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1. Inledning 

Nya lokala partier har inte alltid varit ett givet inslag i svensk demokrati. Ibland ”gästas” en 

kommuns fullmäktigeförsamling av ett nytt parti i en eller två mandatperioder för att sedan 

försvinna. I andra kommuner verkar det som att de kommit för att stanna. 

Nya lokala partier uppstår heller inte av sig själva. Deras bildande kräver nämligen insatser av 

en eller flera personer. Någon eller några som tar tag i saken, organiserar och bestämmer sig 

för att bilda ett parti. Allt detta sker mitt fram för ögonen på oss. Faktum är att de lokala 

partierna finns i en stor del av landets kommuner. Men vad vet vi egentligen om detta 

fenomen?  

En längre tillbakablick visar att lokala listor, frikopplade från de etablerade partierna, var ett 

vanligt inslag när det kom till att välja företrädare i de lokala valen fram till den senare delen 

av 1940-talet. I takt med demokratiseringsreformer och kommunsammanslagningar 

partipolitiserade de etablerade partierna den lokala nivån. Sammanslagningarna av 

kommunerna gjorde det i högre utsträckning möjligt för de etablerade partierna att via sina 

egna organisationer nominera kandidater till fullmäktigevalen. Från att de lokala listorna hade 

närmare en tredjedel av rösterna i de lokala valen 1942, så hade de år 1985 endast 1,5 procent 

av rösterna. (Sundberg 1989: 36-37) 

Det såg alltså länge ut som om de lokala listorna var ett minne blott. Men i samma tidperiod 

märks också en ny trend. Antalet nya partier på lokal nivå ökar markant. 1973 fanns ett lokalt 

parti i en femtedel av landets kommuner. 2002 fanns de i över hälften av alla kommuner. 

(Erlingsson 2005: 13) Alltså mer än en fördubbling.  

Alla dessa indikatorer ger upphov till många frågor. Varför bildas dessa nya lokala partier och 

fortsätter de växa i styrka? Vilka är de som bildar partierna och varför gör partibildarna det? 

Finns det något som förenar partibildarna och vad skiljer dem åt?    
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1.2 Syfte 

 

Denna uppsats syftar till att beskriva lokala partiers framväxt och styrka samt försöka förklara 

varför nya lokala partier bildas.  

2. Tidigare forskning  

 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i studiet av nya lokala partier och varför de bildas. Därför 

kommer jag i följande avsnitt gå igenom vad ett parti är, för att begripliggöra vad det är vi ska 

studera. Därefter följer en snabb genomgång av varför det system vi har i norden kom att 

betraktas som världens mest stabila demokratiska partisystem under 1900-talet, den så kallade 

nedfrysningsteorin. Detta är nödvändigt då antagandet som ligger till grund för min uppsats 

utgår från att vi inte längre har ett stabilt partisystem då förekomsten av nya partier till synes 

ökar.  

Sedan följer en redogörelse av de metodologiska forskningsansatser som är utgångspunkten 

för denna uppsats. Vidare följer en summering av vad den rationella utgångspunkten innebär 

för uppsatsen, samt de mest intressanta skärningspunkterna med andra teoretiska synsätt. 

Sist presenteras det teoretiska ramverk som kommer att ligga till grund för resten av studien.  

2.1 Vad är ett politiskt parti? 

Frågan kan tyckas vara enkel att svara på vid första anblick. Det framträder dock en 

diversifierad bild vid en litteraturöversikt. Det är således angeläget att försöka presentera en 

bild av vad ett parti är, just eftersom det är ett centralt begrepp i uppsatsen.  

Anthony Downs definierar ett politiskt parti som en koalition av människor som strävar efter 

att ta kontroll över den styrande apparaten, det vill säga de fysiska, legala och institutionella 

redskap som fordras för att delegera och genomföra fattade beslut.  Med en koalition avser 

han en grupp individer som har vissa mål gemensamt och samarbetar med varandra för att nå 

dem. Downs resonerar dock kring termen koalition och menar på att termen i sig är 

problematisk då den innebär att den väg som partiet väljer blir ett resultat av kompromisser, 

istället för att vara rationella och beräknande beslut. I stället för termen koalition väljer han 

termen team. Det innebär att partiet ses mer som en enhetlig sammansättning av människor 

där partiet kan betraktas som en enskild individ på grund av medlemmarnas gemensamma 
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mål. Politiken skapas för att vinna val, snarare än att partierna vinner val för att kunna skapa 

politik. Eftersom det också antas att alla medlemmar är rationella individer är detta också 

grunden i att partiets agerande kan ses som rationellt. (Downs 1957: 24-27) 

John Kenneth White summerar i ”Handbook of political parties” några av de vanligaste 

definitionerna. Han kommer till slutsatsen att det råder stor oenighet om vad ett parti 

egentligen är. Han menar att frågan är normativ till sin natur och att den därför är föremål för 

ständig debatt. White vänder sig mot antagandet att alla partier och sammanslutningar är en 

nödvändig produkt för att vinna val. Som exempel lyfter han det polska ”öl-älskar-partiet”, 

som startades som ett skämt. Utgångspunkten där var aldrig att vinna val, men partiet blev 

ändå för ett tag, en kraft att räkna med i den polska politiken. (White 2006:6-7) 

Giovanni Sartori har gjort gällande att partier är en del av en större enhet. Sartori ser på 

partier som en kanal för att förmedla åsikter och idéströmningar. Han menar dock att det är 

svårt att nå en slutsats kring när ett parti sägs representera sina väljare, snarare än sina 

medlemmar. (Sartori 1976:24)  

Vidare så menar han att partier ägnar sig åt att försöka lyfta upp de samhällsklyftor som berör 

de egna medlemmarna och väljarna för att översätta dem till samhällsproblem samt aktivt 

försöka definiera bort andra konfliktlinjer från dagordningen. (ibid: 295) Sartori når slutsatsen 

att ett parti är en politisk grupp som är identifierad av en officiell symbol och som ställer upp 

till val och är kapabla till att utse kandidater till offentliga uppdrag. (Ibid:56) Enligt 

författaren omfattar den definitionen alla typer av partier. Såväl röstmaximerande partier som 

ideologiska och populistiska. (Ibid: 291)  

Att ideologin är avgörande har en del av forskningen påvisat. Det innebär att personer som 

har samma uppfattning om hur samhället ska inrättas, går samman för att gemensamt främja 

ideologin och försöka garantera att samhället styrs utifrån de principer som ingår i ideologin. 

Kritiken mot det antagandet är att alla partier inte har en ideologi, samt att det med en sådan 

definition blir svårt att särskilja partier från till exempel vissa religiösa sammanslutningar.  

(Goldman m.fl.  1997:196) 

Det har också redogjorts för att det är intresset som är det avgörande kriteriet, det vill säga att 

ett parti är en bestämd och avgränsad samhällsgrupps organiserade uttryck som är skapad för 

att hävda den egna gruppens intressen i konkurrens med andra samhällsgruppers intressen. 
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Invändningen mot den definitionen menar att det då blir svårt att skilja ett parti mot en 

intressegrupp. (ibid)  

En av de definitioner som verkar ha nått en bredare acceptans menar att ett politiskt parti är en 

grupp personer som ställer upp kandidater till offentliga val under gemensam partibeteckning 

och som är i stånd till att få dessa invalda. Detta skiljer dem från andra organisationer och 

sammanslutningar då de är de enda:  

1. Som på en och samma gång både representerar och styr 

2. Som genom offentliga val ska stå till ansvar inför hela befolkningen och inte bara en 

del av befolkningen 

3. Som – i varje fall när de är invalda – ska ta ställning till alla politiska sakområden 

och inte bara inom ett enskilt eller några få av dessa och som därför nödvändigtvis 

måste prioritera mellan dessa sakområden och inte bara inom ett enskilt eller några 

få av dessa. (Ibid)  

2.2 Vad är ett nytt parti?  

Den breda definitionen innebär att nya partier är de som inte tillhör partisystemets 

ursprungliga aktörer. Hur de nya partierna bildas kan vidare kategoriseras på följande sätt: 

 

(i) Sammanslagningar av två eller fler äldre partier 

(ii) Valallianser mellan två eller flera äldre partier 

(iii) En 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.  (Erlingsson 2005:52) 

Det finns en viktig skillnad mellan kategori (i) och (ii) jämfört mot (iii) och (iv). Partier som 

ingår i sammanslagningar och valallianser är inget annat än äldre partier som omorganiserar 

sig med syftet att säkra sin överlevnad, med innebörden att en eller flera utmanare försvinner 

ur partisystemet. Nya partier som uppstår genom splittring eller genom att en eller flera 

aktörer helt sonika bestämmer sig för att bilda ett nytt parti är i det avseendet helt nya. Deras 

etablering innebär att en ny organisation byggs upp med målsättning att lägga under sig en del 

av väljarmarknaden från de etablerade partierna. (Ibid: 52) 

Det går alltså att argumentera för att sammanslagningar av befintliga partier är mest att likna 

vid en reorganisering av befintliga partier. (Bohlin 2012:11)  
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2.3 De ursprungliga partierna 

 

Seymour M Lipset och Stein Rokkan lyfter i boken ”party system and voter alignments” fram 

att de ursprungliga partierna, i dåvarande partisystem, växte fram ur olika sociala 

konfliktlinjer som kunde härledas tillbaka långt i tiden. Dessa är: 

1. Centrum -  Periferi 

2. Stat – Kyrka 

3. Bondesamhälle – Industrisamhälle 

4. Kapital – Arbete 

Den konflikt som handlar om centrum och periferi härleds från 1500 och 1600-talet och de 

nationer som bildades då. Försök gjordes att centralisera statsmakten med följd att konflikter 

uppstod mellan olika språkgrupper och mellan olika geografiska områden. (Lipset & 

Rokkan1967:30ff) 

Konflikten mellan stat och kyrka uppstod efter den franska revolutionen, då den politiska 

eliten ville knyta närmare band mellan staten och dess medborgare. Ett sätt att säkerställa det 

var att ta kontroll över uppgiften att uppfostra invånarna. Någonting som innan det varit ålagt 

kyrkan. (Ibid) 

Den industriella revolutionen skapade spänningar mellan bondesamhället och 

industrisamhället. Väsentligt ökad urbanisering och frihandel kolliderade med böndernas 

protektionistiska intressen. Industrialiseringen gjorde också spänningar mellan arbetare och 

kapitalister tydlig, vilket leder in på den fjärde konfliktlinjen mellan just arbete och kapital. 

(Ibid) 

Partisystemet som växte fram var alltså en konsekvens av de konfliktlinjer som fanns innan 

industrialiseringen. Skillnaden mellan länderna beror, enligt Lipset och Rokkan, på att utfallet 

utifrån de fyra konfliktlinjerna blev annorlunda. Som exempel nämns att reformationen, som 

ägde rum innan den franska revolutionen, i stort sätt gjorde att konflikten mellan stat och 

kyrka inte blev lika påtaglig i vissa länder. Något som förklarar varför vissa länder fick och 

fortfarande har partier som grundades i att ”försvara kyrkan” medan andra inte har dem. (Ibid 

34)  

Maurice Duverger menade att det fanns två huvudsakliga sätt för de ursprungliga partierna att 

bildas. Det ena utgår från att underprivilegierade grupper tvingades organisera sig själv 
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utanför parlamenten för att försöka erövra representation, till exempel Socialdemokratin som 

var det första riksomfattande folkrörelsepartiet i Sverige. Det andra sättet rör de grupper som 

redan har privilegier. De som redan fanns representerade i beslutande församlingar skapade 

valorganisationer som syftade till att säkra platser i parlamenten och inflytande för sina 

samhällsgrupper. Exempelvis dåvarande allmänna valmansförbundet, vilket senare blev 

Moderaterna; och Liberalerna, Frisinnade landsföreningen, sedermera Folkpartiet (Erlingsson 

2005:40) 

Lipset och Rokkan gör iakttagelsen att 1920-talets partisystem i stort sätt var oförändrat fram 

till 1960-talet. Detta trots stora strukturella förändringar i samhället.  

The party system of the 1960s reflect, with few but significant exceptions, the cleavage 

structures of the 1920s…The party alternatives, and in remarkably many cases the party 

organizations are older than the majorities of the national electorates. (Lipset & Rokkan 

1967:50) 

I och med den allmänna rösträtten förändrades också partiernas förutsättningar att kunna 

existera. Detta eftersom partierna utvecklades mot masspartier. Det utvecklades då starka 

lojalitetsband mellan avgränsade sociala grupper och partierna. De redan etablerade partierna 

fick också kontroll över lagstiftande instrument som kom att diktera bland annat villkoren för 

partiernas tillvaro, exempelvis valsystemets utformning och villkor för partistöd. Dessa nya 

strukturer ledde till att det blev mycket svårt för nya partier att ta plats i nationella 

församlingar. (Ibid: 30) 

Eftersom de etablerade partierna tjänade på en stringent struktur som gjorde det svårt för 

utmanare att ta plats på den politiska marknaden kan den rationella ansatsen begripliggöra 

varför partisystemet kom att bli stabilt. Partierna var alltså aktiva i att skapa regelverk och att 

bibehålla strukturer, som kom att gynna dem långsiktigt, medan de inte gynnade nya 

utmanare. (Erlingsson 2005:44)   

Detta är en bild som förstärks utifrån Jan Sundbergs artikel ”Politiseringen av kommunalvalen 

i Norden”. Förändringar i strukturer, beslutade av de nationellt etablerade partierna, innebar 

att de etablerade partierna ökade sin kontroll över väljarna i kommunalvalen. (Sundberg 1989: 

38) Argument har lyfts fram som menar att de etablerade partierna på lokal nivå idag endast 

ses som en förlängning av de nationella partierna. (Borgs&Rankka 1996:54) 
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Avslutningsvis kan det konstateras att de etablerade partierna har tappat mark. Så gott som 

alla partier har minskat sitt medlemsantal från 1960-talet och framåt. Medlemsantalet så gott 

som halverades mellan 1984 och 2003. (Johansson 2005:29) Samtidigt rapporterar många av 

de etablerade partierna på lokal nivå att det blir svårare att rekrytera folk till att representera 

partierna till val. (Gidlund 1999:34) 

 

2.4 Partier som kollektiva varor och politiska entreprenörer 

 

Partier är en kollektiv vara. Det vill säga att fördelarna och förbättringar som uppkommer till 

följd av ett parti är något som rör även de som inte har varit delaktiga i själva partibildandet 

och i kampen för att få röster. Partierna är därför kollektiva varor eftersom det rör sig om 

människor eller grupper av människor som säger sig förespråka andra människors intressen. 

(Erlingsson 2005:94) 

Teoretiskt existerar det en konflikt mellan kollektiv och individuell rationalitet. Kortfattat 

innebär detta att de enskilda aktörerna borde sakna drivkraft att själva försöka bilda ett nytt 

parti eftersom de faktiskt kan åka snålskjuts på andra individers ansträngningar. Detta då de 

utifrån ett rationellt perspektiv istället skulle kunna lägga sin tid och pengar på privata 

självförverkligande projekt.  (Ibid 97) 

Mancur Olson ger i boken ”The logic of collective actions” uttryck för att när flera personer 

vill uppnå samma sak, oavsett om det gäller högre löner för fackföreningsmedlemmen; mer 

förmånligare lagstiftning för lantbrukare eller ”good government”
1
 för medborgare, så kan 

bildandet av en organisation vara till nytta i avseendet att driva dessa intressen. (Olson  1971: 

7)  

Enligt det kollektiva handlandets problem så innebär arbetet för det gemensammas bästa i 

dessa organisationer en paradox, då det rationellt sätt är mer beräknande att låta de andra 

medlemmarna göra insatser i form av kapital, tid och dylikt för att själv vara fripassagerare. 

(ibid) 

                                                           
1
 Uttrycket ”Government” är svåröversatt. Det leder också in på en diskussion vad som skiljer det begreppet 

mot ”governace”. Min bedömning är att författaren i den refererade litteraturen avser god styrning. För mer 
läsning se bland annat ”Governace på svenska” av Stig Montin och Gun Hedlund 2009 s7-14.     
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Med det i beaktande infinner sig frågan varför någon i hela fridens namn skulle ta steget att 

bilda ett nytt parti, med all den personliga uppoffring som krävs? Teoretiskt borde ju individer 

i stället för att bilda ett nytt parti, just ägna sig åt annat. Trots det bildas faktiskt nya partier. 

(Erlingsson 2005: 99) 

Begreppet ”politisk entreprenör” har använts för att inom ramen för rationellt aktörshandlande 

förklara uppkomsten av nya partier. Begreppet, eller snarare de egenskaper entreprenören 

besitter är det som löser samarbetsparadoxen då det finns selektiva incitament som lockar 

partibildarna att företa sig partibildningsstrategin. (Erlingsson 2005: 105) 

Politiska entreprenörer är enligt Martin Borg och Maria H. Rankka en person som: 

”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” (Borgs & Rankka 1996:12) 

Den kommunala nivån innebär att de aktörer som känner missnöje får ett möjligheternas 

fönster, då det är väsentligt lättare att vinna politisk mark till kommunfullmäktige jämfört mot 

den nationella arenan. (Ibid 54)  

Till de kommunala församlingarna finns heller ingen procentspärr, varför det förefaller vara 

det naturliga valet av arena för den politiska entreprenören. (Ibid)  

2.5 De nya partierna - partibildarna  

Tidigare forskning har kunnat visa att uppkomsten av nya partier inte har en samvarians med 

den geografiska storleken på kommunen, hur näringslivet ser ut, kommunernas ekonomi, grad 

av arbetslöshet eller politiskt styre. (Wörlund 1999, Erlingsson 2005:72) 

I avhandlingen ”Varför bildas nya partier” görs fallstudier över vad det var som gjorde att 

några partibildare faktiskt tog steget att bilda ett nytt parti. Enligt resultaten så är det 

människor som försöker göra sig hörda inom ramen för den existerande ordningen men inte 

får sin vilja igenom och upplever att de blir illa bemötta och/eller orättvist behandlade av 

representanter för det etablerade partisystemet. (Erlingsson 2005: 203)  
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Därav ges här en bild av andra olika förklaringar till varför de bildas. I avhandlingen 

presenteras tre renodlade synsätt, eller snarare förenklade modeller som har ambitionen att 

försöka förklara uppkomsten av nya partier.  

Det institutionella perspektivet tar sin utgångspunkt i att valsystemets uppbyggnad har 

betydelse för hur många partier som kommer kunna göra inträde på den politiska marknaden. 

Erlingsson visar på Duverges idé om mekaniska och psykologiska effekter.  Ett valsystem som 

är mindre proportionellt ger upphov till sannolikheten att små partier missgynnas. Ett system 

med majoritetsval i enmansvalkretsar tenderar att leda till ett tvåpartisystem.  Eftersom 

väljaren dessutom är fullt medveten om detta förväntas hen att lägga sin röst på något av de 

stora etablerade partierna som denne tycker minst illa om, i stället för att lägga sin röst på ett 

av de mindre partierna då det annars riskerar att bli en röst som inte räknas. (Erlingsson 2005: 

54)  

Det institutionella perspektivet må förklara antalet partier, men det brister i att kunna förklara 

varför nya partier skapas. Föga troligt är valsystemet i sig en bidragande orsak till varför 

aktörer vill slå sig in på den politiska marknaden. (Ibid 61) Förvisso kan de spelregler som 

finns öka eller minska sannolikheten för vissa utfall, men inte på egen hand förklara utfallet. 

(Rothstein 2003:59) 

Det strukturella perspektivet innebär att sociala förändringar skulle kunna förklara 

uppkomsten av nya partier. Erlingsson refererar till Ronald Ingelharts tes om postmateriella 

värderingar. Välståndsökningar och den högre urbaniseringstakten gör att väljarna överger 

materiella frågor till förmån för livsstilsfrågor. Dessa värderingsförskjutningar gör 

konfliktlinjerna kring de etablerade partiernas uppkomst inaktuella. Detta i sin tur bidrar till 

att den sociala basen för de etablerade partierna undergrävts och att det i och med det öppnas 

möjligheter för nya partier att vinna mark. Dock förklarar detta inte deras uppkomst.  

Dessutom bortser perspektivet från det kollektiva handlandets problem. För att förklara varför 

det bildas nya partier måste också ett rationellt perspektiv anläggas. Vidare så konstateras att 

ett perspektiv av den strukturella karaktären endast torde kunna förklara uppkomsten av nya 

så kallade livsstilspartier. Bristerna i förklaringskraften blir tydliga om perspektivet skulle 

antas förklara nya partiers uppkomst som har en tydlig högerliberal eller främlingsfientlig 

agenda. (Ibid 56ff) 
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Det organisationsteoretiska perspektivet bygger på förutsättningen att de nya partierna bildas 

som ett svar på de etablerade partiernas misslyckande. Det organisationsteoretiska 

perspektivet kan sägas vara sprunget ur det strukturella. När partier inte klarar av, eller ens 

vill anpassa sig till väljarnas ändrade preferenser så skapas förutsättningar för nya partier att 

bildas. Om de etablerade partierna innehar flexibilitet nog att anpassa sig till väljarkåren 

sjunker sannolikheten för nya partier att uppstå. Trögheten bland de etablerade partierna är 

därför en förutsättning för nya partier att bildas. (Ibid: 58) 

Dessa tre perspektiv kan användas för att förklara nya partiers uppkomst. Ett problem är dock 

att de i varierande utsträckning bortser från själva partibildaren. Därför behövs det också 

lyftas fram ett perspektiv som belyser partibildaren bättre och vad dennes drivkraft är för att 

starta ett nytt parti. (ibid: 58) 

Författaren konstruerar därför en sekventiell modell, som utifrån sex fallstudier visat vad som 

föregått en partibildning. Slutsatsen utifrån dessa är en beskrivning som ser ut på följande sätt.  

(i) En person ställer ett avvikande krav på ett etablerat parti. (ii) Det avvikande kravet 

ignoreras av det etablerade partiet. (iii) Personen som ställt kravet känner vrede, besvikelse 

eller en känsla av att vara förorättad som följd av bemötandet från etablerade 

partirepresentanter. (iv) Istället för att resignera och acceptera att partiet vägrar ta till sig det 

avvikande kravet (eller helt enkelt lägga av med politiken), bidrar känslorna till att personen 

ifråga bildar ett nytt parti. (Ibid: 243) 

 

2.6 Det rationella aktörsperspektivet och metodologisk individualism 

 

Enkelt uttryckt så handlar diskussionen om metodologisk individualism och kollektivism om 

vad det är som ska studeras för att förstå ett fenomen. Är objektet för studien ett socialt 

fenomen, eller är det en eller flera handlingar av en eller några aktörer? Översatt till denna 

uppsats så utgår jag från att bildande av nya partier är en handling där vi ska leta efter 

förklaringen med utgångspunkt från individen. Den metodologiska individualismen utgår just 

från att samhällen inte agerar som samhällen. Det är snarare individers val av handlingar, eller 

val av icke-handlingar, som skapar olika utfall. Därför måste alla redogörelser av 

samhällsfenomen även innefatta en redogörelse för individernas agerande.(Rothstein 2003:58) 
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Det svaga antagandet om metodologisk individualism innebär att omgivningsfaktorer inte 

underskattas eller bortses ifrån. Snarare handlar det om att sätta individen i centrum, för att på 

så sätt försöka förklara fenomenet som studeras. (Erlingsson 2005: 78)  

Den rationella aktörsinriktningen utgår ifrån att aktörerna har ett individuellt 

nyttomaximeringsperspektiv. Aktören använder sig av förväntad nytta för att avgöra valet av 

handlingsstrategi. (Goldman m.fl., 1997:236) 

Som utgångspunkt för uppsatsen antas aktörerna  

1. Ha vissa mål för ögonen (i grunden är angreppssättet neutralt rörande vilka dessa antas 

vara) 

2. Försöka uppnå dessa mål genom sina handlingar 

3. Ha handlingsfrihet, men omgivningsfaktorer knyter kombinationer av negativa och positiva 

sanktioner till enskilda handlingsstrategier, ett faktum som påverkar vilket beslut aktörerna 

kommer att välja. 

4. Välja det handlingsalternativ som (de tror) mest effektivt kommer att leda till 

måltillfredställelse. Med andra ord gör aktörerna det bästa de tror sig kunna göra, givet den 

situation de befinner sig i.  

(Erlingsson 2005: 91-92) 

 

Stundom förekommer det olika vantolkningar angående att det rationella perspektivet skulle 

innehålla normerande drag över hur individer bör agera och att perspektivet därför är 

egoistisk. Den sortens kritik kan härledas till att rationalismen uppfattas ha en ideologisk 

slagsida, då traditionen har sitt ursprung i den neoklassiska ekonomiska teorin. Vidare har 

rationalismen en betydande vetenskaplig bredd då det används, inte bara av positivistiskt 

skolade och högerliberala neoklassiska ekonomer, men även av många de tongivande 

förfäktarna inom sociologin och statsvetenskapen som har en tydlig vänsterliberal hållning. 

(Erlingsson 2005: 90-91)   

Tom Nilsson ger i sin bok ”Till vilken nytta” uttryck för att den samhällsvetenskapliga 

forskningen inte, i de allra flesta fall, kan ge någon entydig sanning eller resultat.  

Den rationalistiska förhoppningen att vi genom metodologisk stringens ska kunna identifiera 

grundläggande kausala mekanismer är och förblir en dröm. Samhällsvetenskapliga resultat 

är till sin karaktär perspektivberoende. Min invändning mot den rationalistiska forskningen 
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är dess naiva tilltro till resultaten, dess tilltro till möjligheten att konstanthålla variabler och 

dess misstänksamhet mot tolkande forskning… (Nilsson 2005:12)  

Trots den invändningen anser Nilsson att det fortfarande finns en poäng att använda sig av 

den traditionella emperiforskningens metodologiska begrepp, inte minst för att det blir ett bra 

sätt att tydliggöra tillvägagångssättet. (Ibid)  

Nyinstitutionalismen har sin utgångspunkt i att aktörer är normstyrda, snarare än att de i sitt 

beslutsfattande eller val av handlingsstrategier, är styrda av mål som är baserade på olika 

intressen. (Goldman m.fl. , 1997:99) 

James G. March och Johan P. Olsen beskriver bland annat i slutorden i boken “Rediscovering 

Institutions” att de vänder sig mot den samtida beskrivningen av den politiska processen, inte 

för att den ger en snäv och skev bild av hur politiken fungerar, utan för att den beskriver 

verkligheten på ett dåligt sätt. (March & Olsen 1989: 171)  

Författarna menar att aktörens agerande beror på vad som anses vara lämpligt handlande inom 

ramen för institutionen. I aktörens omgivning finns olika rollidentifikationer och identiteter 

som, enligt teorin, kan fungera som ett ramverk för vad som är ett lämpligt beteende i 

situationer av skilda slag. Både heroiska och grymma handlingar kan enligt författarna 

förklaras av ett nyinstitutionellt perspektiv. Inför valet av en handling frågar sig aktören; 

vilken slags situation är detta? Vilken slags människa är jag? Och vad gör en sådan person 

som jag är i en situation som denna?  (March & Olsen 2004:4) 

Däremot förkastas inte det rationella perspektivet av författarna. De konstaterar bara att 

varken det rationella eller strukturella perspektivet ensamma räcker för att förklara de 

studieobjekt vi vill belysa inom statsvetenskapen. ”What happens is influenced by both, 

[Rationella och kontextuella perspektivet] but it is also conspicuously influenced by the 

institutional structure within wich politics occurs”. De menar alltså att politiken delvis är 

starkt påverkad också av de institutioner som politiken verkar inom. (Ibid :16) 

Det finns till synes invändningar mot det rationella synsättet. Speciellt när det gäller att 

avgöra vad det är som får människor att göra en viss sak. I detta fall att bilda ett parti, men 

också varför aktörer väljer andra slags högkostnadsstrategier. Exempelvis personer som var 

engagerade i att rädda tyska judar under andra världskriget. Slutsatsen är att de bara gör det. 

De tänker inte utan ”måste bara göra det”, ett resonemang som även känns igen från March & 

Olsens nyinstitutionella utgångspunkt. (Erlingsson 2005: 202) 
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Normer och förväntan om vad en aktör ska göra har nog förvisso betydelse för val av 

handlingsstrategi i det vardagliga politiska livet och i olika moraliska situationer. Men när det 

kommer till den högkostnadsstrategi som det innebär att bilda parti har jag svårt att se att 

aktören, i sitt val av strategi, agerar på avgörande inflytande av vad som är rådande normer 

och förväntningar.  

Lars Törnman som bildade Kirunapartiet upplevde att han inte kunde backa från sitt hot om 

att starta ett nytt parti. Han valde den strategin för att det egentligen var det enda som återstod 

att göra, för att förändra den situation han upplevde. Alternativet var att lägga politiken på 

hyllan. (Erlingsson 2005: 191) Det i sig, även då det är ett isolerat exempel, talar för att valet 

av partibildningsstrategi är ett rationellt beslut. Förväntningarna från både omgivning och 

andra etablerade partier, samt deras medlemmar borde ju dessutom vara att inte bilda ett nytt 

parti. Med beaktande av ovanstående betraktas partibildarna framåt som rationella aktörer.            

 

2.7 Diffusionsprocessen  

Tidigare forskning har konstaterat att visst stöd kan ges åt den så kallade diffusionsteorin, 

eller spridningseffekten med ett annat namn. För denna studie innebär det att när ett nytt parti 

tar sig in i fullmäktige är tendensen att det har funnits eller finns ett nytt parti representerat i 

en grannkommuns fullmäktigeförsamling. Denna teori är använd av Janerik Gidlund för att 

förklara spridningen av temporära politiska organisationer. Gidlund menar att deras framväxt 

främst kan förklaras med just spridningseffekten. (Erlingsson 2005: 80, Gidlund 1978: 252 )  

Bakomliggande orsak till denna spridning kallas för rationell imitation och bygger på att en 

aktör väljer strategi utifrån hur utfallet har varit för någon som har valt samma eller liknande 

strategi och lyckats med det tidigare. (Erlingsson 2005:208)  

Det vill säga att om en eller fler personer har haft framgång med en strategi, så ökar 

sannolikheten att andra, som vill uppnå liknande resultat, att prova samma eller en liknande 

strategi. (Erlingsson 2005: 209) 

De olika beslut som människor fattar baserar sig alltså inte bara på hur de antar att andra 

människor, till följd av handlingen ska agera i framtiden, besluten som fattas baserar sig i stor 

utsträckning även på andra människor erfarenheter från tidigare tillfällen. (Ibid 208)  
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Med detta givet har två hypoteser prövats i tidigare forskning. Den ena som går ut på att ett 

nytt parti som slår sig in i fullmäktige, har en grannkommun som vid minst ett tidigare val har 

haft ett lokalt parti representerat i fullmäktige. Den andra, strängare underhypotesen räknar 

inte bara den rumsliga närheten, utan även den temporala. Det vill säga att kommunen där ett 

nytt parti blir invalt i fullmäktige ska ha en grannkommun som ska ha ett lokalt parti 

representerat i fullmäktige i valet direkt dessförinnan. (Ibid: 213)  

Det empiriska materialet är hämtat mellan åren 1973-2002. För den första underhypotesen kan 

författaren påvisa ett relativt stark stöd, medan det för den andra uppvisas ett något svagare 

stöd. Slutsatsen är att hypotesen om klustringseffekten inte kan förbises och att grannskap har 

betydelse för etableringen av nya partier. Detta till trots de nya kommunikationskanaler och 

de nya snabba sätten för information att sprida sig. (Ibid:237) 

För valen 1998 och 2002 går det dock enligt författaren själv inte att dra några statistiska 

växlar utifrån de resultat som fås fram då ”till och med en ren slumpprocess förväntar sig 

nyetableringar till redan ”smittade” kommuner.(Ibid 226-227) 

 

2.8 Teoridiskussion och teoretiskt ramverk. 

I ovanstående teorigenomgång har jag presenterat olika aspekter på varför ett parti blir till. 

Olika perspektiv har visats som skulle kunna användas för att förklara uppkomsten av nya 

partier. Läsaren har också introducerats till ämnet ”nya partier” och den kontext de befinner 

sig i. I detta avsnitt presenteras vilka teorier som kommer att ligga till grund för den fortsatta 

studien.  

Den sekventiella modellen som presenteras i 2.5 ger en sammanställning på varför 

partibildaren tar steget att faktiskt bilda partier. Däremot ges det i den modellen ingen 

förklaring till varför nya partier skulle förekomma i allt högre utsträckning i de svenska 

kommunerna.  (Erlingsson 2005: 244) Jag finner det ändå intressant att se om den sekventiella 

modellen håller än idag. Om den gör det, borde partibildare i dag följa samma process som 

presenteras i modellen. Det vill säga att partibildarna skrider till verket då de inte får gehör för 

sina idéer. 

Att inte få gehör för sina idéer innebär för fortsättningen att partibildarna inte blir lyssnade på 

av de etablerade partierna.  
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Den teoretiska genomgången ger också upphov till ytterligare två frågor. Den första är 

antagandet om att partibildning är en uppoffring. Som berörs i avsnitt 2.4 så är en av 

utgångspunkterna i tidigare forskning att partibildarna teoretiskt, i enlighet med det rationella 

aktörsperspektivet, borde ägna sig åt annat än just bilda nya partier. Uppoffringen består av att 

det kommunalpolitiska uppdraget har blivit mer krävande. Dels har lönsamheten minskat, då 

genomsnittspolitikern uppger att uppdraget innebär större ekonomiska uppoffringar år 1993 

än vad de uppgav 1980. Men också att allt fler kommunpolitiker rapporterar om större 

konflikter mellan det politiska uppdraget kontra; hem, fritid och arbete. (Ibid: 124)  

Sista frågan som infinner sig är om rationell imitation verkligen kan vara en av orsakerna till 

varför nya lokala partier ökar i styrka, om de nu gör det. Det vill säga, har partibildarna 

inspirerats av andra framgångsrika partibildare och i vilken utsträckning påverkar det deras 

beslut att bilda ett nytt lokalt parti?  

Sammantaget utgör detta grunden för min fortsatta forskningsuppgift. Den formuleras därför i 

tre hypoteser som jag avser att testa.  

Hypotes 1: Det är en uppoffring att bilda ett nytt lokalt parti. 

Hypotes 2: Partibildarna inspireras av andra framgångsrika exempel på lyckade 

partibildningar.  

Hypotes 3: Partibildarna bildar nytt parti då de inte får gehör för sina idéer.  
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3. Metod 

Denna uppsats syftar till att beskriva lokala partiers framväxt och styrka samt försöka förklara 

varför nya lokala partier bildas. För att så göra kommer alla kommuner i Sverige att granskas 

vid tidpunkten för de allmänna valen 2002, 2006, 2010 och 2014. Valet av tidsperiod görs 

med anledning av att tidigare forskning redan har åskådliggjord ämnet från 1973 till och med 

2002. (Erlingsson 2005)  

Uppsatsen inkluderar inte Sverigedemokraterna som ett lokalt nytt parti. Sverigedemokraterna 

är ett parti som har haft nationella ambitioner länge. 2010 blev dessutom 

Sverigedemokraterna invalda i Sveriges riksdag. 2014 saknade Sverigedemokraterna bara 

representation i fem fullmäktigeförsamlingar. Vidare avgränsar sig denna studie till att 

närmare fokusera på nya partier och inte valallianser eller sammanslagningar.    

I den offentliga valstatistiken så faller nya lokala partier in i kategorin ”övriga partier”. Under 

”övriga partier” räknas också, beroende på år, partier som denna uppsats inte syftar till att 

undersöka närmare. Några exempel på sådana partier är Rättvisepartiet Socialisterna, 

Nationaldemokraterna och Kommunistiska Partiet. Allteftersom jag tydliggör för läsaren de 

kommuner som endast har representation från partier som exempelvis Sveriges Pensionärers 

Intresseparti kommer jag att bortse från att redogöra huruvida de är åtföljda av exempelvis 

Rättvisepartiet Socialisterna eller ej.     

Vidare vill jag uppmärksamma på det faktum att vissa partier går från att i den offentliga 

valstatistiken räknas som ”övrigt parti” till att få sin egen partibeteckning utskriven. I en 

föränderlig värld där olika ingångsvärden förändras ställs begreppsvaliditeten på prov. 

(Esaiasson 2011:70)  

Om ett parti från ett val till ett annat omdefinieras till ett etablerat parti, eller ett parti med en 

tydlig nationell ambition, är det av yttersta vikt att förtydliga detta. Det vill säga att uppsatsen 

avser att undersöka förekomsten av nya lokala partier och hur dessa sprids. Därför är det 

viktigt att så långt som det är möjligt tydliggöra och förklara för läsaren att allt som ser ut som 

ett nytt lokalt parti inte nödvändigtvis måste vara det.   

Teoriavsnittet ger också upphov till frågan om när ett nytt, eller icke etablerat parti kan anses 

som etablerat. På nationell nivå finns det en del exempel som är värd att nämna. 

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, och Sverigedemokraterna är några av dem som nu rimligtvis 

måste räknas som etablerade. Säkerligen var det många som undrade om även Junilistan och 
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Ny Demokrati skulle komma att betraktas som etablerade partier på grund av deras respektive 

valframgång till olika parlament. 

Sjukvårdpartierna kommer att finnas med i redovisningen av resultaten. Gränsen för vad som 

skulle kunna tänkas vara ett regionalt parti eller ej kan vara svårdefinierad. Men läsaren bör ta 

i beaktning att mina intervjuer och uppsatsen i övrigt har sitt fokus på nya partier med en lokal 

ambition.  

Svar kommer även att kunna ges på frågan om de nya partierna fortsätter att erhålla 

representation i fler fullmäktigeförsamlingar.   

3.1 Kartläggning av lokala partier  

Fyra kartbilder kommer att visas. Utgångspunkten är 2002 för att sedan åtföljas av bilder hur 

det såg ut 2006, 2010 och 2014. För att få ut kartbilderna kommer jag använda mig av statistik 

på SCB som går att köra i deras kartprogram ”Statistikatlasen”.   

Via ”Statistikdatabasen” -> ”Demokrati” -> ”Allmänna val, valresultat” -> ” 

Kommunfullmäktigval - erhållna mandat efter region och parti. Valår 1973 - 2014” för att få 

fram det data som behövs. Övriga partier väljs i samtliga kommuner för åren 2002 till och 

med 2014. Sedan körs filen i ”Statistikatlas” där mandaten framträder på kartbilderna.  

Därefter sker en manuell genomgång av ”övriga partier” i samtliga kommuner vid de fyra 

mättillfällena för att kunna tydliggöra vilka av de ”övriga partierna” som är just det jag avser 

att undersöka. Detta sker på med hjälp av offentlig data på valmyndighetens hemsida.  

 

3.2 Intervjuer 

En del av syftet med uppsatsen är att försöka förklara varför nya partier bildas. Det vill säga 

att undersöka vilka processer eller händelser som har gjort att partibildarna har tagit steget att 

bilda ett parti. Detta kommer att göras med intervjuer utifrån en koncentration med lokala 

partier, som kommer att framträda ur kommande kartbilder. Vidare kommer intervjuerna 

kunna ge möjlighet att testa hypoteserna.  

Intervjun som en del av den metodologiska designen ger goda möjligheter till att dokumentera 

svar som är oväntade. (Esaiasson 2011: 283) Det vi kan vänta oss enligt teorin om rationell 

imitation är att partibildarna ska ha hämtat inspiration från andra framgångsrika exempel. I 

intervjuerna finns alltså möjlighet att beröra frågan om rationell imitation, genom att ställa 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0104__ME0104A/Kfmandat/?rxid=4435c65f-c45e-4728-96db-1eb6fbf4da1e
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frågor om partibildarna lät sig inspireras av andra framgångsrika exempel på nya 

partibildningar.   

Jag vill också med intervjuerna se om processen enligt den sekventiella modellen har föregått 

de valda respondenterna. Respondenterna väljs utifrån information om vem som var med och 

bildade partiet, då de är dessa som är intressanta för undersökningen. Ett annat alternativ hade 

varit att titta över vilka som för tillfället representerar partiet i respektive 

fullmäktigeförsamling. Jag väljer dock det förstnämnda alternativet då partiers nuvarande 

representanter inte nödvändigtvis säger något om vad som föregick själva partibildningen. Ett 

exempel finns i Bergspartiet som var representerat i Bergs kommunfullmäktige mellan åren 

2002-2014, där grundaren Olle Nord lämnade partiet 2006. (SVT Jämtlandsnytt 18 oktober 

2006) 

Att inte få gehör för sina idéer innebär för den fortsatta studien att partibildarna inte blir 

lyssnade på av de etablerade partierna.  

Med uppoffring menar jag den tid som företrädare lägger ned på sitt engagemang. Detta 

kommer också att vara en av de saker som intervjun syftar till att kunna belysa.   

Vidare fyller intervjuerna ett inomvetenskapligt syfte, då nya partiers valprogram, material 

och historia är sådant som oftast inte lämnas in på föreningsarkiv och dylikt. (Wörlund 1999)  

Även om internet har gett stora möjligheter att kunna forska kring lokala partier via deras 

hemsidor och andra sidor av mer uppslagskaraktär så ger intervjuerna ändå ett kumulativt och 

varaktigt bidrag till forskningen. Dessutom kan intervjuerna upprepas vid senare tillfällen 

vilket också stärker studiens validitet. (Esaiasson 2011:289) 

För dess reliabilitet krävs att frågorna är ställda på ett sådant sätt som inte ger på förhand 

givna svar. Designen blir därför av strukturerad karaktär och frågorna formuleras på sådant 

sätt att jag inte leder in respondenteten mot svar som jag förväntar mig. (Ibid: 70)   

Intervjuerna kommer att utföras via telefon och spelas in för att därefter transkriberas.     
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4. Resultat 

För att visa på nya lokala partiers framväxt och styrkeförhållande kommer fyra kartbilder att 

presenteras. Dessa visar hur de lokala partierna är representerade i kommunerna mellan 2002 

och 2014. Dock ska det tydliggöras att det nödvändigtvis inte är samma lokala parti som är 

utmärkt på kartorna från det ena valet till det andra. I vissa kommuner kan nybildade lokala 

partier läggas ned eller tappa allt väljarstöd, för att ersättas med andra nya lokala partier i 

kommande val.  

Borträknat partierna som redovisas under respektive kartbild ser ökningen ut på följande sätt:
2
 

Totalt övriga partier inom parantes.  

 

2002: 117 (141)   2006: 117 (147) 

2010: 125 (144)   2014: 125 (142) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 1. Antal kommuner med lokalt parti.  Källa: SCB och val.se 

 

 

                                                           
2
 Gissur Ò Erlingsson räknar i sitt material även Sverigedemokraterna och SPI som lokala partier. Efter valet 

2002 kom han fram till att antalet kommuner med ett övrigt parti var 156. (Erlingsson 2005: 257-281) Hade de 
inräknats även vid valet 2014 i övriga partier hade endast Robertsfors kommun varit utan ett lokalt parti i 
fullmäktigeförsamlingen.  
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Det går alltså att konstatera att den ökning av lokala partier som var mellan 1988 och 2002 har 

planat ut.  

En mandatsammanställning visar också att inga markanta förändringar har ägt rum 

beträffande hur många mandat de övriga partierna tillsammans erhöll efter respektive val. 
3
   

2002: 562   2006: 605 

2010: 514   2014: 539 

  

 

  

                                                           
3
 Medräknat Sveriges Pensionärers Intresseparti, Norrbottens Sjukvårdsparti och Feministiskt initiativ. 



24   
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartbild 1 Valet 2002. 141 kommuner har ett övrigt parti i fullmäktige.
4
  

                                                           
4
Inte inräknat Sverigedemokraterna och ”Allians för Ragunda”, vilket gäller för samtliga kartbilder. I Norrbotten 

vid valet 2002 hade Gällivare, Luleå, Boden, Älvsbyn och Piteå Norrbottens sjukvårdsparti (NS) som enda övriga 
parti med representation i respektive kommunfullmäktige. Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI) var ensamt 
övrigt parti i Borlänge, Enköping, Halmstad, Hylte, Karlstad, Mellerud, Mjölby, Motala, Norrköping, Nybro, 
Partille, Rättvik, Stenungssund, Ulricehamn, Upplands Väsby, Varberg, Vellinge, Ängelholm och Örkelljunga.    
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Kartbild 2 Valet 2006 147 kommuner har ett övrigt parti i fullmäktige.
5
  

                                                           
5
Vid valet 2006 hade Pajala, Gällivare, Övertorneå, Luleå, Boden, Älvsbyn och Piteå ”Norrbottens 

Sjukvårdsparti” som enda övriga parti som kan anses ickeetablerat. Detta torde vara förklaringen till det 
”kluster” som går att skåda i norra delen av Sverige. Att dra gränsen vid att inte räkna rena omsorgspartier är 
svårt då till exempel ”Omsorgspartiet i Arboga” är med, då de som namnet antyder har en tydlig lokal ambition. 
Sveriges Pensionärers intresseparti var ensamt övrigt parti i Norrköping, Motala, Mjölby, Nybro, Staffanstorp, 
Vellinge, Örkelljunga, Lomma, Hörby, Höör, Perstorp, Malmö, Helsingborg, Höganäs, Ystad, Trelleborg, 
Halmstad, Varberg, Partille, Stenungsund, Ulricehamn, Karlskoga och Örnsköldsvik.  
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Kartbild 3 Valet 2010 144 kommuner har ett övrigt parti i fullmäktige.
6
  

                                                           
6
 Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI) är i denna kartbild ensamt övrigt parti i Örnsköldsvik, Varberg, Nybro, 

Malmö, Karlskoga, Halmstad, Tomelilla, Söderhamn, Rättvik, Partille, Mjölby, Lomma, Höör, Hörby och 
Höganäs. Norrbottens sjukvårdsparti är ensamt övrigt parti i Boden, Pajala, Piteå och Älvsbyn.  (I Simrishamns 
kommun sitter förvisso Feministiskt Initiativ sedan valet 2010 men med dem i fullmäktige finns även 
Österlenpartiet.) 
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Kartbild 4 Valet 2014 142 kommuner har ett övrigt parti i fullmäktige.
7
  

 

 

 

                                                           
7
 Feministiskt initiativ (FI) finns med i ovanstående kartbild och är ensamt ”övrigt parti” i Stockholm, Uppsala, 

Malmö, Svalöv, Norrköping och Gotland. Sveriges Pensionärers Intresseparti är ensamt övrigt parti i Tomelilla, 
Staffanstorp, Nybro, Karlskoga, Varberg, Söderhamn, Hörby och Halmstad. Norrbottens Sjukvårdsparti är 
ensamt övrigt parti i Pajala, Boden och Älvsbyn.   
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Vid okulär besiktning verkar det som att den norra delen av Sverige har några tydliga kluster 

av lokala partier. Borträknat Norrbottens sjukvårdsparti skulle dock en mer fragmenterad bild 

uppstå i Norrbotten.  

Mycket riktigt verkar det som att det går att se kluster på olika ställen. Västerbotten verkar i 

varierande utsträckning ha varit ett kluster för de lokala partierna medan Västernorrland till 

synes verkar vara utan dessa (med undantag av Ånge och Örnsköldsvik) efter redovisade val. 

Västerbottenklustret ser också ut att sammanfogas med den koncentration av partier som kan 

ses i Jämtlands län.  

Även i Dalarna och i Bergslagen verkar det finnas kluster av lokala partier. Utmärkande är 

också området från Region Skåne och upp till Västra Götaland som utifrån kartbilderna verkar 

utgöra ett och samma kluster, även då en del förändringar syns från val till val. Likaså går det 

att se kluster i Stockholms län, Östergötland och i Småland.  

Utifrån vad som går att se från kartbilderna så har Jämtlands län genomgående haft lokala 

partier i åtminstone tre fullmäktigeförsamlingar år 2002 och i fem fullmäktigeförsamlingar 

2014. Jag väljer alltså det klustret för att genomföra mina intervjuer.   
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4.2 Intervjuer 

Här presenteras resultatet av intervjuerna. Urvalet är gjort utifrån ett kluster på kartbilderna. I 

det här fallet finns samtliga av respondenterna i Jämtlands län. Frågorna fokuserar på att 

försöka att ge svar till de tre hypoteserna. Intervjuerna inleds med att beröra respondenternas 

tidigare engagemang för att sedan komma in på hur de upplevde att de etablerade partierna 

lyssnade. Efter det ställs den direkta frågan om varför partiet bildades. Därefter handlar tre 

frågor om största skillnaden mellan det nya och det äldre engagemanget, samt uppskattat 

tidsåtgång före och efter partibildningen. Intervjuerna avslutas med frågor kring inspiration 

från andra samt i vilken utsträckning det i så fall var avgörande för partibildningen.  

I rubrikerna anges när partiet första gången blev invalt i fullmäktige till och med det år de 

lämnade samma församling.  

  

4.2.1 Bergspartiet (2002-2014) 

 

Olle Nord var en av grundarna till Bergspartiet. Han har sedan länge varit engagerad både i 

politiken och i övriga föreningslivet. Han upplever att de etablerade partierna lyssnade bra, 

delvis eftersom han själv var kommunalråd för Centerpartiet och upplevde att han hade stort 

förtroende bland kommunmedborgare och även andra förtroendevalda.  

Anledningen till att bilda nytt parti berodde på en konflikt inom Centerpartiet i slutet av 90-

talet som var anledningen till att han lämnade sina uppdrag inom Centerpartiet, förutom 

platsen i kommunfullmäktige. Han aviserade att han inte längre skulle finnas med efter valet 

2002, men blev övertalad av några företagare att ändå fortsätta. Den enda möjligheten till det 

blev då att starta ett nytt parti, förutsatt att tillräckligt många andra var beredd att engagera sig 

i det.  

Olle uppger att det inte var några specifika politiska krav som gjorde att de startade partiet.  

Partiet omfattade alla kommunala frågor och hade ett heltäckande program inför valet 2002.  

De största skillnaderna mellan det tidigare engagemanget och det nya var att med ett nytt parti 

kunde de koncentrera sig på kommunens utveckling och de kommunala frågorna. Han menar 

att det inom de vanliga traditionella partierna hela tiden finns distrikts- och riksnivån som 

håller i motsättningar. Med det lokala partiet kunde de fokusera på vad som var bra för Berg.  
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På frågan om hur mycket tid han lade ner på sitt engagemang innan Bergspartiet startades så 

uppger Olle heltid eftersom han som sagt var kommunalråd. Att bilda Bergspartiet var inte ett 

heltidsengagemang, men han lade ändå ned cirka 10 timmar i veckan. ”…det var väl snarare 

så att jag hade lite mer tid över att ägna mig åt lite andra arbetsuppgifter också.” På den 

direkta frågan om det var mindre tidskrävande så svarar han ”ja”.  

Olle uppger att Kirunapartiet och Lars Törnman, med deras stora valframgångar gjorde att de 

såg att de även kunde lyckas med Bergspartiet, förutsatt att tillräckligt många av 

kommuninvånarna hade förtroende för dem. Efter att ha blivit ombedd att gradera dess 

betydelse för att bilda partiet, på en skala där 1 är ”i mycket liten utsträckning” och 5 är ”i 

mycket stor utsträckning”, uppger han 3. 

4.2.2 Vox Humana (1998- ) 

 

Pelle Persson var tidigare bland annat ordförande för Centerpartiet i Härjedalen och har även 

varit ordförande i byalag med mera. Pelle uppger att han hoppade av, eller avvecklade sitt 

engagemang i Centerpartiet i samband med att de ”sparkade” Torbjörn Fälldin som 

ordförande. Tillsammans med en man som hette Sten Häggmark påbörjades diskussion att 

bilda ett nytt parti.  

Pelle upplevde att de etablerade partierna lyssnade dåligt innan det nya partiet var bildat. På 

en skala, där 1 är ”i mycket liten utsträckning” och 5 är ”i mycket stor utsträckning”, uppger 

han 1. Han nämner att det berodde på att de satt i opposition då.  

När de hade bildat ett nytt parti och kommit in i fullmäktige så är Pelles uppfattning att 

situationen inte förändrades märkbart. ”De lyssnade väl inget mer då heller, för då hade 

sossarna egen majoritet, så de behövde inte lyssna på någon.” Pelle uppger även där 1 på 

samma skala.  

På frågan om varför Vox Humana bildades återkommer svaren till att handla om när Sten och 

Pelle satt och resonerade om hur de tyckte att Härjedalen skulle utvecklas och att det fanns 

mycket potential i det. De skrev helt enkelt ett partiprogram som handlade om det. Själva 

tanken från början var att de skulle få in en person i fullmäktige, men fick istället fyra mandat. 

Denna framgång beror enligt honom på en lyckad marknadsföringskampanj.   

Jämfört med tidigare engagemang så uppger Pelle att det är mycket lättsammare med ett nytt 

parti. Med ett stort parti måste man ha många sammanträden och dylikt vilket påverkar 
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livskvalitén, menar han. ”Livet går inte ut på att sitta på sammanträden eller att sitta i en bil 

och åka till och från sammanträden, det finns ju andra värden”. Vidare menar han att ett litet 

parti är lätt att administrera, då man kan framföra vad man vill i fullmäktige.  

Tidsåtgången för att bilda det nya partiet var enligt Pelle ingenting han funderade över. Att 

resonera om att bilda partiet var ingenting som han betraktade som ett arbete, utan mer en 

angenäm samvaro. Det var alltså ingen belastning som kostade tid, utan mer livskvalité att få 

sitta och resonera.  

Jämfört mot tidigare engagemang svarar Pelle ”Ja” på den direkta frågan om det tog mindre 

tid att vara engagerad i det nya partiet. Organisation när det gäller nya partier tar tid menar 

han. När de satt på tvåmanhand kunde de skriva ner direkt vad de tyckte och på så sätt blev 

det resultat direkt.  

Han uppger att de inte blev inspirerade av några andra framgångsrika exempel på 

partibildningar. De tittade varken framåt eller bakåt på hur andra hade gjort, utan fokuserade 

på vad de trodde skulle vara bra för Härjedalen.  

I senaste valet fick Vox Humana två mandat och sitter numer i majoriteten. Pelle säger att de 

nog aldrig har haft lika mycket inflytande som nu, även om de tappade mandat vid förra valet.  

4.2.3 Västjämtlands Väl (2010- ) 

 

Maria Kjellström är en av grundarna till Västjämtlands väl. De bildades inför valet 2010 och 

kom då in i kommunfullmäktige. Maria uppger att hon inte har varit medlem i ett parti 

tidigare, men att hon har suttit i styrelser för ideella föreningar.  

På frågan om hur de övriga partierna lyssnade, på en skala där 1 är ”i mycket liten 

utsträckning” och 5 är ”i mycket stor utsträckning”, uppger hon 1. Det var enligt henne hela 

skälet till att de bildade parti. Efter att partiet blev invalt svarar hon 3 på samma skala.  

Det var framförallt två frågor som gjorde att de bildade partiet. Den ena handlade om en flytt 

av en högstadieskola från en ort till en annan och den andra om en vindkraftsetablering mitt i 

Åre kommun. Det var inte så att de var emot den, men de kände att politikerna struntade i att 

svara på deras oro kring hur vindkraftsparken skulle kunna påverka de som bodde nära. ”Man 

kan säga att det var nonchalant från de befintliga partierna att inte ta medborgarnas oro på 

allvar.”  
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Beslutet om att starta ett nytt parti tillkom inte efter ett specifikt möte eller en enskild 

händelse, utan var mer en upptrappning under ett halvårs tid.” Från början Skojade vi om att - 

Nej vi får nog starta ett eget parti” Maria uppger att de höll på med namnlistor och sådana 

saker först och fick väldigt många påskrifter. Det gav dock ingen effekt så tillslut sa de att de 

var tvungen till att bilda ett parti för att komma in i kommunhuset, då det inte hjälpte att stå 

utanför dörrarna och demonstrera.  

Maria uppger att de största skillnaderna mellan det nya partiet och det tidigare ideella 

engagemanget är fenomenet opposition och majoritet. I en ideell förening arbetar ju styrelsen 

ihop för att tillsammans nå ett mål. Hon menar att det är märkligt hur oppositionen hela tiden 

ska vara emot oavsett vilka som sitter i opposition eller ej. Maria menar vidare att 

kommunerna i inlandet inte har råd med osämja inom sig och att utrymmet för att driva 

partipolitik på lokal nivå är begränsat. Som exempel lyfter hon lagen om valfrihet, vilket kan 

fungera bra i en stad, men inte i Åre som till ytan är en väldigt stor kommun.  

Tidsåtgången för engagemanget i det nya partiet uppskattar hon till cirka 15 timmar i veckan. 

Jämfört mot sitt tidigare engagemang så var det lika mycket. Det hon fick göra var att 

omprioritera och lägga ned andra ideella engagemang för att kunna satsa på Västjämtlands 

Väl.  

På frågan om de blev inspirerade till att bilda ett nytt parti av andra framgångsrika exempel 

svarar hon Nej. De hade rätt så få förebilder att rådfråga och ta hjälp av. Om möjligt så kunde 

de hitta inspiration i sättet att arbeta från Åland. Hon uppger att en av de andra i gruppen har 

släkt som sitter i självständighetsstyret där, men att det var inspiration rörande det praktiska 

arbetet. ”Det gick inte att kopiera eftersom allt är annorlunda där.” På följdfråga om svaret är 

”nej”, instämmer hon med det.  

4.2.4 Rättvis Demokrati (2006- ) 

 

Göran Edman är den som har bildat Rättvis Demokrati i Strömsunds kommun. Göran var 

innan det engagerad socialdemokrat och bland annat ordförande i Flåsjöbygdens S-förening
8
 i 

17 år. Han har även haft tidigare samhällsengagemang, bland annat inom idrottsrörelsen.  

                                                           
8
 En S-förening är den del av organisationen där merparten av medlemmarna i Socialdemokraterna samlas. S-

föreningen är oftast knutet till ort, arbetsplats, bostadsområde etc. Nästa organisationsled kallas 
Arbetarekommun och följer kommunernas geografiska gränser. S-föreningen är alltså en del av en 
Arbetarekommun. För vidare läsning: www.socialdemokraterna.se 
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Innan det nya partiet var bildat så lyssnade de etablerade partierna dåligt. På en skala där 1 är 

”i mycket liten utsträckning” och 5 är ”i mycket stor utsträckning”, uppger han 1. Efter att 

partiet var bildat anger han 4 på samma skala.  

På frågan om varför partiet bildades uppger han att anledningen till det var därför att 

socialdemokraterna inte är vad de brukade vara. Göran menar att de idag är långt till höger om 

moderaterna och har politikerbroilers som kör över folk, samt att de saknar empati. ”Och då 

blir det så här.” Som svar på frågan om det var en specifik händelse uppger han att, han på 

osaklig grund blev utfryst från S-gruppen på kommunfullmäktige. Därefter var han politiskt 

vilde i kommunfullmäktige. Tankarna om att bilda partiet och strategin funderade han över 

när han var i Norge, där han jobbade. Efter det samlades en interimsstyrelse, varpå de värvade 

50 medlemmar.  

Den största skillnaden med att vara engagerad i det nya partiet var att det inte finns någon 

partipiska. I stället är det högt till tak och alla får komma till tals. Göran menar att det är 

viktigt när man håller på med föreningsliv, att folk inte blir överkörda. Hans upplevelse är att 

det inom socialdemokraterna var tvärtom. Vidare menar han att Rättvis Demokrati har folk 

från alla läger.  

Göran svarar att han förutom sitt arbete lade ned mellan 15-20 timmar i veckan, vilket var mer 

tid än vad det tidigare engagemanget krävde.  

Gällande frågan om inspiration av andra partier så svarar Göran nej, fast nämner ändå Lars 

Törnman från Kirunapartiet som han hade kontakt med redan när han var i Flåsjöbygden. Han 

menar att Törnman var en sorts motor som fick dem att börja tänka i de banorna. På en skala 

där 1 är ”i mycket liten utsträckning” och 5 är ”i mycket stor utsträckning”, uppger Göran 3, 

när frågan ställs hur avgörande just det var för att fatta beslutet att bilda ett nytt parti.  

4.2.5 Landsbygdens framtid (2014 -) 

 

Barbro Norberg är en av dem som har bildat Landsbygdens framtid i Bräcke kommun. Hon 

har inte varit med i ett politiskt parti, men har varit samhällsengagerad tidigare. Bland annat 

har hon varit ordförande för olika miljöorganisationer då hon bodde i Stockholm, men även 

varit engagerad i olika byaföreningar.  

Hon upplever inte att de etablerade partierna har lyssnade på henne innan Barbro med flera 

fattade beslutet att bilda ett nytt parti. När de kom in i fullmäktige skattar hon siffran till 4, på 
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en där 1 är ”i mycket liten utsträckning” och 5 är ”i mycket stor utsträckning”. Hon säger 

även att de sitter i vågmästarställning.  

Paritet bildades därför att de såg landsbygds- miljö- och demokratifrågor som viktiga. Hon 

upplever också att de etablerade partierna var för hårt styrda av sina respektive nationella 

partier, att det inte gick att arbeta över partilinjerna. ”Kom det en landsbygdsfråga från 

sossarna så var det tvärstopp från dem; alliansen då, och vice versa.”  

I samband med att ett äldreboende lades ned, att de fick höra det på ryktesvägen och att den 

processen gick för fort sade de i en tidningsartikel att de skulle bilda ett nytt parti. SVT 

återkom en tid efter det och frågade hur det skulle bli och efter att de hade bollat idén ett tag 

samlade Barbro ihop ett gäng som fattade beslutet.  

Barbro uppger att den största skillnaden på detta engagemang och tidigare är att 

kommunpolitiken fokuserar på många frågor och inte bara en.  

När det kommer till frågan om att uppskatta tiden så menar Barbro på att det är skillnad på 

själva valrörelsen och efter valet var klart. I valrörelsen var lade hon ner cirka 20 timmar i 

veckan, samtidigt som hon hade ett heltidsjobb. Nu lägger hon ned ungefär 5 timmar. Det blir 

svårt att jämföra mot tidigare engagemang då de två engagemangen flyter ihop, men hon 

uppskattar ändå att det tar lika mycket tid.   

Barbro svarar nej på frågan om de har fått inspiration från något annat parti och menar att de 

inte blev pushade av några och ej heller kunde snegla på hur andra hade gjort.   
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 4.3 Resultatsammanfattning 

 

 Tidigare 

engagemang 

Inte lyssnad på 

innan KF
9
 

Mer 

tidskrävande 

Inspiration från 

andra (1-5) 

Bergspartiet               X                3 

Vox Humana               X             X               - 

Västjämtlands 

Väl 

              X             X               - 

Rättvis 

Demokrati 

              X             X             X              3 

Landsbygdens 

väl 

              X              X               - 

Tabell 1: Systematisering av intervjusvaren.  

Alla av de intervjuade uppger att de har varit engagerade tidigare. Två har inte haft 

partipolitiskt engagemang. I stället har de varit engagerade i andra ideella föreningar. Alla har 

alltså varit engagerade innan de fattade beslutet att bilda parti.  

Det var bara Bergspartiets Olle Nord som upplevde att de etablerade partierna lyssnade på 

honom innan. Pelle Persson från Vox Humana uppger att de etablerade partierna lyssnade 

dåligt innan det nya partiet var bildat. Han upplevde att han inte blev lyssnad på, beroende på 

att de var i opposition för Centerpartiet.  

Den enda som uppfattade att det var mer tidkrävande att bilda ett nytt parti var Göran Edman 

från Rättvis Demokrati.  

Huruvida partibildarna hade blivit inspirerade av andra så uppger merparten att de fick lista ut 

hur de skulle gå tillväga helt på egen hand. Bergspartiet och Rättvis Demokrati uppger att de 

tog inspiration från Lars Törnman och Kirunapartiet, men skattade dess avgörande för att 

bilda de nya partierna till 3 på en femgradig skala där 1 är ”I mycket liten utsträckning” och 5 

är ”I mycket stor utsträckning.” 

                                                           
9
 KF= Kommunfullmäktige 
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Avslutningsvis visas en tabell som systematiserar anledningar till varför partiet bildades.  

 

Parti Anledning till bildande 

Bergspartiet Olle Nord blev ombedd att fortsätta med 

politiken efter att han lämnat Centerpartiet 

Vox Humana Pelle Persson och en annan person bildade 

partiet utifrån vad som de tyckte var bäst för 

Härjedalen 

Västjämtlands Väl Maria Kjellström m.fl. bildade partiet pga. 

två frågor där de etablerade politikerna ej 

lyssnade 

Rättvis Demokrati Göran Edman bildade det nya partiet då det 

skar sig med mellan partibildaren och 

Socialdemokraterna.  

Landsbygdens Väl Barbro Norberg bildade partiet på grund av 

en fråga där etablerade politiker ej lyssnade. 

Tabell 2: Systematisering av varför de nya partierna bildades.  
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5. Analys och slutsatser 

 

Den teoretiska utgångspunkten har varit att skapandet av ett nytt parti i mångt och mycket är 

en ”högkostnadsstrategi.”. Bland annat då det kräver stor uppoffring samtidigt som utgången 

av handlingen att bilda ett nytt parti är ovisst. (Erlingsson 2005: 203) 

Till viss del gick det att skönja de svar som krävs för att antingen kunna förkasta eller behålla 

hypoteserna. Genomförd intervju kan tyckas brista en aning i avseendet att ingen mer tydlig 

fråga ställdes kring uppoffring, högkostnadsstrategi eller om det var jobbigare att bilda ett 

nytt parti. Dock hade en sådan direkt fråga förmodligen framkallat ett ja- eller nej-svar och 

dessutom förespeglat en av mig förutfattad mening. Frågorna som berörde detta handlade om 

vad de största skillnaderna mellan tidigare engagemang och det nuvarande engagemanget var 

samt uppskattad tidsåtgång.  

Oväntat nog svarar samtliga utom en av respondenterna att tidsåtgången rörande 

engagemanget som krävdes för ny partibildning var lika eller mindre. Det ger oss anledning 

att ifrågasätta om det verkligen kan sägas vara en högkostnadsstrategi att bilda nytt parti. 

Kanske är det snarare engagemang i sig som är en högkostnadsstrategi, men inte specifikt 

företaget att bilda nytt parti.  

I avsnitt 2.4 Partier som kollektiva varor, framhärdas den teoretiska paradoxen om varför 

människor skulle vilja bilda partier trots all den personliga uppoffring som görs. (Erlingsson 

2005: 99) Resultatet av mina intervjuer visar emellertid att partibildningen inte är så 

uppoffrande som de teoretiska modellerna förespeglar. Detta kan också sättas i en kontext av 

rationellt aktörsperspektiv och på så sätt bli begripligt, det vill säga att arbetsbelastningen 

minskar eller fortsätter vara oförändrad. Några av respondenterna ger tydligt uttryck för att de 

hade tid med annat när väl det nya partiet var bildat. Detta ger en indikation på att 

föreställningen om uppoffring när det gäller nya partibildningar på nytt måste övervägas.   

Alla partibildare finns i ett län där det har varit förhållandevis gott om nya partier. Närheten 

till varandra är relativ stor, även om partiernas bildande inte skedde samtidigt. Svaren från 

intervjuerna tyder i relativt liten utsträckning på att rationell imitation skulle vara en av 

anledningarna till att dessa nya partier blev bildade. Förvisso så anger både Bergspartiets Olle 

Nord och Rättvis Demokratis Göran Edman att det hämtat inspiration från Lars Törnman. De 

uppskattar båda det till 3 på en den femgradiga skalan som är i det tidigare nämnd. 

Tolkningen av det borde rimligtvis vara att det har påverkat dem i viss utsträckning. Den 
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skarpsynte kan tycka att den naturliga följdfrågan hade kretsat kring om de hade genomfört 

partibildningen i alla fall. Återigen hade en sådan fråga mest troligt betingat ett ja- eller nej-

svar och i sig riskerat att tillskriva väldigt lågt förklaringsvärde till andra eventuella 

anledningar till partibildning.  

Det var trots allt tre stycken partiföreträdare som svarade nej, det vill säga att de inte ens 

graderade det till ”i mycket liten utsträckning”.  

I tidigare forskning har slutsatser dragits att teorin om spridningseffekten är den bästa 

gissningen för att förklara ökningen av partibildningar mellan åren 1973-2002. Att rationell 

imitation ska vara knuten till geografisk närhet är en av slutsatserna som tidigare forskning 

gjort gällande. (Erlingsson 2005: 237) 

Må hända att det var förklaringen till den kraftiga ökningen mellan åren 1973-2002. Mina 

resultat visar icke desto mindre att det finns anledning till att söka andra förklaringar för detta 

fenomen åren framåt, inte minst då det är 90 respektive 100 mil från Strömsund och Berg till 

Kiruna. Dessutom visar sammanställningen av de lokala partiernas styrka, att det inte 

föreligger en märkbar ökning av antalet partier mellan åren 1998 och 2014.    

Den sekventiella modellen som gås igenom i avsnitt 2.5 visar sig hålla bra. Merparten av 

partibildare kan i någon mån sägas ha följt modellen. Det vill säga att: En person ställer ett 

avvikande krav på ett etablerat parti -> Det avvikande kravet ignoreras av det etablerade 

partiet -> Personen känner vrede, besvikelse eller en känsla av att vara förorättad som följd 

av bemötandet från etablerade partirepresentanter -> Istället för att resignera, och acceptera 

att partiet vägrar ta till sig det avvikande kravet (eller helt enkelt lägga av med politiken), 

bidrar känslorna till att personen ifråga bildar ett helt nytt pari. (Ibid: 243)  

Dock uppstår svårigheter att räkna in alla respondenterna i samma modell. Bergspartiets 

grundare anger att de etablerade partierna lyssnade bra. Vox Humanas grundare uppger att 

han hoppade av sitt tidigare engagemang till följd av ”att Torbjörn Fälldin blev sparkad”. 

Rättvis Demokratis bildande är sprunget ur en konflikt med Socialdemokraterna. Med 

anledning av det borde den sekventiella modellen i någon mån breddas.  
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En, utifrån mina resultat förändrad modell, skulle innebära att: En sedan tidigare engagerad 

person kommer i konflikt med ett eller flera etablerade partier, antingen på grund av inre 

konflikt, eller att upplevelsen är att de lyssnar dåligt. -> Personen blir antingen övertalad till, 

eller kommer fram till, ensam eller tillsammans med andra att en partibildning är den bästa 

lösningen för att förändra situationen som bidrog till konflikten. -> Som följd av detta styr 

personen om sitt befintliga engagemang till att handla om den nya partibildningen.   

Sammanfattningsvis så visar mina resultat på ett svagt stöd till hypotes 1: ”Det är en 

uppoffring att bilda ett nytt lokalt parti.” 

Resultatet visar också ett svagt stöd till hypotes 2: ”Partibildarna inspireras av andra 

framgångsrika exempel på lyckade partibildningar.”   

Hypotes 3 däremot får ett starkt stöd: ”Partibildarna bildar nytt parti då de inte får gehör för 

sina idéer.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40   
 
  

 

6. Sammanfattning 

 

Denna uppsats tar sin utgångspunkt i fenomenet lokala partier. Utifrån en metodologisk 

individualistisk ståndpunkt och inom ramen för rationella aktörer försöker uppsatsen ge svar 

på frågan varför nya lokala partier bildas samt att beskriva deras framväxt och styrka.  

För att beskriva lokala partiers framväxt och styrka har en genomgång och sammanställning 

gjorts av offentlig valstatistik mellan åren 2002-2014. Detta har sedan legat till grund för 

kartbilder som visar var lokala partier finns i Sverige samt hur deras utbredning ser ut idag.  

Utifrån en genomgång av tidigare forskning formuleras tre hypoteser. De handlar om vad som 

föregår en partibildning, hur pass tidskrävande det är med partibildning och om partibildarna 

inspireras av andra framgångsrika exempel. För att besvara dessa frågor har intervjuer 

använts.  

Beskrivningen av lokala partiers framväxt och styrka visar att den ökning som kunde ses 

mellan 1985 till 2002 har stannat av.  

Resultaten av intervjustudien visar att partibildarna är redan tidigare engagerade personer som 

på grund av konflikt med (eller inom) etablerade partier kanaliserar om sitt engagemang till 

att handla om det nya lokala partiet. Detta ställer också en tidigare utgångspunkt för 

forskningen på ända; att partibildningen skulle vara en uppoffrande och tidskrävande process. 

Fyra av fem respondenter uppger att det var lika eller mindre tidskrävande att bilda ett nytt 

parti jämfört mot deras tidigare engagemang. Utöver det visar resultaten att ett lågt 

förklaringsvärde kan tillskrivas idén om att nya partibildare hämtar inspiration från andra 

tidigare lyckade exempel och att det skulle vara avgörande för beslutet att skapa ett nytt parti.   

Någonting som denna studie inte har som ambition att söka svar på är varför de lokala 

partiernas styrka verkar ha planat ut, någonting för framtida forskning att besvara. En väldigt 

enkel gissning kan vara att i de kommuner där nya icke etablerade lokala partier inte tar sig in 

i fullmäktige, så har de etablerade partierna lyssnat. Kanske bör svaren till varför nya partier 

bildas sökas i de kommuner som saknar dessa. 
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Appendix  

Intervjumall 

Namn:     Parti: 

Kommun:     Bildat år: 

Fråga 1 

Har du tidigare varit medlem i ett parti?  

Om nej, gå direkt till fråga 3 

 

Fråga 2  

Vad var din roll i det partiet?  

 

Fråga 3 

Har du tidigare varit samhällsengagerad? 

Med samhällsengagerad avser jag bland annat ideellt engagemang i förening, studieförbund, 

fackförbund, naturskyddsförening, religiöst samfund eller byalag. Vilken roll? 

 

Fråga 4 

Hur upplever du att de ”etablerade partierna” lyssnade på dig/er/gruppen innan beslutet fattades att 

bilda nytt parti? 

1 2 3 4 5 

I mycket liten utsträckning             I mycket stor utsträckning 

 

Fråga 5 

Hur upplever du att de ”etablerade partierna” lyssnade på dig/er/gruppen efter att partiet blev invalt 

i fullmäktige? 

1 2 3 4 5 

I mycket liten utsträckning             I mycket stor utsträckning 

 

 

Fråga 6 

Varför bildade du eller ni ett nytt parti? 

Uppföljande frågor om de första politiska kraven och specifika händelser som fick partibildaren att 

skrida till verket.    
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Fråga 7  

Vad eller vilka var de största skillnaderna på ditt engagemang i det nya partiet jämfört mot ditt 

tidigare engagemang?  

Uppföljningsfråga om att beskriva upplevelsen 

 

 

Fråga 8 

Hur många timmar i veckan uppskattar du att du lade ner på att bilda partiet? 

Uppföljningsfråga om jämförelse mot tidigare samhällsengagemang eller partierfarenhet.  

 

Fråga 9 

Blev ni på något sätt inspirerade till beslutet att bilda parti av andra framgångsrika exempel 

på nya partibildningar?  

 

 

Fråga 10 

Om ja, i vilket utsträckning var detta avgörande för beslutet att bilda ett nytt parti?  

1 2 3 4 5 

I mycket liten utsträckning             I mycket stor utsträckning 

 

Övrigt att tillägga 

 


