslöshet. Detta för att undersöka huruvida dessa två faktorer har något samband med 

uppkomsten av nya politiska partier.  

 

Det material som ligger till grund för undersökningen, är dels allmänt godtagna teorier 

angående rationellt handlande och dels Erlingssons avhandling. När det gäller 

undersökningens reliabilitet samt validitet, går det att argumentera både för och emot som i 

alla fall där kvalitativa undersökningar används. Då intervjuerna har varit strukturerade och 

utgått från samma frågeunderlag, går undersökningen dock att upprepa även i andra områden 

och över tid.    
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4. Resultatredovisning 

4.1 Kontextburna och strukturella omgivningsfaktorer  

Den arbetsmodell som presenterades i teoridiskussionsavsnittet utgår från att det inte enbart 

är de politiska entreprenörernas individuella egenskaper och erfarenheter som är avgörande i 

partibildningsprocesserna. Omgivningsfaktorer skulle också kunna tänkas påverka en 

presumtiv partibildare.  Sådana faktorer definieras i detta sammanhang som 1) graden av 

arbetslöshet inom kommunen, där en omfattande arbetslöshet skulle kunna antas ha inverkan 

på ett allmänt missnöje bland medborgarna, och 2) i vilken utsträckning medborgarna röstar 

för att ge uttryck för sina åsikter. Även spridningseffekten av lokala partier räknas in till dessa 

omgivningsfaktorer. Frågan här blir om det går att utläsa några gemensamma drag, eller ett 

slags ”gynnsamt klimat” för att lokala partier skall uppstå.   

 

De fem län som ingår i denna undersökning består av 54 kommuner. Bifogat i appendix finns 

en redogörelse över antal mandat i kommunfullmäktige (KF) i respektive kommun48, 

valdeltagandet i procent i kommunvalet 200649, arbetslösheten i procent för kommunen i 

september 200650 samt om några lokala partier tog mandat i kommunfullmäktige i samma 

val51.   

4.1.1 Valdeltagande som oberoende variabel 

Antagande: Medborgare uttrycker sina politiska åsikter genom att bland annat rösta. I 

kommuner där valdeltagandet är högre, skulle det därmed kunna antas att den politiska 

debatten är mer vital och att medborgarna är mer engagerade. Ett sätt att kanalisera 

medborgarnas intressen och engagemang skulle kunna ske genom nya politiska partier som 

fokuserar mer på lokala än på nationella frågor. Ett högt valdeltagande, och därmed indirekt 

ett högt medborgarengagemang, kan vara en förklaringsfaktor till nya partiers uppkomst och 

deras framgång.  

 

I en körning i SPSS markerades valdeltagandet i kommunerna som den oberoende variabeln i 

ett försök att förklara den (i det här fallet) beroende variabeln antal lokala partier i 

kommunfullmäktige.  

                                                 
48 Information hämtad från Valmyndigheten; www.val.se, 2008-03-31  
49 Ibid. 
50 Information hämtad från Arbetsmarknadsstyrelsen; www.ams.se, 2008-05-05 
51 Valmyndigheten. 
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Korrelationen mellan valdeltagande och antal lokala partier är liten. Valdeltagande verkar inte 

i en högre utsträckning kunna förklara lokala partier, vilket visas i Diagram 1.  
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Diagram 1. Sambandet mellan valdeltagande och antal lokala partier, 2006. Pearsons r. 

 

Valdeltagandet för de femtiofyra kommunerna samlas i huvudsak kring 75 – 82 procent. De 

femton kommuner som har ett eller två lokala partier representerade i kommunfullmäktige, 

ligger till största delen inom samma procentspann. De outliers som går att urskilja är 

Haparanda med ett valdeltagande på 59,5 procent och som inte har några lokala partier i 

kommunfullmäktige samt Övertorneå som har ett lokalt parti och ett valdeltagande på 71,3 

procent. 
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4.1.2 Grad av arbetslöshet som oberoende variabel 

Antagande: En hög grad av arbetslöshet inom en kommun leder till ett utbrett missnöje, 

frustration och efterfrågan på nya politiska lösningar för att komma tillrätta med detta. 

Upphovet till nybildandet av lokala partier återfinns i ett samhälle där ett missnöje med de 

befintliga strukturerna råder och utrymmet och efterfrågan för nya politiska åtgärder är stort. 

Kommuner med högre arbetslöshet har fler lokala partier.  

 

Även här gjordes en SPSS-körning, nu med grad av arbetslöshet (i procent) som oberoende 

variabel och antal lokala partier i fullmäktige som beroende variabel. Inte heller arbetslöshet 

får någon större förklaringskraft när det gäller nya partiers förekomst. I diagram 2 visas 

spridningen; 
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Diagram 2. Sambandet mellan arbetslöshet och antal lokala partier, 2006. Pearsons r. 

 

Diagram 2 visar att arbetslösheten samlas i huvudsak runt 4 procent och att kommuner med 

fler antal lokala partier inte skiljer sig nämnvärt från kommuner med enbart etablerade partier 

i detta avseende. 
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4.1.3 Diffusionseffekter som förklarande variabel 

Antagande: I linje med teorin om individers rationella tänkande, imitationsbeteende och 

handlande, upprepas framgångsrika handlingar av människor i den omedelbara närheten. 

Kommuner där lokala partier finns, blir geografiskt koncentrerade då spridningsprocesser 

och rationellt imitationsbeteende lättare färdas över korta avstånd.  Nyetableringar av partier 

tenderar till att samla sig i landsdelar där redan andra lokala partier finns. 

 

 

 

Karta 1. 2002               Karta 2. 2006  

 
Karta 1 visar vilka kommuner i Sveriges fem nordligaste län som efter valet 2002 hade lokala 

partier representerade i respektive kommunfullmäktige. Karta 2 visar resultatet efter valet 

200652.   

 

Efter valet 2002 hade sexton kommuner i området lokala partier representerade i 

kommunfullmäktige; Arjeplog, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Pajala, Övertorneå, 

                                                 
52 Notis; Partier utanför undersökningens avgränsningar, såsom Sjukvårdpartier och Sverigedemokraterna, faller 
utanför redovisningen även här. Kommuner där exempelvis ett sjukvårdparti är det enda ”ickeetablerade” partiet 
i kommunfullmäktige, räknas därmed som en kommun utan ett lokalt parti.    
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Dorotea, Malå, Umeå, Vindeln, Åsele, Berg, Härjedalen, Åre samt Hofors. I valet 2006 sjönk 

antalet till femton, detta illustreras i tabell 153; 

 

Kommun Lokala Partier i KF 2002 Lokala Partier i KF 2006 

Arjeplog Ja Nej 

Haparanda Ja Ja 

Jokkmokk Ja Ja 

Kalix Ja Ja 

Kiruna Ja Ja 

Pajala Ja Nej 

Övertorneå Ja Ja 

Dorotea Ja Ja 

Malå Ja Ja 

Umeå Ja Nej 

Vindeln Ja Nej 

Åsele Ja Ja 

Berg Ja Ja 

Härjedalen Ja Ja 

Strömsund Nej Ja 

Åre Ja Ja 

Hofors Ja Ja 

Ljusdal Nej Ja 

Sandviken Nej Ja 

 

Tabell 1. Kommuner med lokala partier i kommunfullmäktige i valen 2002 och 2006. 

  

I de flesta kommuner förändras inte situationen nämnvärt mellan de två valen. Att antal 

kommuner med lokala partier representerade i kommunfullmäktige sjunker i valet 2006 går 

emot teorin angående spridningsprocesser, som förutsätter att kommuner ”smittade” med 

lokala partier skall bli fler och fler. I Arjeplog, Pajala, Umeå och Vindeln försvinner 

                                                 
53 Valmyndigheten 
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representationen av lokala partier helt i kommunfullmäktige efter valet 200654. Samtidigt får 

tre nya kommuner representation i kommunfullmäktige av lokala partier; Strömsund, Ljusdal 

och Sandviken. Gällande den geografiska koncentrationen av kommunerna är det efter valet 

2002 två kommuner av sexton som inte har en kommungranne i sin omedelbara närhet där det 

finns lokala partier; Malå och Hofors. De största ansamlingarna av kommuner med lokala 

partier återfinns i Norrbottens, Västerbottens samt östra Jämtlands län. Efter valet 2006 står 

tre kommuner utan grannar där lokala partier verkar; Kiruna, Jokkmokk samt Malå. 

Koncentrationen av kommunerna är lika stor mellan undersökningsområdets norra 

(Norrbottens och Västerbottens län, med åtta stycken lokala partier) och södra delar 

(Jämtlands, Västernorrlands samt Gävleborgs län, med sju lokala partier).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Notis; Tabellen redovisar huruvida lokala partier finns representerade eller ej, vilka partier detta är har det inte 
tagits hänsyn till. En kommun där ett lokalt parti som fanns representerat 2002 ersätts av ett annat i valet 2006, 
redovisas som positiv i båda valen.     
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4.2 Entreprenörsegenskaper 

Efter en genomgång av de strukturella och kontextburna faktorer som enligt arbetsmodellen 

antas kunna påverka en presumtiv partibildare, skall här de individuella politiska 

entreprenörernas erfarenheter, drivkrafter samt uppfattning om det egna lokala partiets 

möjlighet att påverka politiken att kartläggas. I de femton kommuner som efter valet 2006 har 

lokala partier representerade i kommunfullmäktige, finns det arton partier att undersöka; 

 

Kommun Parti 

Kiruna Kirunapartiet 

 Samelistan 

Jokkmokk Alternativet 

 Samernas Väl 

Övertorneå Övertorneåalternativet 

Haparanda Norrbottens frihandelsparti 

Kalix Kalixpartiet 

Malå Malålistan 

Åsele Åselepartiet 

Dorotea Dorotea kommunlista 

Strömsund Rättvis demokrati 

Åre Fria Norrland 

Berg Bergspartiet 

Härjedalen Vox Humana 

Ljusdal Frihetliga kommunalfolket 

 Socialradikala demokraterna 

Hofors Folkhemmet i Hofors – Torsåker 

Sandviken Ny ordning – Partipolitiskt oberoende 

     

Tabell 2. Kommuner och lokala partier 2006. 

   

Intervjuer har gjorts med representanter från fjorton av dessa partier, vilket ger en 

svarsfrekvens på 78 procent. Bortfallet kan därmed anses som godtagligt55.   

                                                 
55 Partier som inte ingår i undersökningen är Dorotea kommunlista, Ny ordning, Frihetliga kommunalfolket samt 
Samelistan. Representanter för dessa partier har trots upprepade kontaktförsök inte varit anträffbara.  
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4.2.1 Enkätundersökning – ett individperspektiv   

Den enkätundersökning som genomfördes behandlar dels den intervjuades egna politiska 

erfarenheter, men också hur partiet i stort upplevs kunna påverka politiken. Här kommer 

resultatet från de delar som behandlar det förstnämnda att presenteras.  

  

På frågan om den intervjuade politikern varit politiskt engagerad i ett parti tidigare, svarade 

åtta ja. Av dessa åtta hade en person tidigare varit engagerad inom vänsterpartiet, tre stycken 

inom socialdemokraterna, en i moderaterna och tre inom andra lokala partier i kommunen. 

Vilka roller politikern hade i det tidigare partiet varierade, dock svarade alla utom en att man 

suttit med i kommunfullmäktige. 

Möjligheten att få gehör för en åsikt inom dessa tidigare partier upplevdes av politikerna som 

relativt liten. På en skala mellan ett och fem där ett är liten möjlighet och fem stor möjlighet, 

fördelades svaren enligt följande; 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
      N = 7 
 
 
Diagram 3. Upplevda möjligheter att kunna påverka det tidigare partiets politik, enligt politikerna. 

 
 
Fyra av politikerna svarade att de upplevde mycket små möjligheter att få gehör för en åsikt 

inom det tidigare partiet. En av politikerna som svarade att han upplevde en större möjlighet 

att kunna få gehör, påpekade att det inte var något missnöje med som låg bakom valet att 

lämna det partiet och starta ett nytt parti. Möjligheten att påverka fanns men att de miljöfrågor 

han kände borde vara ett viktigt inslag i en politik, inte hade det utrymme han önskade. Här 

var det snarare en fråga om att starta ett parti som hade en annan politisk inriktning än att 

lämna ett parti där det inte fanns någon möjlighet att påverka. Ett svar är inte redovisat i 

diagram fyra. Politikern här menade att då kommunerna ofta är små handlar det i regel inte 
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om att anta en särskild enad partipolitisk ståndpunkt, utan att politikerna ofta arbetar med 

lösare tyglar.  

 

Politikernas, oavsett grad av tidigare politisk erfarenhet, uppfattning angående redan 

etablerade partiers kapacitet att lyssna och ta till sig det medborgare i allmänhet vill föra fram, 

var i detta samband negativt. På en skala mellan ett och fem, där ett var minst bra och fem 

mycket bra, fördelade sig svaren enligt följande; 

 

 

 

 

 

 

   

 
             N = 14 
 
 
 
Diagram 4. Etablerade partiers kapacitet att uppmärksamma medborgarnas åsikter, enligt politikerna. 

 

Tillägg som gjordes av två politiker, båda med tidigare politisk erfarenhet, i anslutning till 

denna fråga var dels att etablerade partier har som ambition att lyssna men att detta inte alla 

gånger går att förverkliga. Vidare söker ett parti i allmänhet de fördelar som kan trygga en 

politisk överlevnad, vilket många gånger går före strävan efter att föra fram särskilda åsikter 

och krav från allmänheten och de egna väljarna. Ytterligare en kommentar som fälldes var att 

”hade politikerna lyssnat på oss hade vi ju aldrig behövt starta ett nytt parti”.  

 

Vad kännetecknar då en politisk entreprenör? Politikerna fick ta del av påståendet om 

huruvida ”lokala partier ofta uppstår därför att det finns en eller flera eldsjälar i kommunen 

som upplever missnöje med de etablerade partierna och deras politik och därför bestämmer 

sig för att ta saken i egna händer”. Tolv stycken kunde bifalla påståendet. Vikten av att vara 

just en eldsjäl framgick tydligt samt viljan att ”byta bort gamlingarna” för att kunna förändra 

strukturerna. En av de två politikerna som svarade nekande till påståendet menade att det 
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krävs att större delen av en befolkning skall vara missnöjda för att några lokala partier skall 

bildas.  

 

Hur stora de upplevda möjligheterna är att som enskild ledamot påverka beslut i politiska 

frågor som är personligt viktiga för den politiske entreprenören, undersöktes. På en skala 

mellan ett och fem, där ett är liten möjlighet att påverka beslut i politiska frågor som är 

särskilt viktiga för den intervjuade politikern och där fem är en stor möjlighet, fördelade sig 

svaren följande; 
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Diagram 5. Politikernas upplevda möjlighet att påverka beslut i frågor som är politiskt viktiga för dem.   

 

Hur de intervjuade politikerna upplever möjligheterna att som enskild ledamot kunna påverka 

den förda politiken i en för dem önskad riktning, varierade stort. Svaren fördelade sig relativt 

jämt mellan liten och stor möjlighet. Bland dem som upplevde en mindre möjlighet att kunna 

påverka politiken, sades det bland annat att det man som enskild ledamot kan göra är att prata 

för sin och partiets sak, att man som enskild politiker gärna vill tro att det går att påverka och 

att det ”är bättre att försöka förändra än att bara knyta näven i fickan och inte göra något åt 

saken”. Bland dem som upplevde en större möjlighet att kunna påverka politiken, fanns 

många med i de direkta maktkonstellationerna. Genom att inneha poster såsom exempelvis 

vice kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen, hade det egna partiet större 

möjlighet att kunna driva sin politik mer framgångsrikt.     
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4.2.2 Enkätundersökning – ett partiperspektiv 

Andra halvan av den genomförda enkätundersökningen behandlar det lokala partiets 

möjlighet att kunna göra avtryck i den kommunala politiken.  

 

Merparten av de studerade partierna är relativt nya. Fem av dessa startades mellan 1991 och 

1998 och ytterligare fem har startats sedan 2000. Det äldsta partiet är från 1950-talet, detta har 

dock inte ställt upp i alla val sedan dess. Tre av de intervjuade politikerna kunde inte uppge 

när partiet startades.  

På frågan om det var en specifik händelse som blev orsaken till att ett nytt parti startades, 

svarade nio nej. Bland denna grupp var det istället det vanligaste svaret på frågan att det rådde 

ett allmänt och utbrett missnöje inom kommunen. Förstelnade och toppstyrda organisationer 

som inte lyssnade på medborgarna pekades inom denna grupp ut som en av de största 

anledningarna till varför de nya partierna startades. Två politiker uppgav att det var missnöjet 

med socialdemokraternas många år långa majoritetsstyre som var huvudanledningen.  

I den grupp som svarade att det var specifika händelser som var orsaken till den nya 

partibildningen, uppgav två en hotande nedläggning av en närliggande skola som det främsta 

skälet. En politiker pekar ut nedläggningshotet som ”den utlösande faktorn i en serie av 

händelser” och i ett fall kunde den aktuella skolan räddas genom att det nya partiet genom val 

tog mandat i kommunfullmäktige och därigenom kunde rösta mot nedläggningsförslaget. Två 

partier startades som protest mot hur staten agerat; i ett fall rörde det svenska statens 

oljeanvändning och hur glesbygden missgynnades och i det andra fallet rörde det sig om en 

härva där statliga och kommunala pengar blandades ihop. En politiker uppgav att denne 

uteslutits ur partigruppen inom ett tidigare etablerat parti och att han som protest mot detta 

startat ett nytt parti för att driva frågor som han upplevde var av stor vikt.     

 

I den tidigare teoretiska referensramen, presenterades teorierna angående diffusionsprocesser 

och ett antagande om att nya lokala partier tenderar att bli geografiskt koncentrerade. 

Presumtiva partibildare antas upprepa lyckade partibildningsstrategier i andra näromliggande 

områden. På frågan om i vilken utsträckning andra lokala partiers framgångar i andra 

kommuner påverkade de intervjuade politikerna när de valde att starta ett nytt parti, svarade 

tolv att andra lokala partier inte alls påverkat dem och att man inte har tittat på hur dessa har 

arbetat. Två politiker svarade att man i någon mån har påverkats av andra partier, men att de 

partierna inte har legat i den omedelbara geografiska omgivningen.   
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Vilka är då de lokala partiernas primära uppgifter? Enligt elva av de svarande politikerna är 

det att lyssna till och arbeta utifrån medborgarnas önskemål, snarare än att lyssna till 

partimedlemmarnas krav eller att driva en egen politisk linje. Kommentarer som fälldes i 

samband med denna fråga i intervjuerna var att man som politiker upplevde att kontakten med 

medborgarna var viktigast och att medlemsunderlaget många gånger är bristande. Två 

politiker framhöll vikten av att arbeta utifrån partimedlemmarnas åsikter då det är därifrån 

partiets riktlinjer dras. En politiker svarade att huvudsaken med partiet är ”allt skall gå rätt till, 

det skall inte förekomma något mygel eller djävulskap”.  

 

När det gäller partiernas möjligheter att påverka den förda politiken i kommunen, är 

representationen av de lokala partierna i kommunernas olika nämnder hög. Tretton av 

politikerna uppger att partiet finns representerade i en eller fler nämnder. Flertalet uppger att 

partiet sitter med i kommunens samtliga nämnder. Ett parti innehar för tillfället inte någon 

nämndrepresentation, dock har partiet haft det tidigare.  

 

De intervjuade politikerna fick även förfrågan om vilka frågor som enligt dem är de viktigaste 

som partierna driver. Många traditionella frågor kring skola, vård och omsorg var ett 

återkommande svar hos flertalet. Frågor med specifik lokal förankring lyftes också fram. 

Partierna i undersökningsområdets mest norrliggande kommuner påtalade bland annat 

problematiken kring det samiska samhället och hur samiska frågor skall få större utrymme i 

politiken än vad de har i dagsläget. Politiker ifrån samma område drev också frågor kring de 

gränsproblem som de upplevde uppstått sedan EU-regler införts och att handel och 

kommunikation mellan länderna i de norra områdena inte fungerar tillfredsställande. Från 

många inlandskommuner höjdes också röster om neråtgående spiraler där glesbygdssamhällen 

dräneras på arbetstillfällen och hur den produktiva delen av befolkningen tvingas flytta. 

Förbättrade informationskanaler till medborgarna och frågor rörande den kommunala 

ledningen och driften av denna var också återkommande ämnen. 

 

Hur upplever då politikerna att de som parti kan påverka politiska beslut i dessa frågor som de 

anser vara viktiga? På frågan i vilken utsträckning de intervjuade politikerna upplever att de 

kan påverka politiken, fördelade sig svaren enligt diagram sju. Ett motsvarar liten möjlighet 

och fem stor möjlighet. 
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Diagram 6. Det egna partiets upplevda möjlighet att påverka politiken, enligt de intervjuade 
politikerna. 

 

I jämförelse med diagram sex, där politikerna fick skatta sina individuella möjligheter att 

påverka beslut i politiska frågor, är resultatet här att möjligheterna att kunna påverka politiska 

beslut är större som parti än som enskild ledamot. Två politiker som uppgett att de upplever 

sina möjligheter att påverka politiken som mindre bra, menar att det är svårt att göra ett 

avtryck i kommunalpolitiken, men att man ändå får försöka hitta kanaler för att göra sina 

röster hörda. ”Vi försöker lägga motioner i ett försök att sätta stopp för utarmningen av vår 

kommun” var en kommentar. 

 

Politikerna fick skatta hur de upplever att samarbetet med övriga partier i kommunfullmäktige 

fungerar. På en skala mellan ett och fem där ett är minst bra och fem ett mycket bra samarbete 

fördelade sig svaren följande:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N = 14 
 
 
 
Diagram 7. Upplevt samarbete med andra partier i kommunfullmäktige, enligt de intervjuade 
politikerna.  
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Hur politikerna upplever att samarbetet fungerar med andra partier i kommunfullmäktige 

varierar. Många påtalar svårigheten med att arbeta tillsammans med oppositionspartier, även 

om kommunpolitik inte i lika hög grad som den nationella är ideologiskt betonad. Fyra 

utpekar socialdemokraterna som särkskilt svåra att arbeta tillsammans med. 

 

En av de hypoteser som ställdes upp i ett tidigare skede i denna undersökning, rörde sig kring 

i vilken utsträckning ett lokalt parti kan göra ett avtryck i den kommunala politiken. Detta 

skulle hypotetiskt sett kunna variera efter partiets elektorala styrka samt upplevda 

samarbetsmöjligheter tillsammans med andra partier.  

 

121086420

AntalMandat

4

2

S
a

m
a

rb
e

te

      N = 14 
 

Diagram 8. Sambandet mellan antal mandat och den av politikerna upplevda graden av samarbete 

med andra partier i kommunfullmäktige.  

 

I diagram åtta redovisas sambandet mellan de antal mandat varje parti har samt hur väl 

politikerna skattar att samarbetet med de andra partierna i kommunfullmäktige fungerar. 

Antal mandat i kommunfullmäktige har i det här fallet betecknats om oberoende variabel och 

samarbete som beroende. Detta motiveras utifrån antagandet att ett parti med hög elektoral 

styrka, i det här fallet antal mandat, är en mer eftertraktad koalitionspartner än partier med 

färre mandat. Ett parti med många mandat antas här ha lättare att samarbeta fram 
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kompromisslösningar med andra partier än partier med få mandat, vars krav är lättare att 

nonchalera. Diagram åtta visar dock inte på något sådant sammanhang. Politiker vars lokala 

partier har få mandat redovisar ett gott samarbete med andra partier i lika stor utsträckning 

som partier som har fler mandat i kommunfullmäktige. 

 

I koalitionsstyren där många partier skall samarbeta har de små och lokala partiernas roller 

som vågmästare diskuterats. På frågan om politikerna skulle beskriva sitt parti som ett parti 

med en vågmästarroll inom kommunfullmäktige, svarade tio nej. Två av dessa svarade att 

partiet haft en vågmästarroll tidigare, men att det i dagsläget inte så är fallet. En politiker 

svarade att då partiet innehar en majoritet i kommunfullmäktige, så kan det inte räknas som en 

vågmästare. Fyra politiker instämde i påståendet att partiet har en roll som vågmästare inom 

kommunfullmäktige. Ett av dessa partier arbetar tillsammans med ett etablerat parti och 

innehar en tredjedel av mandaten i fullmäktige. En annan politiker svarade att trots att partiet 

bara innehar två mandat, har partiet blivit eftertraktat som koalitionspartner av de etablerade 

partierna i kommunfullmäktige.   

  

Undersökningens sista fråga behandlade partiernas framtid. Politikerna fick ta ställning till 

hur stor sannolikheten är att deras parti kommer att sitta med i kommunfullmäktige även efter 

nästa val. På en skala mellan ett och fem där ett är liten sannolikhet och fem mycket stor 

sannolikhet, svarade elva att sannolikheten är mycket stor att partiet finns med även efter 

nästa val. Tre politiker svarade tre på skalan. Många politiker som uttryckte sig positivt över 

partiets framtida politiska möjligheter, pekade på hur länge deras partier funnits med i 

respektive kommun och att de upplever sannolikheten att helt bli utan mandat som mycket 

marginell. En av politikerna som var mycket positiv för partiets del, påpekade dock hur den 

bristande tillväxten av yngre förmågor kan skapa problem. Många i partiet är äldre, och utan 

några som tar över kan partiet tvingas att lägga ned verksamheten. Politikern poängterade 

dock att partiet kan läggas ned med gott samvete, då partiet kunnat driva igenom många av de 

frågor man satt upp på sin agenda.      
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5. Analys 

Vad går det då att utläsa ifrån de svar politikerna gav i enkätundersökningen och hur förhåller 

det sig till den tidigare forskningen som gjorts inom området? Den tidigare forskningen som 

inriktat sig på institutionella, strukturella och organisationsteoretiska förklaringsansatser 

brister i sina försök till att förklara varför nya lokala partier bildas då aktörsinsatsen i många 

fall negligeras i varierande utsträckning. Genom att anlägga en metodologisk individualistisk 

vinkling som gjorts här, hamnar istället individens, den politiske entreprenörens, handlingar i 

fokus.  

 

Det demokratiska klimatet ute i kommunerna tycks, utefter vad de intervjuade politikerna 

erfar, fått ett uppsving och vitalisering sedan de nya lokala partierna gjort entré. Intervjuerna 

vittnar om tidigare beslutsprocesser som varit toppstyrda, tröga och alltför nonchalanta mot 

medborgarnas åsikter. De lokala partierna skulle här fungera som nya språkrör för 

medborgerliga intressen, vilket majoriteten av de intervjuade politikerna också uppger som 

sin främsta uppgift. Att agera som ett parti kan också ge mer tyngd åt de krav medlemmarna 

vill framföra, ett exempel som angavs tidigare var fallet med den nedläggningshotade skolan 

som efter partibildandet kunde räddas.   

 

Majoriteten av de intervjuade politikerna höll med om påståendet att en politisk entreprenör är 

en eldsjäl som är missnöjd med den förda politiken i kommunen och därför väljer att starta ett 

nytt parti. Att välja att starta ett parti, och ta de kostnader som det diskuterades kring i det 

tidigare avsnittet angående rationella handlingar och kollektiva varor, verkar vara ett mer 

lockande alternativ än att tyst knyta handen i byxfickan och inte kunna förändra den situation 

som dels individen men också samhället befinner sig i. Graden av tidigare politisk erfarenhet 

verkar inte i någon större utsträckning ha spelat in i entreprenörens val att starta ett parti. 

Hälften av de svarande politikerna hade i någon form varit engagerade i ett parti innan det 

aktuella lokala partiet. Ett gemensamt drag hos de intervjuade politikerna var dock ett 

missnöje med de etablerade partiernas förmåga att lyssna och ta till sig medborgarnas åsikter. 

Detta missnöje, och i några fall specifika händelser som kommit att utgöra den ”tändande 

gnistan”, verkar vara den gemensamma nämnare som triggar igång en partibildningsprocess.  

 

Det avtryck det lokala partiet kan göra i den kommunala politiken, verkar överlag vara gott. 

Representanter ifrån de lokala partierna finns i de allra flesta fall med i kommunernas 
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samtliga nämnder. Möjligheten att kunna påverka riktningen på politiken uppges vara enklare 

som parti än som enskild ledamot. Att detta skulle gälla endast för representanter ifrån mindre 

och lokala partier och inte för dem som kommer från större och mer etablerade partier skall i 

det här sammanhanget lämnas osagt, dock torde det kunna hållas som mindre troligt.  

 

Den politiska arena som kommunerna utgör, präglas av nödvändigheten av att samarbeta. 

Även om de lokala partierna inte är ideologiskt betonade i samma utsträckning som de 

nationella och mer etablerade partierna är, är koalitionsstyren många gånger den verklighet 

som gäller. Majoriteten av de intervjuade politikerna uppger att samarbetet med andra partier i 

kommunfullmäktige går förhållandevis bra och att man inte ser sig själv som ett parti med en 

vågmästarroll inom politiken. 

 

Som komplement till de entreprenöregenskaper som utgjorde en grundstomme i den 

arbetsmodell som presenterades i avsnitt 2.4.2, undersöktes också några kontextburna och 

strukturella omgivningsfaktorer som skulle ha kunnat spela in i partibildningsstrategierna. De 

faktorer som undersöktes i detta sammanhang var grad av valdeltagande, arbetslöshet samt 

vilken roll diffusionseffekter kan sägas ha. Valdeltagande och arbetslöshet är svaga som 

enskilda oberoende variabler när det gäller att försöka förklara lokala politiska partier. Dessa 

skulle dock kunna tänkas påverka den omgivning som de presumtiva partibildarna verkar i. 

Ett samhälle med ett högt valdeltagande och god demokratisk kultur, men med hög 

arbetslöshet och den frustration som kan tänkas följa med denna, skulle kunna bidra till det 

”gynnsamma klimat” för uppkomsten av lokala partier som efterfrågades i början av denna 

undersökning. När det kommer till de diffusionseffekter som gavs relativt högt 

förklaringsvärde i Erlingssons avhandling ”Varför bildas nya partier?”, återfinns i denna 

undersökning inte något sådant samband. Frågan är om diffusionseffekter skall ses som en 

orsak till ett fenomen eller bara som ett empiriskt konstaterande att detta fenomen inträffar. I 

denna undersökning blir svaret det senare. Utifrån de kartor som presenterades går visserligen 

en viss geografisk koncentration av kommuner med lokala partier att urskönja, men på frågan 

om den politiske entreprenören medvetet studerat andra lokala partier, blev svaret nästan 

uteslutande nej. Att denna undersökning inte kan bekräfta Erlingssons slutsats angående 

diffusionsprocessernas betydelse, måste dock kompletteras med en reservation att denna 

undersökning inte inkluderat hela landet och bara innehåller resultat från ett val som 

Erlingsson inte undersökte.   
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5.1 Hypoteser 

Den första hypotesen som ställdes upp i inledningskapitlet löd; 

”En politisk entreprenör är någon eller några som upplever ett missnöje med de etablerade 

partiernas politik och därför bestämmer sig för att starta ett eget parti.” 

Den enkätundersökning som gjorts bland politikerna styrker denna hypotes. Det missnöje som 

nämns verkar vara avgörande för att någon eller några eldsjälar skall ta saken i egna händer 

och starta ett nytt parti.  

 

Den andra hypotesen löd;  

”Den politiske entreprenören påverkas, enligt spridningseffekter samt teorier om det 

rationella handlandet, av andra lokala partiers framgångar i andra närliggande kommuner 

när det gäller partibildningsstrategin.” 

Denna hypotes får inget stöd i den gjorda enkätundersökningen. Majoriteten av politikerna 

uppger att andra lokala partier i andra kommuner inte påverkat den egna 

partibildningsstrategin.  

 

Hypotes tre gjorde gällande att; 

”Det lokala partiets avtryck i politiken och möjligheten att konkretisera sina politiska 

ståndpunkter varierar efter partiets elektorala styrka samt den upplevda kapaciteten att 

samarbeta med andra partier.”  

Denna hypotes kunde inte helt styrkas efter enkätundersökningen. Det gick inte att utläsa 

några klara samband mellan antal mandat och hur väl politikerna upplevde att samarbetet med 

andra partier i kommunfullmäktige fungerade. Dock torde ett lokalt parti med många mandat 

kunna driva politiken i en för dem önskad riktning i större utsträckning än ett parti med färre 

mandat. I den kommunala politiken som är präglad av koalitionsstyren, skulle detta antagande 

till viss del kunna stämma.    
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5.2 Ett förslag på en allmängiltig modell över varför nya partier 

bildas 

Efter den genomförda undersökningen, presenteras här en omarbetad version av den 

arbetsmodell som undersökningen utgått från; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elektoral styrka         Samarbetskapacitet 

                                                                      

 

 

Grad av politiskt avtryck 
 

Modell 2. Ett förslag på en allmängiltig modell över varför nya lokala partier bildas samt hur de 

påverkar den kommunala politiken.  

 

Denna omarbetade version av den tidigare arbetsmodellen vill på ett tydligare sätt peka ut de 

faktorer som bidrar till uppkomsten av nya lokala politiska partier och blir också ett försök till 

att skapa en mer allmängiltig teori om varför detta sker. Missnöjet bland de intervjuade 

 

Missnöje 

 

Kontextburna och strukturella 

omgivningsfaktorer 

 

Entreprenörsinsatser 

 

Nytt lokalt politiskt parti 
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politikerna över de befintliga strukturerna har varit påtagligt, och blir därför en ny och 

överhängande faktor i modellen. Detta missnöje över de befintliga strukturerna antas komma 

från de etablerade partiernas misslyckanden att tillmötesgå medborgarnas åsikter.  

De kontextburna och strukturella omgivningsfaktorer som i detta sammanhang identifierats 

som arbetslöshet, valdeltagande och spridningseffekter, har dåligt förklaringsvärde som 

enskilda förklaringsvariabler när det gäller uppkomsten av lokala partier. Sambandet mellan 

omgivningsfaktorerna och bildandet av nya lokala politiska partier illustreras därmed med en 

svag pil. Dessa omgivningsfaktorer skulle dock i varierande utsträckning kunna tänkas 

påverka den miljö i vilken den framtida politiske entreprenören verkar i. Sambandet mellan 

omgivningsfaktorerna och missnöjet över de befintliga strukturerna, markeras därför även här 

med en svagare pil. Den frustration över dräneringen av arbetstillfällen som de intervjuade 

politikerna ger röst åt, pekar mot att framförallt variabeln arbetslöshet påverkar graden av det 

missnöje som verkar vara en gemensam nämnare i de fall som studerats här. 

Diffusionseffekterna har som tidigare visats inte något förklaringsvärde och påverkar inte 

graden av missnöje i kommunerna. Valdeltagandet kan, enligt antagandet i avsnitt 4.1.1, vara 

ett uttryck för ett missnöje bland medborgarna och ett nytt lokalt politiskt parti skulle kunna 

kanalisera dessa uttryck.    

Ett starkt missnöje över de befintliga strukturerna verkar vara den faktor som i störst 

utsträckning påverkat individerna och de entreprenörsinsatser som gjorts för att starta nya 

partier. En stark pil anger förhållandet mellan entreprenörsinsatserna och nya lokala politiska 

partier, vilket vill visa på vikten av de individuella insatser som glömts bort i tidigare 

förklaringsansatser inom partiforskningen. Att agera för sin sak istället för tyst acceptans, 

verkar ha genomsyrat många partibildningsprocesser. 

Med grad av politiskt avtryck menas här i vilken utsträckning partiet kan driva igenom sin 

politik i kommunfullmäktige. Detta är avhängigt dels partiets elektorala styrka men också i 

vilken utsträckning partiet kan samarbeta med andra partier i de koalitionsstyren som ofta är 

verklighet ute i de svenska kommunerna. Här avgörs i vilken utsträckning partiet kan påverka 

politiken i en för dem önskad riktning.    

 

För framtida studier skulle mer detaljerade undersökningar över detta missnöje som verkar 

finnas ute i kommunerna, vara ett intressant studieobjekt. Är detta missnöje latent inbyggt i 

systemet? Hur ser det ut i de kommuner som inte har några lokala partier, finns det ett utbrett 

missnöje här eller är medborgarna i huvudsak nöjda med politikerna och partierna? Hur 
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resonerar de lokala partier som inte fått tillräckligt många röster för att komma in i 

fullmäktige?  

   

Som avslutning citeras här en av de intervjuade politikerna; 

”De kallar oss för missnöjespartier, som om det skulle vara någonting dåligt. Men är vi inte 

missnöjda då? Är det inte därför vi startat? För att vi just är missnöjda med politiken? Om vi 

är missnöjespartier vill jag kalla de etablerade partierna för nöjespartier, som inte vill 

förändra något.”  
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6. Sammanfattning 

Icke-traditionella partier har i allt större utsträckning tagit plats på Sveriges politiska arena. 

Lokalt förankrade partier var i början på 1970-talet representerade i ett femtiotal av Sveriges 

kommuner och trettio år senare har den siffran mer än tredubblats. Trots de höga kostnaderna, 

oklara avkastningarna och den höga osäkerhet som är sammankopplade med att starta ett nytt 

parti, har alltså dessa ändå blivit fler. Denna uppsats forskningsfråga rör sig kring detta 

nybildande av partier. Varför bildas nya lokala partier och vilka krafter ligger bakom detta? 

 

Denna uppsats tar ett avstamp i ett metodologiskt individualistiskt tänkande, och den politiske 

entreprenören, eller eldsjälen bakom partibildningsprocesserna står i fokus. 

Enkätundersökningar görs med representanter från fjorton av de lokala partier som finns 

representerade i norrländska kommuners fullmäktige, detta för att karlägga de drivkrafter och 

händelser som låg bakom partibildningen. De individuella aktörsinsatserna kompletteras 

sedan med en undersökning om huruvida det går att utläsa något slags gynnsamt klimat för att 

nya partier skall bildas. Dessa kontextbundna och strukturella omgivningsfaktorer, som här 

representeras av arbetslöshet, valdeltagande och spridningseffekter, visar sig dock ha ett lågt 

förklaringsvärde. Dessa tre faktorer kan inte förklara uppkomsten av lokala politiska partier, 

men skulle kunna tänkas påverka den miljö en presumtiv partibildare verkar i.   

 

Att nya partier bildas kan främst förklaras utifrån ett allmänt missnöje över de befintliga 

strukturer som råder inom kommunen. När partierna sedan, väl på plats i kommunfullmäktige, 

skall driva sin politik verkar möjligheterna vara goda att göra så. De lokala partierna kan 

många gånger göra stora politiska avtryck då representationen ofta är god i kommunernas 

nämnder. Politikernas upplevda möjlighet att kunna påverka politiken, både som parti och 

som enskild ledamot, är relativt goda. Även framtidsutsikterna för de lokala politiska 

partierna verkar vara positiva, då flertalet av de intervjuade uppger det som mycket troligt att 

partierna kommer att sitta med i kommunfullmäktige även efter nästa val.        
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Appendix 1. Kommuner, antal mandat, valdeltagande, 

arbetslöshet samt lokala partier i KF 

 

Län och Kommun Antal Mandat 

i KF 

Valdeltagande 

% 

Arbetslöshet 

% 

Lokala Partier 

i KF 

Norrbottens Län   4,2  

Arvidsjaur 31 80,5 4,1 Nej 

Arjeplog 31 76,5 4,5 Nej 

Boden 49 81,2 3,3 Nej 

Gällivare 41 75,6 3,9 Nej 

Haparanda 35 59,5 4,6 Ja 

Jokkmokk 31 78,5 3,1 Ja 

Kalix 41 79,5 4,7 Ja 

Kiruna 45 77,2 4,0 Ja 

Luleå 61 81,25 4,5 Nej 

Pajala 33 75,8 5,0 Nej 

Piteå 51 83,6 4,0 Nej 

Älvsbyn 31 80,1 3,8 Nej 

Överkalix 31 77,1 5,6 Nej 

Övertorneå 35 71,3 4,0 Ja 

Västerbottens Län   3,7  

Bjurholm 31 78,8 1,2 Nej 

Dorotea 31 76,4 2,6 Ja 

Lycksele 41 78,1 4,0 Nej 

Malå 31 80,3 3,5 Ja 

Nordmaling 31 79,9 3,3 Nej 

Norsjö 31 78,0 2,2 Nej 

Robertsfors 31 81,2 3,0 Nej 

Skellefteå 65 81,5 3,4 Nej 

Sorsele 31 74,5 3,3 Nej 

Storuman 41 75,2 4,6 Nej 

Umeå 65 81,2 4,0 Nej 
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Vindeln 31 76,6 2,7 Nej 

Vilhelmina 35 79,4 5,5 Nej 

Vännäs 35 78,7 3,0 Nej 

Åsele 31 79,2 3,7 Ja 

Jämtlands Län   3,7  

Berg 39 75,4 3,3 Ja 

Bräcke 41 75,8 3,9 Nej 

Härjedalen 49 76,1 3,0 Ja 

Krokom 45 77,6 2,2 Nej 

Ragunda 31 75,4 4,6 Nej 

Strömsund 35 79,1 3,1 Ja 

Åre  41 77,4 3,6 Ja 

Östersund 67 78,2 4,2 Nej 

Västernorrlands 

Län 

  4,2  

Härnösand 49 79,7 4,3 Nej 

Kramfors 41 79,0 3,7 Nej 

Sollefteå 49 77,4 5,6 Nej 

Sundsvall 81 79,0 4,3 Nej 

Timrå 49 79,6 3,8 Nej 

Ånge 35 77,1 3,3 Nej 

Örnsköldsvik 61 80,9 3,9 Nej 

Gävleborgs Län   3,8  

Bollnäs 49 76,1 3,6 Nej 

Gävle 65 78,5 3,8 Nej 

Hofors 31 76,1 3,7 Ja 

Hudiksvall 51 75,6 3,7 Nej 

Ljusdal 41 73,1 3,9 Ja 

Nordanstig 31 75,4 3,5 Nej 

Ockelbo 31 77,1 1,9 Nej 

Ovanåker 41 78,8 2,9 Nej 

Sandviken 51 79,0 3,6 Ja 

Söderhamn 49 77,6 5,0 Nej 
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Appendix 2. Enkät  

 
Parti:______________________________ 

Kommun:___________________________ 

Intervjuad:__________________________ 

 

1. Har du varit politiskt engagerad i ett parti tidigare? 

Ja___ Parti:__________________    

Nej___ 

Vid Ja, gå vidare till fråga 2. Vid Nej gå vidare till fråga 4. 

 

2. Om ja, vilken roll hade du i partiet? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Hur upplevde du att möjligheterna var att få gehör för en åsikt inom ditt parti innan ni 

startade ert parti? Ringa in mellan 1-5, där 1 är liten möjlighet och 5 mycket stor 

möjlighet. 

1   2   3   4   5 

  

4. Hur upplevde du att redan etablerade partier lyssnade och tog till sig det medborgarna 

ville föra fram innan ni startade ert parti? Ringa in mellan 1-5, där 1 är minst bra och 5 

är mycket bra.  

1   2   3   4   5 

 

5. När startade ni ert parti? 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Var det en specifik händelse som blev orsaken till att ni valde att starta ett parti? 

Ja___    Nej___ 

Vid Ja, gå vidare till fråga 7. Vid Nej gå vidare till fråga 8. 
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7. Om ja, vilken slags händelse? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. I vilken utsträckning påverkade andra lokala partiers framgångar i andra kommuner er 

när ni valde att starta ert parti? Ringa in mellan 1-5, där 1 är inte alls och 5 i hög 

utsträckning.  

1   2   3   4  5 

 

9. Håller du med om påståendet om att lokala partier ofta uppstår därför att det finns en 

eller flera eldsjälar  i kommunen som upplever missnöje med de etablerade partierna 

och deras politik och därför bestämmer sig för att ta saken i egna händer? 

Ja___    Nej___ 

 

10. Vilken är ert partis främsta uppgift? Ringa in ett alternativ. 

a) Att lyssna till och arbeta utifrån medborgarnas önskemål 

b) Att lyssna till och arbeta utifrån partimedlemmarnas önskemål 

c) Att arbeta utifrån och driva partiets egna politiska linje 

 

11. Finns ert parti representerade i någon eller några nämnder? 

Ja___    Nej___ 

Om ja, gå vidare till fråga 13. Om nej, gå vidare till fråga 14. 

 

12. Om ja, vilka nämnder? 

_____________________________________________________________________ 

 

13. Vilka frågor är, enligt dig, de viktigaste som partiet tar upp? 

_____________________________________________________________________ 

 

14. I vilken utsträckning upplever du att ert parti har möjlighet att påverka beslut i frågor 

som är särskilt viktiga för er? Ringa in mellan 1-5, där 1 är i liten utsträckning och 5 är 

i stor utsträckning.  

1   2   3   4   5   
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15. I vilken utsträckning upplever du att du som enskild ledamot har möjlighet att påverka 

beslut i frågor som är särskilt viktiga för dig? Ringa in mellan 1-5, där 1 är i liten 

utsträckning och 5 är i stor utsträckning.  

1   2   3   4   5 

 

16. Hur bra upplever du att samarbetet är med andra partier i kommunfullmäktige? Ringa 

in mellan 1-5, där 1 är minst bra och 5 är ett bra samarbete.  

1   2   3   4   5 

 

17. Skulle du beskriva ert parti som ett parti med en vågmästarroll inom 

kommunfullmäktige? 

Ja___    Nej___ 

 

18. Hur stor sannolikhet tror du att det är att ert parti kommer att sitta med i 

kommunfullmäktige även efter nästa val? Ringa in mellan 1-5, där 1 är liten 

sannolikhet och 5 stor sannolikhet. 

1   2   3   4  5 

 
 


