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Kapitel 1 – Inledning 
1.1 – Frågan om kommunal decentralism 
Lokalpartier är ett växande fenomen i svensk politik. Antalet partier med representation i landets olika 
kommunfullmäktige har nästan fördubblats sedan 1990-talets början.1 I kommunvalet 2018 vann över 
20 nystartade partier sådan representation för första gången,2 trots den nya nationella röstandelsspärren 
på två eller tre procent. Denna utveckling innebär en formmässig decentralisering av svensk politik; en 
växande klyfta mellan partisystemen på lokal och central nivå. Men politiska partier definieras inte 
bara av formmässiga aspekter som geografisk hemvist och organisation utan också av vad man kan 
kalla politiskt-innehållsliga aspekter som samhälleliga ideal, världsbild, mål och strategiska vägval, 
och i denna tvådimensionella identitet är alla kombinationer av positioner tänkbara. Den formmässiga 
decentraliseringen måste alltså inte nödvändigtvis innebära en decentralisering av det politiska 
innehållet, d.v.s.: lokalpartier måste inte vara för decentralisering i olika frågor. Men de kan vara det! 
Denna uppsats redovisar en studie av den möjligheten hos de nyaste av dessa partier.  

Att kunna säga något säkert om de nya lokalpartierna i denna fråga skulle underlätta förståelse av dem 
i sig i frågor som varför de har startats och vart de är på väg som organisationer och politiska rörelser. 
Kommer de att rota sig lokalt, eller har de gemensamma intressen på ett sätt som möjliggör eller till 
och med antyder en framtida samverkan för genomslagskraft i rikspolitiken? Sverigedemokraternas 
tidiga framgångar kan kopplas till ett valsamarbete under 00-talet med Skånes Väl,3 en regional 
valallians mellan 16 lokala partier, och 2014 grundades samarbetsorganisationen Lokala Partiers 
Nätverk som idag har ett drygt 20-tal medlemspartier över hela landet. Är den lokala formen något 
instrumentellt och utbytbart för dagens nya lokalpartier, eller har den ett inherent värde? 

Frågan är också intressant i sammanhanget av flera pågående samhälleliga utvecklingsprocesser som 
angår kommunerna och politiken. (Notera att med kommun här och fortsättningsvis menas svensk 
kommun på lokal nivå, även kallad primärkommun, om inget annat anges.) Det demografiska 
underlaget för välfärdens arbetsdelning mellan nivåerna i svensk offentlig förvaltning är i förändring 
på flera sätt, med bl.a. en åldrande befolkning och omfattande urbanisering.4, 5 2017 tillsatte regeringen 
den parlamentariska utredningen Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen 
som undersöker potentialen i ”strukturella åtgärder, som samverkan mellan kommuner respektive 
mellan kommuner och landsting, frivilliga kommunsammanläggningar, förändringar av kommunernas 
uppgifter samt asymmetrisk ansvarsfördelning”,6 vilkas genomförande skulle innebära förändringar i 

den grundläggande ansvarsfördelningen mellan stat och kommun.7 Kan lokalpartiernas tillväxt förstås 
som en på kommunala intressen baserad partsinlaga i denna process?  

                                                   
 

1 Ahlberger, Christer och Åberg, Martin. ”De kommunala partiernas ideologiska bas.” I Makt och Missnöje – 
Sockenidentitet och lokalpolitik 1970–2010, Christer Ahlberger och Martin Åberg (red.), 9–25. Lund: 
Nordic Academic Press, 2014. s.9 
2 SCB. Kommunfullmäktigvalen 2018 efter kommun. Stockholm: SCB, 2018.  
3 Wåg, Matthias. Skånedemokraterna. Brand. 2016:2.  
4 SCB. Störst folkökning att vänta bland de äldsta. 2018. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/statistiknyhet/sveriges-framtida-
befolking-20182070/ (Hämtad 2020-01-01) 
5 Lindström, Anders och Pierre, Jon. Forskning om lokalt och urbant i Sverige. Statsvetenskaplig tidskrift. Vol. 
119, nr. 3, 2017: 361-365.  
6 Dir. 2017:13. Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen 
7 Berggren, Henrik. Politikens plats: demokratins kris och lokal politik. Arena Idé. Stockholm: Arena Idé, 2019. 
s.40   

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/statistiknyhet/sveriges-framtida-befolking-20182070/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/statistiknyhet/sveriges-framtida-befolking-20182070/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/statistiknyhet/sveriges-framtida-befolking-20182070/
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Sverige som helhet är en enhetsstat och ingen federal överenskommelse mellan lokala och regionala 
parter (vilkets innebörd för kommunpolitiken diskuteras i kapitel 4). Trots det finns 290 fristående 
politiska mandat på lokal nivå, och lokalpartiers växande erövring av dessa ställer frågan om inte en 

konfliktlinje lokalt-centralt håller på att växa fram i svensk politik. De 290 är dessutom inte bara 
separata från det nationella, utan också från varandra. Kommuner har bitvis motstående intressen, t.ex. 
som konkurrenter om skolelever under det fria skolvalet. Varje svensk kommun har en uppsättning 
partikulära intressen, med vilket här menas intressen som bekommer just dem själva, och som kan 
ställa kommunen i motsättning till såväl staten som andra kommuner.  

Det finns alltså tänkbart utrymme för lokalpartistisk politik för både likartad och partikulär 
decentralisering, med vilket jag menar politik som leder till den egna kommunens eller alla 
kommuners utökade självständighet från de överordnade nivåerna inom Sveriges vertikala 
maktdelning8 mellan lokal, regional och central nivå. Denna politik kommer jag att härefter att kalla 
kommunal decentralism.9 Eftersom att kommuner på regional och lokal nivå på flera sätt är jämställda 
inom den vertikala maktdelningen kommer huvudfokus att ligga på kommunal självständighet 

gentemot den centrala staten.10 Med politik menar jag här både konkreta handlingar som partier utför 
och rena hållningar de innehar, vilket innebär en vid definition med syftet att min undersökning ska 
kunna fånga alla för min forskningsfråga intressanta uttryck. Med självständighet menar jag lokal 
kontroll över både vad kommunerna gör, d.v.s. vad de använder kommunala resurser till, och vad 
kommunerna är, d.v.s. vad de har för kulturell och ideologisk karaktär i sig och vad de har för 
rättigheter och skyldigheter till de andra förvaltningsnivåerna. Självständigheten i fråga ska inte ses 
som nödvändigtvis riktad mot någon viss part, utan kan handla om att upprätta kommunal agens i 
statens frånvaro lika gärna som på dess direkta bekostnad, vilka fenomen båda kommer att utforskas i 
kommande kapitel. Den forskningsfråga som min undersökning utifrån dessa principer syftar till att, 
genom en kvalitativ innehållsanalys av de nya lokalpartiernas via internet tillgängliga politiska texter, 
besvara är: 

I vilken utsträckning finns kommunal decentralism hos de nya lokalpartierna, och vilka former antar 
den där den förekommer?  

Med ”de nya lokalpartierna” menas 17 lokalpartier som för första gången tog mandat i 
kommunfullmäktige i valet 2018. Detta fokus på nya partier har två skäl. Till att börja med har jag 
med min undersöknings kvalitativa metod inte möjlighet att undersöka många fler än 20-talet partier i 

ett arbete av denna omfattning. Men det innebär också en särskild potentiell analytisk fördel: nya 
partier lägger i sin politik troligtvis större fokus än mångåriga, etablerade lokalpartier på de frågor som 
föranledde partiets grundande. Detta antingen för att de frågorna inte har hunnit lösas än, eller för att 
man inte tvingats att genom långvarigt politiskt vardagsliv ta ställning i alla tänkbara kommunpolitiska 
frågor. Detta ger eventuellt en ”renare” sorts politiska texter som aktuellt och specifikt förhåller sig till 
pågående samhälleliga utvecklingsprocesser. Denna tänkbara relativa ”renhet” kommer sig också av 
risken för tröghet i etablerade partiers faktiska politiska anpassning till dagsaktuella kommunpolitiska 
frågor, i form av anammande av ståndpunkter och läggande av förslag, och risken att tillgängligt 
politiskt material inte hålls uppdaterat trots att anpassning faktiskt sker.  

                                                   
 

8 Nergelius, Joakim. ”Asymmetri mellan kommuner och regioner: måste alla följa samma regler?” I Federalism 
på svenska, Nils Karlsson och Joakim Nergelius (red.), 34–60. Uddevalla: Ratio, 2007. s.42–44 
9 Termen kommunism var tyvärr upptagen! 
10 Björkman, Ulla och Lundin, Olle. Kommunen och lagen – en introduktion. 6. uppl. Uppsala: Iustus Förlag AB, 
2018. s.38 
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Begreppet lokalparti bör också preciseras. Mina undersökta partier är inte bara i huvudsak verksamma 
lokalt, vilket fångas bättre av termen ”lokala partier”, utan har hela sitt fokus i kommunpolitiken. De 
ställer inte upp i region- eller riksdagsval och har inga organisatoriska band till rörelser på dessa 

nivåer. Detta exkluderar ett antal i sig intressanta partier från min undersökning som också kom in i 
kommunfullmäktige för första gången 2018,11 men är nödvändigt utifrån samma resonemang som jag 
inte undersöker de etablerade rikspartiernas lokalpolitik; partier med regional eller nationell koppling 
eller ambition har inte samma förutsättningar som de exklusivt lokala att ta renodlad ställning i 
hypotetiska intressekonflikter kommunalt–statligt eller kommunalt–regionalt. Sådana möjliga 
intressekonflikter är, såsom diskuterades ovan, de bredare samhälleliga kontext som min studie är 
tänkt att ingå i. Här ska nämnas att jag inte i denna uppsats kommer att försöka förklara funnen 
kommunal decentralism med någon bredare utvecklingsprocess eller varför lokalpartier grundas, eller 
försöka förutsäga vart de är på väg. Genom att besvara min rent beskrivande forskningsfråga ämnar 
jag istället att explorativt öppna upp för ännu fler frågor om lokalpartierna och vår samtid, och de 
frågorna får större analytisk precision om jag håller mig till en viss sorts lokala partier.  

Det ska också nämnas att min undersökning inte syftar till att utveckla detaljerad förståelse av enskilda 
partier. Detta dels p.g.a. konsekvenser av mitt metodval (se avsnitt 2.1) men också p.g.a. ett mycket 
påtagligt nivåskattningsproblem. Lokala partiers politik är ett relativt obeforskat område, vilket 
kommer att diskuteras mer i avsnitt 3.1. De referenspunkter som krävs för att kunna säga något om 
enskilda partiers karaktär som så eller så utpräglade ”kommunala decentralister” saknas. 
Undersökningen fokuserar istället på att förstå själva politiken i fråga, och har på detta område en 
teoriutvecklande ambition. Vilka uttryck kan den ta sig? Vad bland alla de förslag och hållningar som 
lokalpartier uttrycker är över huvud taget decentraliserande, utifrån min relativt breda förståelse av 
begreppet? En förståelse av den här idéfenomenets karaktär måste utvecklas, för att mer detaljerade 
slutsatser sen ska kunna dras om dess konkreta förekomst i större och mindre sammanhang. Min 
undersökning ska alltså ha ett brett och öppet perspektiv på en smal och specifik grupp av objekt. Mer 
om detta i kapitel 2.  

1.2 – Uppsatsens disposition  
I kapitel 2 beskrivs min studies design utförligare. Först diskuteras (2.1) mitt metodval att läsa mig till 
de nya lokalpartiernas politik ur deras via internet offentligt tillgängliga politiska texter, och mitt 
forskningsbidrag preciseras. Därefter diskuteras (2.2) kvalitativ innehållsanalys som metodtradition 

något mer generellt, det förklaras (2.3) hur metoden används i denna studie för att genom i huvudsak 
en kategorisering av kommunal decentralism, som utvecklas på en kombinerat induktiv och deduktiv 
väg, besvara min frågeställning. Sist problematiseras (2.4) tolkningsinslaget i min läsning och dess 
betydelse för undersökningens validitet och reliabilitet. Att designen presenteras först beror på att där 
gjorda val i hög grad givit vad kapitel 3 och 4 handlar om, det vill säga att lägga nödvändig grund för 
min undersöknings analysapparat, och att läsningen av dessa därför underlättas.  

I kapitel 3 redovisas (3.1) så vad tidigare forskning på området har uppnått och inte uppnått. Därefter 
presenteras (3.2) Mats Dahlkvist och Urban Strandbergs kommunteori, som utgör den relativt 
begränsade teoretiska grund som min analys utgår ifrån. Kapitel 4 bidrar till analysapparaten genom 
att klarlägga vad kommunernas roll i Sveriges vertikala maktdelning är, och därmed vad för politik 
som innebär decentraliserande avsteg från den situationen. Detta görs genom en redogörelse (4.2) för 

idag rådande definierande rättsregler för kommunerna, och (4.1) en historisk tillbakablick på hur 

                                                   
 

11 Närmare bestämt Örebropartiet, Demokraterna i Göteborg, Empartiet, Medborgerlig Samling, Jämtlands väl 
Bräcke och Jämtlands väl Krokom. 
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dagsläget kom att upprättas och vad det säger oss om det. I kapitel 5 presenteras (5.1) min färdiga 
analysapparat, och utifrån dess delar min redogörs (5.2) för min analys av de politiska texterna. I 
kapitel 6 lyfts (6.1) några särskilt intressanta analysresultat utifrån sina implikationer för framtida 

forskning på området, och slutligen sammanfattas (6.2) hela resultatet till ett direkt svar på min 
forskningsfråga, vilket även det öppnar för fler möjliga frågeställningar. 
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Kapitel 2 – Forskningsdesign 
För att besvara min forskningsfråga har jag genomfört en kvalitativ innehållsanalys av de nya 
lokalpartiernas via internet tillgängliga politiska textmaterial, och sedan uppmätt och kategoriserat den 

därvid funna kommunalt decentralistiska politiken. I detta kapitel kommer jag att gå igenom de 
praktiska och metodologiska vägval som gjorts inför och under denna undersökning.  

2.1 – Om mitt material och att läsa politik 
Min undersökning bygger på en läsning av ett textmaterial, och det textmaterialet kommer att 
presenteras här. Att det består av just det texter det består av, samt att det över huvud taget består av 
texter, betraktar jag som ett urval jag har gjort bland flera möjliga. Inför uppställandet av formerna för 
min forskningsfrågas besvarande fanns en mängd tänkbara alternativ på undersökningsmetod med 
tillhörande material; rent generellt finns det många sätt att undersöka vad som är ett partis politik på 
ett givet område. Man kan göra intervjuer med partiföreträdare, studera genomförda reformer, lyssna 
på debatter, m.fl. metoder som jag senare i detta avsnitt kommer att förklara varför jag inte har valt. 
Först beskrivs nedan vad jag har valt.  

En vanlig metod i sammanhanget är att använda sig av det material som etablerade partier brukar ange 
som officiell och i princip heltäckande förteckning av sin politik; partiprogrammen. För den som vill 
studera lokalpartiers politik finns dock sällan partiprogram på den nivå som rikspartierna producerar 
tillgängliga, oftast vad gäller både djup och bredd. Vad detta beror på är förstås helt olika från fall till 
fall, men rimliga skäl finns i att kommunpolitikens olika sakområden inte är lika många och olika som 
rikspolitikens, att man som litet parti inte har resurser att lägga på att ta fram dokument av den 
omfattningen och att nya lokalpartier av min valda typ ofta helt enkelt inte hunnit anta en position i 
alla tänkbart relevanta frågor. Men liksom rikspartierna har man förstås ett intresse i att nå ut med sin 
politik till sina potentiella väljare, och i och med att mängden medier genom vilka lokalpolitik kan 
diskuteras ofta är färre är för rikspolitiken (lokal-TV är ett krympande fenomen, och många små 
kommuner saknar ö.h.t. lokaltidning) spelar internet en viktig roll. Nästintill alla partier i min 
undersökning har en hemsida med information om partiet och dess politik, nästan alla har en officiell 
Facebooksida med liknande information och de allra flesta har både och. Majoriteten av partierna har 
på endera av dessa sidor gjort tillgängligt någon form av strukturerat program (ofta ett 
valprogram/manifest för fjolårets val) med information om partiets position på de flesta 
kommunpolitiska områdena. 

Mitt primära material är alltså det textmaterial om sin politik som partierna själva har gjort tillgängligt 
via officiella hemsidor och sidor/konton i sociala medier (genomsökts har Facebook, Twitter och 
Instagram). Detta inkluderar texter som ligger någon annanstans men som har länkats till via nämnda 
sidor, vilket ofta innebär motioner och interpellationer som partiet lyft i kommunfullmäktige. Det 
exkluderar sidor och texter som inte officiellt representerar partiets linje utan där enskilda 
partimedlemmar talar som privatpersoner, vilket är ett relativt ovanligt men ändå förekommande 
fenomen i materialet. Eftersom att mina partier är så unga så menar jag att det är rimligt att anta att 
materialet på sidorna inte är föråldrat utan fortfarande kan anses uttrycka partiets politik, vilket 
eventuellt hade kunnat vara ett problem att lyfta för partier som både är små och gamla vars online-
material därför riskerar att ha blivit föråldrat i brist på tid att uppdatera det.  

Alla mina partiers hemsidor och sociala medie-sidor är inte lika utförliga. Här finns en stor variation 
från parti till parti, som i viss mån har positiv korrelation med partiets storlek men med flera undantag. 
I enstaka fall har jag kompletterat det primära materialet, eller sökt stöd i tolkningen av det, genom att 
söka upp intervjuer med partiets företrädare i pressen där dessa uttrycker vad som kan anses vara 
partiets officiella hållning. Ett av partierna, Partiett i Övertorneå kommun, har så lite material 
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tillgängligt trots sökning efter såväl pressmaterial och motioner/interpellationer från 
kommunfullmäktige att jag har tvingats stryka det ur undersökningen. Försök att få kontakt med 
partiets företrädare har inte givit resultat. Partiett är därför att behandla som ett undantag från denna 

studies slutsatser och analys, vilket dock inte bör påverka validiteten i dessa på generell nivå eftersom 
att 17 partier trots allt kommer att ha undersökts. (Se tabell A1 i appendix för en exakt redogörelse för 
vilka sorters material som använts för att studera politiken hos vilka partier.) 

Logiken bakom att jag oftast bedömt det som tillräckligt att läsa det primära materialet är att jag inte 
ser de olika sorternas politiska texter som partiernas politik i sig, utan som uttryck för den. Om jag inte 
läser alla debattartiklar eller kommunfullmäktigemotioner av ett givet parti betyder det alltså inte att 
jag per definition har missat en del av deras politik. Däremot finns en risk att jag missar relevant 
politik som t.ex. inte uttryckts på en hemsida som ändå har bedömts som utförlig nog. I detta kan jag 
till viss del förlita mig på antagandet att partierna, om de har en hållning som är så intressant som 
kommunal decentralism borde anses vara enligt skäl som senare avsnitt av denna uppsats kommer att 
utreda, kommer att se till att uttrycka den i sina huvudsakliga offentliga kanaler. Dessutom finns ingen 

anledning att anta att direkta motsättningar mellan t.ex. partiprogram och debattartiklar förekommer på 
ett signifikant sätt.  

En viss oönskad variation i hur materialet från de olika partierna ser ut finns alltså. Det har flera 
orsaker. Till att börja med handlar det om en resursmotiverad avgränsning, jag har inte haft möjlighet 
att med denna studies omfattning göra en så utförlig undersökning som skulle vara helt optimalt för 
min forskningsfrågas besvarande. Därtill är detta en begränsning med mitt val av textanalys i grunden, 
eftersom att lokalpartier som sagt inte producerar politiska texter med samma standardiserade form 
som de etablerade rikspartierna. Dessutom är det ju så att allt som bekommer kommunpolitiken i en 
kommun inte alltid har motsvarighet i varje annan; även om partierna alla hade utförliga partiprogram 
skulle de handla om olika saker och därför inte vara helt jämförbara. Viss materialvariation är därmed 
oundviklig med en textanalytisk ansats i undersökningen av flera svenska lokalpartier.  

Denna variation innebär att flera specifika slutsatser om enskilda partier blir vanskliga, t.ex. 
beskrivande av dem som ”i grunden” eller ”huvudsakligen” drivna av en viss politisk fråga men inte 
av en annan, eftersom att den bedömningen skulle kunna utgå från rena missar. Förutom detta 
försämras genom materialets variation i viss mån styrkan i vissa kvantitativa slutsatser som jag trots 
det kommer att dra om mina partier, t.ex. om hur vanligt framträdande viss sorts kommunal 

decentralism är jämfört med annan. Min undersökning kommer med detta upplägg att handla mer om 
att utröna om kommunal decentralism förekommer över huvud taget, och hur den då ser ut, än om att 
detaljerat beskriva partierna i sig eller utförligt kvantifiera olika aspekter i deras politik. Min studie har 
alltså en beskrivande funktion på en nivå ovanför t.ex. s.k. thick description av ett eller ett fåtal fall 
som syftar till optimal förståelse av processer och orsaker, och under en statistisk beskrivning av en 
population av många enheter som syftar till utförligast möjliga kunskap om ett område. 

En annan aspekt av mitt materialval som bör nämnas är att jag läser sådana texter som, förutom vad 
gäller motioner och interpellationer, till stor del är menade att beskriva partiet och dess politik för 
potentiella väljare. Textförfattarna kan därför medvetet eller omedvetet ha avvikit från hur de ärligt 
skulle beskriva sig sitt partis värderingar, långsiktiga mål, skäl till att starta med mera, kanske för att 
framstå som mer tillvända den allmänna eller valda opinionen än man faktiskt är. Här hade det varit 

enklare att undersöka partier som är etablerade sedan längre tillbaka, eftersom att de efter längre tid i 
någon mån vid makten torde ha tvingats visa sig för vad de verkligen står för genom praktisk handling 
i kommunfullmäktige och nämnder. För att undvika detta problem i en textanalys mina partiers politik 
hade man t.ex. kunnat endast läsa deras kommunfullmäktige-motioner, som i en snävare bemärkelse 
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än den jag använt innebär ”faktisk politik”. Ett sådant materialval skulle dock inte få ihop i närheten 
av det underlag som krävs för att uttala sig om partierna utifrån min forskningsfråga; vissa av dem 
motionerar flitigt, men de flesta sparsamt eller inte alls. Möjligheten att komma runt möjliga PR-

effekter genom att endast undersöka vad för politik som partierna i praktiken driver igenom försvåras 
av att de flesta av de nya lokalpartierna inte ingår i den styrande majoriteten i sina kommuner. En 
fördel med bredden i mitt texturval är dessutom istället att jag har möjlighet att upptäcka politiska 
uttryck som inte bygger på konkreta sakförslag, vilket är fördelaktigt då min definition av politik även 
inkluderar sådant.  

Idén att undersöka mina partiers politik genom intervjuer med deras företrädare löser i teorin 
problemet med den varierande tillgången på textmaterial. Som intervjuare har man själv möjlighet att 
styra både kvantitet och kvalitet på materialet man då producerar genom att välja antal och utformning 
av frågorna. Denna potential är i sammanhanget något av ett tveeggat svärd. Om man genom sådana 
intervjuer sökte efter kommunal decentralism på ett riktat sätt, med frågor som t.ex. direkt bad om 
partiets hållning i specifika aspekter av förhållandet kommun–stat eller kommun–region, så skulle 

man riskera att tvinga fram ett ställningstagande som annars kanske inte hade funnits hos 
intervjuobjektet. En bredare ambition med denna studie är som bekant inte att genomföra en 
opinionsundersökning på lokalpartier utan att utröna vilka politiska projekt som är i rörelse ute i 
landet, och projekt förutsätter per definition egen agens. Mer öppna frågor, kanske om varför man 
startade sitt parti eller vad för politiska frågor som man tycker är intressanta, skulle å andra sidan 
riskera att missa för min forskningsfråga intressanta hållningar som partierna har för att 
intervjuobjektet kanske helt enkelt inte i stunden kommer att tänka på dem eller bedömer dem som 
relevanta för den givna frågan.  

Eventuellt kunde en medelväg mellan öppna och riktade frågor på sikt kunna utarbetas, men jag tror 
att det förutsätter en större kunskap om sakpolitiken som eftersöks än vad som finns på 
forskningsområdet idag. En bättre väg till insikt i partiernas politik går så, som förutsättningarna idag 
ser ut, genom det textmaterial som jag kommer att undersöka. Här finns ingen risk för 
intervjuareffekter, utan det jag läser är det partierna själva har valt att göra tillgängligt. Därtill finns en 
större möjlighet att kunna läsa en heltäckande beskrivning av de relevanta politikområdena än jag hade 
haft vid öppna intervjufrågor eftersom att det oftast är relativt utförliga skrivarbeten som partierna har 
gjort tillgängliga. Som slutsats ur denna diskussion vill jag dra att min design har god potential att 

upptäcka de aspekter av de nya lokalpartiernas politik som jag eftersöker. Designen ger en beskrivande 
undersökning på mellannivå, mellan mikronivåns förståelse och makronivåns överblick, som ger 
möjlighet att upptäcka och utforska förhållanden på ett område där liten förförståelse finns.  

2.2 – Om kvalitativ innehållsanalys 
Som tidigare nämnt vill jag som min undersökningsmetod ange kvalitativ innehållsanalys. 
Innehållsanalys är traditionellt en kvantitativt inriktad undersökningsmetod där stora (ofta text-) 
material genomsökes efter förekomsten av ett förvalt innehåll uttryckt i s.k. meningsbärande enheter, 
så som ett visst ordval eller en viss sorts mening, vilkas frekvens i texterna kvantifieras och 
sammanfattas.12 Det som uppmäts är alltså olika former av manifest innehåll, det vill säga sådant som 

                                                   
 

12 Graneheim, Ulla Hallgren och Lundman, Berit. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, 
procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today. Vol. 24, 2004: 105–112.  
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är explicit uttryckt.13 Man är för den skull i kvantitativ innehållsanalys inte begränsad till att endast dra 
slutsatser om texten på ett det manifesta planet, utan kan utifrån mätningen av det explicita dra 
slutsatser om latenta meningsnivåer i texten ovanför det direkt uttalade.  

Skillnaden mellan olika nivåer av mening kommer vi att återkomma till. Av vikt här är poängen att 
man får ännu större möjligheter att vid innehållsanalys utläsa latent mening om man redan i själva 
mätningen öppnar upp för den latenta nivån, d.v.s. inte bara mäter det som objektivt sett står utskrivet 
utan också det som står s.a.s. mellan raderna. Om man tillåter sig att göra en tolkning av de 
meningsbärande enheterna kan man ur varje enskild mätning utläsa en latent mening, jämfört med hur 
man vid kvantitativ mätning måste komma åt det latenta genom att se mönster och samband. Man får 
helt enkelt tillgång till mer information per enhet. Detta kräver motsvarande ökning av arbetsinsatsen 
per enhet, såväl i själva tolkningen som i sammanställandet av nödvändig teoretisk grund för denna, 
varför innehållsanalysens kvantitativa kapacitet minskar i samma takt som tolkningsfriheten utökas. 
Inom innehållsanalysen har så en kvalitativ gren så vuxit fram ur det upplevda behovet av att kunna 
göra den typen av läsning i särskilt fall där man anser sig sakna en utvecklad förförståelse för 

materialet,14 vilken omständighet jag anser föreligga här i mitt fall. 

Stegen i kvalitativ innehållsanalys kan beskrivas som följer. De politiska texterna läses och 
genomsökes efter för min forskningsfråga relevanta meningsbärande enheter, vilka lyfts fram med 
hänsyn till sin textmässiga kontext. Dessa enheter kortas ned med bibehållen kärna, vilket Graneheim 
och Lundman kallar kondensering. Kondenseringen underlättar nästa steg, där tolkningen kommer in, 
som utgörs av att enheterna ”etiketteras” med en kod som är utformad i relation till undersökningens 
teoretiska grund. Varje kod uttrycker i mitt fall hur jag förstår en given politisk skrivelse utifrån frågan 
om decentralism. Kodningen möjliggör i sin tur en kategorisering av enheterna i kategorier och 
underkategorier som kan förstås som trådar av mening som löper genom kodmassan. ”Att skapa 
kategorier [av mening] är kärnfunktionen hos kvalitativ innehållsanalys,” menar Graneheim och 
Lundman.15 Kategoriseringar besvarar tydligt frågan om ”vad?”, i mitt fall frågan om vad för uttryck 
för decentralism som finns i mina lokalpartiers politik, och deras upprättande har så betydelse för hur 
materialet ska förstås. Ur dessa kategorier, tillsammans med koder och kondenserade enheter, kan till 
sist ett generellt tema utläsas som uttrycker hela eller delar av det latenta innehållet i ett textmaterial. I 
tre steg abstraheras alltså det manifesta innehållet för att åstadkomma utökad förståelse av textens 
mening; kodning, kategorisering, och tematisering. I praktiken sker en viss fram- och tillbakarörelse 

mellan dessa steg, särskilt i hur kodningen får nya förutsättningar när nya kategorier har kunnat 
upprättas.  

Den innehållsanalytiska metodens förmåga att effektivt beskriva en viss aspekt av ett material passar 
min forskningsfråga bra. Att jag utför den med kvalitativ, tolkande inriktning har tre skäl: två 
antaganden om idéers natur och ett mer konkret sakförhållande vad gäller kommunpolitikens 
förutsättningar. Mitt första antagande är att idéer uttryckta i text, till exempel politik i ett politiskt 
program, över huvud taget kan bära på en latent mening. Det går att ha olika synsätt på vad meningen i 
en text är, och i denna uppsats följer jag den i diskursanalys vanliga uppfattning att varje skriven text 

                                                   
 

13 Bergström, Göran och Boréus, Kristina. ”Innehållsanalys.” I Textens mening och makt – metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Göran Bergström och Kristina Boréus (red.), 49–90. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2012. s.51 
14 Graneheim och Lundman, s.105–106 
15 Ibid, s.107 
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har en betydelsepotential.16 Ur detta perspektiv bär en text alltid på flera parallella meningar och dess 
läsning medför därför alltid ett mått av tolkning, i vilket fall en utredning bara ökar sina chanser till 
träffsäkerhet och trovärdighet om den öppet redovisar sin tolkningsmetod vilket alltså en explicit 

kvalitativ analys i högre grad möjliggör än en metod som hävdar total objektivitet.17 Mitt andra 
antagande är att politiska utvecklingsprocesser ofta drivs av faktorer som aktörerna i dem själva inte 
har full förståelse för, varför det är relativt troligt att mitt valda material innehåller ett element av 
latent mening. Det tredje skälet bygger på att mina lokalpartier även om de skulle vara medvetet 
drivna av en vilja till decentralisering inte alltid har möjlighet att framföra realiserbara politiska 
förslag på en sådan grund, men att det fortfarande kan vara görbart och rationellt för dem att på ett 
indirekt eller subtilt sätt ge uttryck för en sådan vilja. Detta skäl kommer vi att återkomma till i kapitel 
4. 

2.3 – Inför en kategorisering av kommunal decentralism  
Min analys av partiernas politiska texter kommer att i huvudsak kretsa kring det mittersta steget av 
abstrahering, kategoriseringen av koder, vilket alltså innebär en kategorisering av den kommunalt 

decentralistiska politik jag har funnit i min läsning. Denna kategorisering, som presenteras i analysen i 
kapitel 5, är framarbetad ur två källor med varsin väg till den färdiga produkten: ett förarbete till 
undersökningen med deduktiv påverkan och en öppenhet för induktiv påverkan från material till 
analysapparat. Denna kombination är ämnad att möjliggöra ett relativt teorilöst utforskande av mitt 
undersökningsområde med samtidigt hänsynstagande till relevant kontext för materialet. Jag vill alltså 
kunna utgå från vad vi idag faktiskt vet om kommunerna och deras roll i Sveriges vertikala 
maktdelning, men inte i läsningen vara låst till en snäv teoretisk förförståelse i brist på en allmänt 
vedertagen sådan på forskningsområdet. Först nedan utvecklas deduktionen.  

Beckman skriver att ”enligt en inflytelserik uppfattning kan idéer inte förstås utan att man beaktar det 
som kallas ’kontexten’”; idéer uppstår och verkar inte i ett vakuum utan förhåller sig alltid till både 
andra idéer såsom ideologiska och språkliga sammanhang, och materia såsom ekonomiska och sociala 
förhållanden.18 Dessa två sorters kontext betonas av olika skolor inom idéanalysen, och jag har funnit 
det nödvändigt att i min studie koppla in något från varje ringhörna. Dels skulle jag dras med en risk 
att om jag försökte mig på en helt teorilös analys istället bli styrd av någon okänd, undermedveten 
förförståelse för fråga och material.19 För att kunna så objektivt som möjligt förstå och börja 
systematisera mina partiers politiska skrivelser utifrån min frågeställning krävs så en, om än öppen så 

ändå explicit angiven, teoretisk grund för hur man kan se på förhållandena mellan kommun och 
överordnade förvaltningsnivåer i Sverige. Detta ges under rubrik 3.2. Därtill måste varje reellt politiskt 
projekt utgå ifrån de faktiska förhållanden som idag råder på det område man kan tänkas vilja påverka. 
För kommunpolitiken innebär det bl.a. konstitutionella bestämmelser och ekonomisk situation, vilka 
förhållanden diskuteras under rubrik 4. Denna kombination av teori och praktik, och vilken deduktiv 
påverkan den haft på uppställningen av min analysapparat, kommer alltså att presenteras innan den 
empiriska delen av denna uppsats på ett sätt som jag menar speglar den logiska resonemangsordning 
som ett besvarande av min forskningsfråga kräver.  

                                                   
 

16 Björkvall, Anders. ”Visuell textanalys.” I Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, Göran Bergström och Kristina Boréus (red.), 49–90. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. s.312 
17 Graneheim och Lundman, s.106 
18 Beckman, Ludvig. Grundbok i idéanalys – det kritiska studiet av politiska texter och idéer. Stockholm: 
Santérus Förlag, 2005. s.15  
19 Ibid, s.21 
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Och så till induktionen. Bergström och Boréus skriver om innehållsanalys att ”ett precist och riktat 
analysverktyg tenderar att osynliggöra även manifest textinnehåll som kanske hade uppmärksammats 
med en mer öppen typ av analys.”20 Detta vore särskilt problematiskt i denna studies fall, med sin 

explorativa karaktär. Det finns, vilket kommer att framgå i avsnittet om tidigare forskning nedan, 
mycket få etablerade teoretiska utgångspunkter för studiet av lokala politiska aktörers politiska projekt 
i modern tid; särskilt i frågan om kommunal decentralism. Vi vet helt enkelt väldigt lite om vad vi 
letar efter här. Därför har jag behållit en öppenhet inför textmaterialet för att kunna, för att återigen 
citera Bergström och Boréus, ”låta texten tala” om vilka analysformer som passar den bäst. Det är 
dessutom möjligt att materialets stora variation i form, språk och kontext gör att en förutbestämd mall 
hade svårt att fånga allt relevant innehåll. Jämför t.ex. med etablerade rikspartiers i dessa hänseenden 
mycket mer homogena partiprogram.  

De kategorier jag kommer att ställa upp är att betrakta som dimensioner av en och samma faktiska 
kommunala decentralism som funnits vid min läsning, snarare än förutbestämda idealtyper inom en 
teoretisk förståelse av kommunal decentralism eftersom att någon sådan inte är etablerad på 

forskningsområdet. Inom min analysapparat utgör kategorier och underkategorier därför tillsammans 
en form av operationell definition av (och var för sig operationella indikatorer på) kommunal 
decentralism; finns skrivelser som passar i någon av dessa så anser jag att kommunal decentralism i 
någon form föreligger. Som enskilda variabler förstådda är mina kategorier och underkategorier därför 
mycket simpla, då de för varje analysenhet, d.v.s. varje parti, bara antar ett av två värden; ett eller noll, 
återfinns denna decentralismtyp i detta partis politik eller inte? 

Kategorierna har konstruerats på ett så sätt att alla skrivelser jag påträffat som passar min generella 
definition av kommunal decentralism kan placeras i någon kategori, medan de i minsta möjliga grad 
överlappar. Den senare ambitionen dras med problemet att alla former av politik generellt har indirekt 
effekt på flera samhällsområden, på riksplanet t.ex. på så vis att finanspolitik förstås påverkar 
förutsättningarna för välfärdspolitik, eller i mitt fall att t.ex. politik för att använda kommunens 
resurser lokalt också kan stärka den lokala identiteten (se kapitel 5). Min kategorisering är så inte helt 
klinisk, vilket medför problem för möjligheten att dra vissa slutsatser utifrån den, t.ex. att hög funnen 
förekomst av en sorts politik innebär att partierna är ointresserade av effekt på ett annat område. Trots 
detta tror jag att kategoriseringen låter mig ställa upp och redovisa mer information om partiernas 
politik än en okategoriserad mätning, utifrån de hänsynstaganden till teori och praktik som vi kommer 

att gå igenom nedan. Utan att genom en kategorisering söka likheter mellan de olika partiernas olika 
förslag och hållningar så skulle min studie inte kunna ge den gruppvisa förståelse av fenomenet nya 
lokalpartier som forskningsfrågan söker. För skrivelser som kodade har kunnat placeras i flera 
kategorier (vilket har varit relativt ovanligt) har kategoriseringsprioritet givits utifrån partiets direkta 
syfte med politiken i fråga. Ibland har detta explicit stått utskrivet, och ibland har det kunnat utläsas ur 
den textmässiga kontexten till skrivelsen. Till exempel kan skrivelsen ha förekommit under en viss 
rubrik i texten, eller förekommit i ett resonemang där det bredare syftet varit tydligt.  

2.4 – Om tolkning och trovärdighet  
Ingen sanningssökande verksamhet som bygger på tolkning är problemfri, om man förstår sanning 
som påståenden om en reell verklighet som existerar oberoende av människors uppfattningar av den. 
Visserligen innebär all informationsupptagning av de mänskliga sinnena en tolkning med personligt 

svängrum, då till och med färgen på himlen kan uppfattas olika av en färgblind och en icke-färgblind, 
men vissa frågor har inte fördelen att ett visst svar är sant på så vis att en överväldigande majoritet av 

                                                   
 

20 Bergström och Boréus, s.81 
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människor skulle hålla med om det. Så också med min forskningsfråga. Hur utför man en kvalitativ 
innehållsanalys på ett vetenskapligt trovärdigt sätt, inom ett så förhållandevis kontroversiellt område 
som politik? Förutom att bibehålla en ödmjukhet inför ens resultat, vilket en pessimist kunde beskriva 

som rent defaitistiskt relativiserande, finns några metodologiska val som går att göra för att minska 
risken för både systematiska och osystematiska fel i en kvalitativ innehållsanalys. Inom denna 
metodtradition finns en tendens att referera till sådana fel som bristande kredibilitet respektive 
pålitlighet,21 men jag kommer att använda de vanligare begreppen validitet och reliabilitet.  

Validiteten i min undersökning bygger kortfattat på att jag mäter det jag avser att mäta. Enligt 
Esaiasson m.fl. innebär detta bland annat att begreppsvaliditeten måste vara hög, d.v.s. att teoretisk 
och operationell definition av bärande begrepp i undersökningen överensstämmer.22 I och med min 
undersöknings explorativa och teoriutvecklande utformning finns relativt liten risk att jag hamnar fel 
här; den grad och form av kommunal decentralism som jag kommer att anse mig ha funnit kommer att 
vara helt definierad av mina empiriska resultat. Det innebär att jag, så länge i själva mätningen inte gör 
några osystematiska fel, kan påstå att jag mäter det jag avser att mäta; helt enkelt det som finns där att 

mäta! Mitt urval av material kan också sägas påverka validiteten i min undersökning såsom 
diskuterades i avsnitt 2.1, eftersom att politisk text alltså enligt min definition är ett uttryck för politik 
och inte samma sak som politik.  

Vad gäller reliabiliteten så är det första steget som något kan gå snett i avgränsandet av de enskilda 
meningsbärande enheterna. Graneheim och Lundman förklarar hur för stora enheter kan innehålla flera 
meningar, medan för små enheter kan orsaka fragmentisering av mening.23 Problemet utgår ifrån den 
kinkiga frågan om vad som i grunden är en enskild mening. Vidare är det avgörande att, även utifrån 
en meningsbärande enhet med ”lagom” mängd innehåll, kunna utläsa vilket det är på ett trovärdigt vis 
inför enhetens kodning. Båda dessa steg av tolkning innebär inkopplande av något mer än enhetens 
manifesta innehåll i jakten på dess latenta; idéer om vad som söks och hur det kan ta sig uttryck. I mitt 
fall är de idéerna angivna i avsnitten ovan som min analysapparat, byggd utifrån i kommande avsnitt 
beskrivna deduktiva och induktiva hänsynstaganden. Min tolkning måste ta dessa hänsyn, och inga 
andra. Graneheim och Lundman skriver att: 

[…] there is no single correct meaning or universal application of research findings, but only the most 
probable meaning from a particular perspective. In qualitative research, trustworthiness of 
interpretations deals with establishing arguments for the most probable interpretations. 
Trustworthiness will increase if the findings are presented in a way that allows the reader to look for 
alternative interpretations.24 

Transparens är alltså nyckeln till trovärdighet, i brist på möjlighet att fastslå garanterad sanning. En 
tolkares personliga bias måste vara antingen icke närvarande eller fullständigt klarlagt, och i denna 
undersökning har jag strävat efter det förre. Genom en läsning av denna uppsats olika avsnitt ska det 
vara möjligt att följa min tolkningsprocess från början till slut. Ju mindre intuitiva och uppenbara 
tolkningarna, som redovisas i analysen i kapitel 5, har varit desto mer utförligt har jag försökt att 
hänvisa till de förutsättande avsnitten i kapitel 3 och 4 för att motivera och förklara dem.  

                                                   
 

21 Graneheim och Lundman, s.109 
22 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena. Metodpraktikan – konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. 4. uppl. Vällingby: Norstedts Juridik AB, 2012.  
23 Graneheim och Lundman, s.110 
24 Ibid, s.110 
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Så långt om det som Esaiasson m.fl. kallar intern validitet.25 Extern validitet, som inom kvalitativ 
innehållsanalys ofta kallas transferabilitet,26 har en analys om dess resultat är valida också i ett större 
sammanhang eller för en bredare population. I denna studies fall är den mest uppenbara sådana 

gruppen den stora mängd andra lokalpartier som haft plats i kommunfullmäktige längre än sedan 
senaste valet, eller som tidigare haft men inte längre har det. Viss möjlighet att verka representativt för 
denna större grupp har mina partier. Eftersom att de har stor intern spridning vad gäller storlek, 
hemvist i landet, politiska karaktär med mera så har jag stor chans att fånga aspekter av decentralism 
som även andra lokalpartiers politik skulle kunna omfatta. Men eftersom att liten eller ingen säkerhet 
finns om vad för faktorer som föder en eventuell kommunal decentralism finns är alla anspråk på 
sådan representativitet vanskliga. Dessutom är en sådan generalisering av mina resultat är inte 
ambitionen med denna studie och flera designval har gjorts medvetet utifrån den avgränsningen, varför 
utredningen av studiens sådana potentiella externa validitet får stanna här. 

Så långt om denna studies metod i sig. Innan vi tittar på vad dess analytiska applikation ger upphov till 
för resultat går vi över till två områden som är nödvändiga för att förstå hur denna analys har gått till. 

Teoretisk kontext till det politiska materialet i min undersökning ges i avsnitt 3.2 och praktisk kontext 
i kapitel 4. 

                                                   
 

25 Esaiasson m.fl., s.57 
26 Graneheim och Lundman. s.109 
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Kapitel 3 – Teori och tidigare forskning 
I detta kapitel redogörs för forskningsläget på området lokala partier, vilket främst utgörs av 
förklarande undersökningar av varför de uppstår men också i någon mån undersökningar av hur deras 

politiska innehåll ser ut. Efter detta följer en redogörelse för Strandberg och Dahlkvists kommunteori, 
och dess funktion som teoretisk grund för min undersökning.  

3.1 – Tidigare forskning om lokala partier 
I sitt kapitel i Utmanare i kommunala val: lokala partier i boken Partier och partisystem konstaterar 
Erlingsson att ”det forskas mycket lite om partier och partisystem i kommunalpolitiken”.27 Dessa 
konstateranden återspeglas i resultatet av mitt eget sökande efter tidigare forskning i frågor som liknar 
min egen. Det har i allmänhet skrivits ganska lite om svenska lokalpartiers politik, och i synnerhet är 
frågan om de tänkbara decentraliseringssträvandena i princip obeforskad. Erlingsson förklarar denna 
avsaknad av politiskt fokus i kommunforskningen och lokalt fokus i partiforskningen med att den 
hittills dominerande bilden av de svenska kommunerna är att de är mer eller mindre opolitiska 
förvaltningsorgan i välfärdsstaten; det kommunpolitiska manöverutrymme som finns har setts som 
litet och ointressant.28 En sådan här situation kan betyda antingen att det finns en genuint påträngande 
forskningslucka eller att området är obeforskat för att studier på det helt enkelt inte är relevanta och 
efterfrågade. Det förstnämnda är dock mer troligt. Inte för att den statsvetenskapliga akademiska kåren 
i landet skulle ha ”slarvat” i sitt arbete, utan för att lokalpartiernas framväxt är något relativt nytt i 
svensk politik, och än mer deras tidigare nämnda eventuella grunder för att bedriva decentralistisk 
politik.  

Innan vi går igenom den förklarande huvudfåran av forskning om lokalpartier ska vi se över en mindre 
undersökning utförd av Ingemar Wörlund. I en artikel från 1999 redovisar Ingemar Wörlund en 
läsning av partiprogram från 16 sedan valet 1994 nya lokala partier, d.v.s. huvudsakligen partier 
verksamma på kommunal nivå men även enstaka på regional.29 Läsningen liknar denna undersöknings 
på så vis att den söker efter förekomsten av ett antal politiska hållningar hos partierna bakom texterna. 
Bland annat finner Wörlund en utbredd ”välfärdspopulism” i det hos nästan alla de 16 förekommande 
motståndet mot besparingar i den lokala välfärden. Nästan lika hög förekomst finnes av uppmuntrande 
av lokala politiska och ekonomiska initiativ, men dessa uttryck beskrivs något avfärdande som ”rätt 
självklara för lokala partier.”30 

Wörlund poängterar vikten av att inte försöka förstå lokala partier som en homogen grupp, och ställer 
upp en klassificering av lokala partier där han särskiljer välfärdspopulisterna från mindre grupper av 
partier med annan bevekelsegrund (partier med gruppspecifika intressen (e.g. Samepartiet), 
enfrågepartier samt partier med egentlig ambition på riksplanet.) De välfärdspopulistiska partierna bör 
dock undersökas vidare, menar Wörlund, för att utröna om deras motstånd mot nedskärningar handlar 
om sakfrågan välfärdspolitik i sig eller om dessa partier också kan anses ”representera en 
lokal/regional protest mot de etablerade partierna/partisystemet.”31 I besvarandet av den frågan kan 
alltså föreliggande studie eventuellt verka som pusselbit.  

                                                   
 

27 Erlingsson, Gissur. ”Utmanare i kommunala val: lokala partier.” I Partier och partisystem, Magnus Hagevi 
(red.), 149–164. Lund: Studentlitteratur AB, 2015. s.149 
28 Erlingsson, s.149 
29 Wörlund, Ingemar. Lokala partier i Sverige. Kommunal ekonomi och politik. Vol. 3, nr. 3, 1999: 51–62.  
30 Ibid, s.58  
31 Ibid, s.60  
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Det finns en god del skrivet om de svenska lokalpartierna utifrån andra frågeställningar än min, och 
Wörlunds ovan redovisade, politiskt inriktade. Särskilt förklarande sådana om varför de har uppstått 
och vunnit mark på sistone. Ahlberger och Åberg har satt denna tillväxt i sitt sammanhang av 

modernhistorisk lokalpolitisk representation. Sedan parlamentarismens införande i Sverige har 
personer utan koppling till politisk organisering på riksplanet suttit i landets kommunfullmäktige i 
varierande grad. Under 1900-talets första hälft var det i kommunvalen vanligt med så kallade lokala 
listor bestående av fristående kandidater som valdes på sin personliga status och kompetens i de då 
kyrksockenbaserade kommunerna.32 Utbyggnaden av den offentliga sektorn krävde dock en 
uppskalning av den lokala förvaltningsnivån, vilken möjliggjordes av kommunsammanslagningarna 
1952 och 1964–1974 som minskade antalet kommuner från 2281 till 816 till 282. I dessa både 
geografiskt och befolkningsmässigt större kommunerna krävdes plötsligt mycket mer och kvalitativt 
mer organiserat valarbete för att kandidaterna skulle kunna nå ut till det större antal väljare som nu 
krävdes för att kunna ta mandat i kommunvalet, vilket gynnade de mer utvecklade partierna. Redan i 
kommunvalet 1950 representerade 99,4% av valda fullmäktigeledamöter något av rikspartierna, och 
efter kommunsammanslagningarna fanns liten eller ingen möjlighet för fristående kandidater att ta 

mandat. 

Med tiden anpassade sig dock de rent lokala elementen till den nya storleksordningen genom bildandet 
av egna, från rikspartierna fristående partier med konkurrenskraft i valarbetet. Från 1970-talet och 
fram till 1988 års val låg antalet lokalpartier i landet på runt 60–90 stycken, men fr.o.m. valet 1991 
t.o.m. 2014 skedde en stadig ökning (se tabell 1 nedan). Efter 2018 års kommunval finns 171 partier 
utan riksdagsmandat representerade i kommunfullmäktige landet runt. Ahlberger och Åbergs 
förklaring av varför vissa lokala politiska element inte låtit sig permanent inlemmas i rikspartierna 
sammanfattas bra i en artikel de skrev på ämnet 2013: ”historically rooted, localistic sub-cultures may 
trigger political activism in stages when local/nation-state relations, as presently, are altered and re-
negotiated.”33 Tanken är alltså att det finns en strukturell grund för lokalpolitiskt engagemang; den 
svenska traditionen av lokalt självstyre och identifikation som i form av gamla sockenidentiteter, 
föreställningar som signalerar tillhörighet med hemorten, på olika sätt har överlevt 
kommunsammanslagningarna. 

Tabell 1: antal lokala partier i Sverige med representation i kommunfullmäktige. Källor: Wörlund34 (för år 1973–2006), SKL35 
(för år 2010–2018). 

 

Bredvid denna strukturalistiska och efterfrågansfokuserade förklaringsmodell finns en variant som ser 
mer till aktörer och utbud, alltså till partiernas och deras grundares förutsättningar och drivkrafter. Det 
som förenar förklaringarna av denna variant är att de använder sig av den i partiforskning vanliga 
principen att nya partier kan bildas ”när etablerade partier misslyckas med att fungera som kanal 

                                                   
 

32 Ahlberger och Åberg, s.7 
33 Ahlberger, Christer och Åberg, Martin. Local candidate lists: Historical artefacts or a novel phenomenon? A 
research note. Party Politics. Vol. 21, nr. 5, 2015: 813–820. s.818 
34 Wörlund, Ingemar. ”Local Parties in Sweden.” I Farewell to the party model? Independet and local lists in East 
and West European countries, Marion Reiser och Everhard Holtmann (red.), 195–210. Wiesbaden, 2008. s.197 
35 SKL. 310 val: 2010 års kommun- och landstingsval. Stockholm: SKL, 2010.  
SKL. 310 val: 2014 års kommun- och landstingsval. Stockholm: SKL, 2014.  
SKL. 310 val: 2018 års kommun- och landstingsval. Stockholm: SKL, 2018.  
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mellan väljare och valda”,36 vilket i sammanhanget innebär att rikspartierna har lämnat någon form av 
utrymme som nu lokalpartier uppstår för att utnyttja. Wörlund visar att vissa problem för de etablerade 
partierna som ofta diskuteras på nationell nivå, som att de har svårt att rekrytera och behålla 

medlemmar och att de medlemmar som finns ofta är oengagerade eller flyktiga i sitt engagemang, 
även är vanliga på den lokala nivån.37 Detta har lett till ett internpolitiskt stärkande av den mest aktiva 
och högt uppsatta kärnan i partierna, vilket haft bieffekten att det allmänna förtroendet bland 
medborgarna för rikspartierna sjunker. Detta förtroendetapp, kombinerat med ökat politikerförakt och 
röstsplittring, har öppnat upp för nya aktörer att slå sig in i konkurrensen om väljarna. 

Erlingsson kompletterar denna problembild med en analys av vad som krävs för att ett lokalt parti ska 
kunna bildas.38 En rationell kalkyl borde oftast leda till att individer inte väljer att göra de personliga 
uppoffringar av tid, energi och pengar som det innebär att starta och bygga upp ett politiskt parti. 
Istället väljer de politiskt drivna ofta att först försöka driva sina politiska frågor genom engagemang i 
de etablerade partierna. Men när dessa blir mindre och mindre mottagliga för idéer och karriärism 
underifrån, genom sin allt högre grad av toppstyrning, uppstår ”heta känslor” hos engagerade 

medlemmar som blir avvisade i sina försök att föra upp frågor på partiagendan som inte kommer från 
partiets styrande topp. Detta ressentiment leder till revanschism, vilket är den irrationella drivkraft 
som behövs för att en partientreprenör ska åsidosätta den rationella kalkylen och hänge sig åt ett 
partibygge. 

En fråga är särskilt pressande när det kommer till utbudsförklaringarna, och det är varför det till 
försvarlig grad är just lokala aktörer som kliver in och fyller förtroendetomrummet efter de gamla 
etablerade partierna. Varför är det t.ex. mellan just de lokala initiativen och partiernas styrande kärna 
som Erlingssons slitning uppstår? De utbudsfokuserade resonemangen bör kunna preciseras genom 
komplettering med relevanta sakförhållanden för den här efterfrågade varianten av partibildningar; de 
lokala. Vad för lokala initiativ, frågor och drifter är det som en central styrande kärna inte släpper 
igenom?  

I Ahlberger och Åberg börjar denna fråga besvaras genom diverse fallstudier av lokala partier utifrån 
hypotesen om de historiska sockenidentiteternas betydelse för väljarna. Denna förklaring tillför ett 
specifikt politiskt innehåll till forskningsområdets tidigare mer abstrakta inriktning, ett bidrag till 
förståelsen av vad som särskiljer det lokala i spelet mellan Sveriges förvaltningsnivåer och som 
därmed skapar en efterfrågan på lokal partiorganisering. Studierna finner alltså en stark sockenidentitet 

och en ”tydlig sockenideologisk agenda” hos partierna de undersöker.39 Författarna menar att variation 
mellan regioner i hur stark denna identifiering är kan förklara de variationer i lokalpartiers framväxt 
som också finns mellan olika delar av landet; de finner ”en god överensstämmelse mellan var dagens 
kommunala partier finns och de delar av landet där protesterna mot 1950-talets sammanslagning av de 
gamla landskommunerna enligt Erik Wångmar var som starkast.”40 Samtidigt visar den i antologin 
presenterade studien av Åsele kommun och dess två lokalpartier att konflikten där inte ligger mellan 
tidigare från varandra självständiga kommundelar, utan mellan hela kommunen och ”ett utifrån 
kommande tryck, från Stockholm och centralmakten.”41 Det verkar alltså finnas lokalpartier med andra 

                                                   
 

36 Ahlberger och Åberg, s.67 
37 Wörlund, 2008 
38 Erlingsson, s.154–158  
39 Ahlberger och Åberg s.161 
40 Ibid, s.162 
41 Ibid, s.162 
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politiska drivkrafter än sockenidentiteten, varför fler vinklar av undersökning av dessa partiers 
politiska innehåll är nödvändiga. 

3.2 – En teori om kommunideologisk variation 
I kastrullen som är Åsele kommun verkar alltså en upplevd intressekonflikt med staten stå och puttra. 
Innan vi tittar närmare på vilka praktiska förutsättningar som finns för ett politiskt uttryck för ett 
sådant kommunalt särintresse, bör vi ställa frågan om vad tanken på en sådan konflikt säger oss om 
hur kommun och stat i grunden kan anses stå i förhållande till varandra i frågor om politisk legitimitet 
och samhällsorganisering.  

Mats Dahlkvist och Urban Strandberg har genom en analys av flera modernhistoriska s.k. 
kommunideologier, ett begrepp som de i en artikel i Statsvetenskaplig Tidskrift från 1994 definierar 
som ”sammanhållna idéer i frågan om vad lokala politiskt administrativa enheter är och bör vara”, 
beskrivit två dimensioner som avgörande för vad de kallar kommunernas normativ-ontologiska 
grundkaraktär i en kommunideologi.42 Dimensionerna kan förenklas till frågor med varsina två möjliga 

svar. Den första frågan handlar om huruvida man ser på kommunerna som organiskt framvuxna och 
naturgivna eller som mekaniskt skapade av mänskliga initiativ och därmed inte absolut nödvändiga. 
Den andra frågan handlar om huruvida kommunerna är fristående politiska enheter som väljer att ingå 
i den vertikala hierarkin eller om de är utplacerade lokala delar av den centrala staten. De fyra möjliga 
kombinationerna av svar på dessa frågor ger tillsammans fyra idealiserade sätt att se på kommunerna, 
vilket illustreras i figur 1 nedan.   

 
Figur 1: fyra grundläggande ideologier om kommuners normativ-ontologiska grundkaraktär. Hämtad i sin helhet från 
Dahlkvist och Strandberg.43 

För min frågeställning är skillnaden mellan kommunideologier som betonar självständighet respektive 
statsbundenhet den mest intressanta. Kommunal decentralism bör rimligtvis förorda en syn på 
kommunen som gemenskapskommun eller kontrakt-/föreningskommun, explicit eller implicit på 
bekostnad av kommunens karaktär av förvaltningskommun eller statsorganismkommun. Ett 
motsatsförhållande råder här på grund av teorins konstruktion; såväl politiskt förordande av t.ex. 
gemenskapskommunen som politisk kritik av t.ex. förvaltningskommunen kan alltså anses antyda en 
rörelse från statsbundenhet till självständighet i min läsning.  

Dahlkvist och Strandbergs kommunteori utgör den teoretiska grund som min analysapparat har utgått 
ifrån. Dels direkt som ingång till delar av min kategorisering; att olika politiska aktörer i modern tid 
har haft så olika syn på vad kommunerna över huvud taget är i förhållande till främst den centrala 

                                                   
 

42 Dahlkvist, Mats och Strandberg, Urban. Kontrakt eller förvaltning - förening eller gemenskap. 
Statsvetenskaplig tidskrift. Vol. 97, nr. 1, 1994: 62–81.  
43 Dahlkvist och Strandberg, s.69 
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staten visar att en sådan spricka skulle kunna återuppstå, och därmed att den kanske skulle kunna 
aktivt odlas av lokalpolitiska aktörer. Detta har särskilt underlättat uppställandet av kategorin om 
politik för gynnandet av lokal gemenskap och identitet som en dimension av kommunal decentralism. 

Teorin har också haft betydelse för den vidare redogörelsen för kommunpolitikens praktiska 
förutsättningar och för diverse enskilda moment i den empiriska analysen, vilket kommer att bli tydligt 
kapitel 4 och 5 respektive nedan. 
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Kapitel 4 – Förutsättningarna för min decentralism 
Harold Lasswells klassiska definition av politik som frågan om vem som får vad, när och hur 
beskriver följande kapitel ganska väl. I detta kapitel kommer vi att titta närmare på vilka praktiska 

förutsättningar som en potentiell kommunal decentralism idag; vad får och kan en kommun göra inom 
den vertikala maktdelningen, och när och hur, och varför är det på det viset? Dessa spelregler har 
utvecklats över tid, och det kanske enklaste sättet att förstå dem och sätta dem i relation till varandra är 
att undersöka den utvecklingsprocessen. Nedan följer därför en kort genomgång av centrala delar av 
den svenska vertikala maktdelningens modernhistoriska utveckling (avsnitt 4.1), följt av en 
beskrivning av avgörande juridiska och ekonomiska förutsättningar i dagens system (avsnitt 4.2.) 

4.1 – Vad kommunerna är utifrån vad de har varit 
Ursprunget till dagens kommuner är de medeltida kyrksocknarna. Kyrkan var under mycket lång tid 
bärande i både folkräkning (och därmed skatteuppbärande) och det man kan kalla proto-välfärd som 
fattigstugor och hospital. Kyrkans lokala förvaltningsnivå var alltså i mångt och mycket den offentliga 
lokala organisation som fanns, särskilt på landsbygden. Men i och med den moderna separationen av 
kyrka och stat behövdes en rent sekulär lokal organisation underställd den sekulära staten.44 I 
kommunreformen 1862 bröt man sålunda loss de flesta av de inte direkt religiösa uppgifterna som 
landsbygdssocknarna haft, och placerade dem under parallellt indelta sockenkommuner. 

Funktionen som dessa nya enheter tillsammans med stadskommunerna skulle fylla var dels att ansvara 
för diverse lokala angelägenheter, och deras rätt att styra dessa som egna juridiska personer 
formaliserades i lag nu för första gången. Grunden för denna rätt var deras konstruktion som något av 
en ekonomisk förening, där medlemskap och rösträtt baserades på att man hade ekonomisk insats i 
utfallet. Därför kunde både fysiska och juridiska personer bli medlemmar, med inflytande baserat på 
hur mycket kapital de höll. (Den allmänna och lika rösträttens införande i kommunerna 1919 tyder på 
en övergång från detta kontraktstänkande till fokus på en social, mänsklig gemenskap som grund för 
den kommunala självstyrelsen.) De lokala angelägenheterna som kommunerna sattes att sköta var 
saker som fattigvård, byggnadsplanering och hälsoskydd, och man ålades också att upprätta specifika 
nämnder på dessa områden. Att dessa angelägenheter här definierades centralt men att hanteringen av 
dem till största delen lämnades till den lokala nivån visar på att en motsättning mellan 
förvaltningskommun och kontrakts- eller gemenskapskommun, alltså mellan självständighet och 
statsbundenhet, funnits med kommunerna sedan allra första början. 

En annan anledning till kommunernas bildande, vid sidan av de lokala angelägenheterna, var att de 
behövdes som basenheter i det nya centrala politiska representationssystemet med tvåkammarriksdag 
istället för ståndsriksdag. Här skulle de agera valförsamlingar till den första kammaren. I enhetsstaten 
Sverige ombildades alltså den lokala nivån helt år 1862 till stor del för att fylla ett nationellt syfte,45 
och detta maktmässiga dominansmönster återkommer senare i historien. På ett mer indirekt, 
deliberativt maktplan var dock kommunernas instiftande en decentraliserande reform eftersom att det 
gav en legitim arena åt kvalificerade politiska diskussioner på lokal nivå, särskilt efter att representativ 
demokrati i kommunfullmäktige ersatte direktdemokratin i kommunalstämma (i landskommunerna) 
och allmänna rådstuga (i stadskommunerna) i samband med rösträttsreformen 1919.  

I och med välfärdsstatens utbyggnad blev dock det centralas dominans åter bekräftad. De tidigare 

nämnda kommunsammanslagningarna innebar att tankarna på kommunerna som naturliga 

                                                   
 

44 Berggren, s.20 
45 Ibid, s.19 
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gemenskaper eller frivilliga lokala föreningar med inneboende rätt att organisera sig tillsammans och 
styra sig själva kunnat åsidosättas när centralmaktens förväntningar krävde det. I ett skede mitt i 
genomförandet av den senare av de två reformerna visade det sig genom en remiss att 386 kommuner 

med 1,9 miljoner invånare vara emot sammanslagningarna, då en knapp tredjedel av landets 
befolkning och hälften av kommunerna totalt. Trots det fattade den S-dominerade riksdagsmajoriteten 
beslut om att återstående kommunsammanslagningar skulle genomföras med tvång senast 1974. Man 
menade att kommunerna var tvungna att bli större för att kunna bära den offentliga sektorn på ett 
likvärdigt sätt över hela landet, men tydligen kunde den lokala nivån inte alltid vara både stor och 
stark samtidigt.46 

Motståndet mot kommunsammanslagningarna skulle leda till att en viss form av 
decentraliseringsvurm växte sig stark på central politisk nivå, ofta ledd av de borgerliga partierna, med 
det uttalade målet att revitalisera den lokala demokratin.47 De kommunala reformer som föddes ur den 
bekräftade dock samma grundläggande maktförhållande som de tidigare. 1977 beslutade en ny, 
borgerligt dominerad riksdag om införandet av kommundelsnämnder. Storkommunerna fick nu 

möjlighet att delegera ”tillbaka” makt till lokala organ med territoriellt ansvar, typiskt en tidigare 
självständig kommundel, men likväl var det ett centralt riksdagsbeslut som gav denna möjlighet. 
Denna och andra decentraliserande reformer har visst gett ökat spelrum till kommunerna, men endast 
under den aldrig ruckade principen om centralmaktens suveränitet. Detta antyder att en möjlig 
motsättning kommunalt-statligt eller lokalt-regionalt inte lär sammanfalla så väl med den idémässiga 
höger-vänsterskalan, eller mer materiellt uttryckt med motsättningen mellan förordande av stor och 
liten stat. Båda dessa inriktningar har generellt stått bakom Sveriges organisering som enhetsstat med 
dominant central nivå. Den centrala nivåns dominans har dock sedan 1862 varit just dominant över en 
alltjämt levande lokal motpart. Olika former av lokal gemenskapssträvan har varit återkommande i 
modernhistorien, vilket antyder en möjlighet att en sådan linje kan bli aktuell igen.  

4.2 – Rättsliga betingelser för kommunal decentralism 
Detta alltså om vad den historiska utvecklingen kan säga oss om förutsättningarna för en potentiell 
kommunal decentralism. Mer dagsaktuella är de nu gällande rättsliga bestämmelserna för 
kommunernas roll och verksamhet som politiska enheter och förvaltningsmässiga utförare. Nedan 
följer en redogörelse för kommunernas juridiska betingelser, vilka i mångt och mycket ger deras 
ekonomiska sådana, varför dessa kommer i anslutning direkt efteråt.  

De svenska kommunernas verksamhet kan ur ett juridiskt perspektiv ses som en kombination av vad 
de måste göra p.g.a. specifika lagstiftade krav och vad de får göra utifrån vad den också lagstadgade 
kommunala självstyrelsen ger för frihetsgrad gentemot staten. Den kommunala självstyrelsen anges i 
regeringsformens (RF) allra första paragraf som en av den svenska demokratins två grundpelare, vid 
sidan av det centrala statsskicket.48 Denna paragraf har lämnats oförändrad sedan 1974, men det mesta 
av övriga RF skrevs om i och med grundlagsreformen 2010. RF:s nya 14:e kapitel anger att den 
kommunala självstyrelsen utgör grunden för de lokala angelägenheter av allmänt intresse som 
kommunerna sköter, samt de övriga angelägenheter som bestäms i lag. Inskränkningar i självstyrelsen 
bör dessutom inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet, och om så är fallet ska 
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48 1 kap. 1 § Regeringsformen (1974:152) 
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granskas av lagrådet.49 Ändringar i kommunindelningen liksom ändringar i kommunernas 
befogenheter ska ha lagform.  

Den kommunala beskattningsrätten fastslås i RF, men också grunden för det kommunala 

skatteutjämningssystemet vilket vi kommer att återkomma till. När krav på lagform för den centrala 
nivåns styrning av kommunerna föreligger innebär det i allmänhet en maktförskjutning från regering 
till riksdag, där lagstiftning i slutändan måste godkännas trots verkställande maktens centrala roll i 
initiativtagande och beredning av förslag. Den möjlighet som lokala politiska aktörer har att påverka 
den vertikala styrningen i sådana frågor går alltså inte bara genom de regerande partierna utan genom 
samtliga i riksdagen representerade partier, vilket medför en dimension av mer direkt väljarkonkurrens 
i dessas hörsamhet och därmed eventuellt en annan sorts möjlighet att påverka genom 
opinionsbildande kampanjarbete. 

Kommunallagen (KL) anger får kommunerna får göra enligt s.k. allmänna kompetens.  
Grundprincipen i den är att kommunerna får agera på allmänintresset, d.v.s. angelägenheter som hela 

eller stora delar av kommunmedlemmarna har ett intresse i, som har anknytning till kommunens 
geografiska område och som inte ska handhas av någon annan. Ytterligare principer styr hur detta 
agerande ska förhålla sig till enskilda kommunmedlemmar, regler för hur ekonomin bakom agerandet 
ska se ut och vissa specifika förbud, t.ex. mot retroaktiva beslut. Nämnvärd bland dessa principer är 
för vårt syfte förbudet mot spekulativ företagsverksamhet som innebär att näringsverksamhet inte får 
drivas med huvudsyfte att göra vinst, och som är etablerad för att undvika osund konkurrens med 
privata aktörer. Förbudet har stor negativ betydelse för kommunernas förmåga att utöka sin 
självständighet gentemot staten på ekonomisk väg, mer om det nedan. Bland övrig relevant svensk 
lagstiftning återfinns lagen om vissa kommunala befogenheter, som ger kommunerna rätt att göra 
vissa avsteg från KL:s grundprincip om det lokala allmänintresset och t.ex. bygga anläggningar för att 
främja turism inom kommunen. 

Den rättsliga situationen ger i stora drag en viss form som den kommunala ekonomin ska ha. Den 
absoluta majoriteten av kommunernas kostnader utgår för verksamhet som de måste utföra enligt lag.50 
De största posterna här är inom välfärden; 40% av utgifterna går i snitt till utbildning, och 30% till 
vård och omsorg av särskilt äldre och funktionshindrade. Bakom dessa genomsnitt finns stor variation 
i hur kommunerna spenderar sina pengar. Vissa utflyttningsorter har en övervikt av pensionärer medan 
andra har motsvarande övervikt av barn i skolåldern, vilket förstås styr budgeteringen i kommunen. 

Vissa kommuner har sådan ”tur” i sammanhanget att de har färre än genomsnittet av både barn och 
äldre, men i det stora hela har argumentet kunnat framföras att kommunernas självstyrelse är hotad 
eftersom att deras resurser i praktiken bara räcker för att utföra de av staten ålagda uppgifterna.51  

Även inkomstsidan avgörs till största delen av rättsregler för kommunerna. Den kommunala 
inkomstskatten står för 67% av de totala inkomsterna. 18% är statsbidrag, varav 14% generella och 
4% riktade.52 Dessa 18% är alltså i sammanhanget en mindre del av kakan, vilket antyder att det inte 
skulle krävas några radikala förändringar för att kommunerna i praktiken skulle kunna bli ekonomiskt 
självförsörjande. Flera hinder för ett sådant projekt finns dock. De nämnda begränsningarna av den 
kommunala kompetensen inom näringsverksamhet förhindrar kommunerna att utöka sina inkomster på 
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den vägen. Vad gäller inkomstskatten riskerar högre skatt att hämma det lokala näringslivet. Därtill 
finns det kommunala utjämningssystemet, som för kommuner med högt skatteunderlag per capita 
innebär att man gör inbetalningar som går till mindre rika kommuner. Syftet med systemet är att 

möjliggöra likvärdig kommunal service i hela landet, men utgör samtidigt en form av mjukt tak för hur 
resursstark en kommun kan bli på egen väg. 14 kap. 5 § RF etablerar den centrala statens rätt att flytta 
resurser mellan kommuner så länge likvärdiga ekonomiska förutsättningar inte redan föreligger över 
hela landet, och då detta är otroligt att någonsin hända är det otroligt att en kommun någonsin kan göra 
sig fullständigt ekonomiskt oberoende av staten. Decentralism i ekonomiska frågor måste alltså ta sig 
andra uttryck, om vi med ekonomiska förstår hushållningsmässiga, vilket vi kommer att återkomma 
till i kapitel 5. 

Slutligen bör konstateras att kommunerna förstås inte är helt menlösa inför den rättsliga situationen i 
ett bredare perspektiv. Som den historiska redogörelsen ovan torde ha visat, liksom Dahlkvists och 
Strandbergs redogörelse för den modernhistoriska existensen av radikalt olika kommunideologier, är 
regler till för att, om inte brytas, så i alla fall skrivas om. Kommunerna har flera vägar till inflytande 

på sådana eventuella reformer. Dels kan de som arenor för av avsevärd del av den politiska 
diskussionen i landet bidra till att forma allmän opinion på olika områden. För mina lokalpartier kunde 
det innebära att avisera publikt om en vilja att genomföra politik som man inte för närvarande har rätt 
till. Kommunerna kan också genom sin roll som utförare av mycket av den offentliga verksamheten 
arbeta för att forma praxis på områden som eventuellt senare kan komma att kodifieras. Båda dessa 
vägar erbjuder förstås bara en liten och indirekt möjlighet för enskilda aktörer i enskilda kommuner att 
påverka det nationella systemet, men en möjlighet är det.  
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Kapitel 5 – Analys 
5.1 – En kategorisering av kommunal decentralism  
I detta kapitel kommer jag att redogöra för den analys av partiernas politiska texter som är själva 
kärnan i min studie. Analysen presenteras genom beskrivningar med exempel av de fem kategorier och 
sex underkategorier av kommunalt decentralistisk politik som mitt läsningsresultat har delats in i, se 
figur 2 nedan. (För en fullständig redovisning av hela kodningsresultatet se tabell A2a och tabell A2b i 
appendix.) Såsom konstaterades i kapitel 2 är kategorierna att betrakta som dimensioner av kommunal 
decentralism, vilket jag här vill precisera till olika sorters politik indelade efter vad de ger för form av 
utökad självständighet för kommunerna inom Sveriges vertikala maktdelning. I de fall underkategorier 
har ställts upp har det varit för att tydliga tendenser till likhet i politiska förslag eller hållningar har 
förekommit inom en kategori, d.v.s.: partierna har sökt uppnå den givna formen av utökad 
självständighet på liknande sätt. Tre av huvudkategorierna har kunnat indelas uteslutande i två sådana 
likartade tendenser vardera.  

 
Figur 2: denna studies analysapparat, bestående av tema, kategorier och underkategorier, med fokus på den mittersta parten. 

Var och en av mina kategorier har två sidor som kommer att redovisas nedan; en empirisk som visar i 
vilken grad och form som kategorin har uppträtt i textmaterialet, med betoning på formen på grund av 
denna studies kvalitativa inriktning, och en abstraherande som utgörs av vad kategorin som delresultat 
betraktat säger oss utifrån denna studies frågeställningar.  

5.2 – Analytisk redogörelse efter kategori 

Kategori 1 – Använd kommunala resurser till kommunala ändamål 
Så som vi konstaterade i kapitel 4 har kommunerna i den svenska enhetsstaten ofta fungerat som rena 
förvaltningskommuner, d.v.s. redskap för högre (statliga) ändamål framför alla lokala aktörers egna. 
De omformas territoriellt och organisatoriskt efter vad som anses nödvändigt av staten, och förväntas 
bidra med resurser till varandras verksamhet genom t.ex. det kommunala skatteutjämningssystemet 

eftersom att dessa resurser ändå är kommunen tilldelade genom en centralt beslutad beskattningsrätt. 
Att i det läget påstå att kommunens resurser i grunden tillkommer den själv, och bör spenderas endast 
eller i högre grad på dess medlemmar, är att utmana principen om förvaltningskommunen som 
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underställd högre ändamål. Detta är något som flera av de nya lokalpartierna gör genom diverse 
politiska ställningstaganden. 

En vanlig hjärtefråga för dem är motstånd mot ett större projekt inom kommunen som man anser vara 

någon yttre till gagn, helt eller huvudsakligen, på kommunmedlemmarnas bekostnad. Partiet Älska 
Svedala i Svedala kommun t.ex. grundades för att motarbeta ett planerat lokalt fängelsebygge, som 
man menar visst är behövligt men som inte passar i just Svedala. Dessa nej-kampanjer är besläktade 
med Wörlunds i avsnitt 3.1 nämnda välfärdspopulism; man anger ofta resursbrist i kommunens 
välfärdsverksamhet som skäl till att de stora projekten måste stoppas/avbrytas, se t.ex. Hela Vara 
Kommuns Bästas motstånd mot kommunens satsningar i kulturkvarteret Sprinten som man menar 
skulle brukas av fler i Västra Götaland än som för den skull skulle komma att flytta till Vara och bli 
skattebetalare. Men Svedala-exemplet är intressant då det visar att, även när det handlar om en statlig 
myndighets pengar, i detta fallet Kriminalvårdens, så säger man nej eftersom att man anser att 
projektet kostar av andra resurser som inte skulle kunna använda till välfärden. Älska Svedala hänvisar 
istället till dels lokala naturmiljövärden, och dels Svedalas varumärke och boendemiljö. Man vill med 

denna politik i varje enskilt projekt inte ge upp mer än man själv får tillbaka, även om det skulle gynna 
en helhet på högre nivå än lokal. Hållningen kan i viss mån liknas vid det klassiska nationalistiska 
slagordet Sverige åt svenskarna, men här på kommunnivå.  

Skrivelser kunde sorteras till denna kategori från 4/17, eller 24%, av de nya lokalpartierna.  

Kategori 2 – Öka kommunens resursbetingade handlingsfrihet 
Såsom också diskuterades i kapitel fyra kan kommunernas situation förstås som ett resultat av 
historiska förhandlingar mellan aktörer på lokal och central nivå om fördelningen av rättigheter och 
skyldigheter. I den framtida utvecklingen av detta ”avtal” och vilka krav lokala aktörer i 
omformulerande skeden kan få möjlighet att ställa på staten, särskilt i partikulära frågor, är det 
tänkbart att de båda parternas relativa resursstyrka i olika aspekter kan ha en påverkan. Eftersom att 
politiskt samarbete snarare än politisk konflikt hittills har präglat förhållandet mellan kommun och stat 
är det dock svårt att säga något konkret om hur en sådan förhandling skulle se ut. Detta är alltså att 
betrakta som mer en förutsättning för decentralisering än decentralisering i sig, men att förorda sådana 
förutsättningars förbättrande är alltså fortfarande decentralism enligt min definition.  

Vad gäller dagsläget är en förutsättning för att kommunerna ska vara genuint fria inom den 

kommunala kompetensen, d.v.s. det som kommunerna juridiskt sett får och det som de ska göra, är att 
de har resurserna som krävs för att i praktiken agera på den. Så är inte fallet idag fullt ut, utan 
kommunernas handlingsfrihet begränsas av mer än rena lagregler. Att minska på dessa praktiska 
begränsningar är därför en väg mot större kommunal egenmakt. Två tendenser har i läsningen funnits 
med detta ändamål. 

Skrivelser kunde sorteras till någon av underkategorierna till denna kategori från 14/17, eller 82%, av 
de nya lokalpartierna.  

Underkategori 2a – Gynna lokal tillväxt och produktion  
En uppenbar källa till agens och egenmakt är ekonomiska muskler. Trots det mjuka tak som det 
kommunala skatteutjämningssystemet innebär så medför ökade inkomster från kommunalskatten 

större kapacitet att genomföra alla möjliga politiska projekt. Man uppnår så en större frihet i praktiken 
inom den allmänna kommunala kompetensen, d.v.s. det som kommunerna rent juridiskt har tillåtelse 
att göra. Därtill minskas det för vissa mer och för andra mindre påtagliga behovet av riktade 
statsbidrag, som ju styr den kommunala verksamheten per definition. Att bedriva politik för lokal 
tillväxt är därmed en väg till en form av självständighet från staten, om än på ett indirekt och politiskt 
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sett mycket okontroversiellt plan; de allra flesta kommunpolitiker förordar, oavsett partitillhörighet, 
god lokal ekonomisk utveckling. Det handlar mycket vanligen om att köpa närproducerad mat till 
kommunens verksamhet, vilket majoriteten av de nya lokalpartierna förordar, eller att marknadsföra 

kommunen för att dra till sig investeringar så som t.ex. Oberoende Realister i Hagfors skriver om i sitt 
program.  

Skrivelser kunde sorteras till denna underkategori från 13/17, eller 76%, av de nya lokalpartierna.  

Underkategori 2b – Öka skolans konkurrenskraft 
I och med kommunaliseringen av skolan och det fria skolvalet så har också den kommunala 
skolverksamheten blivit ett område för egenmäktighet. Många kommuner konkurrerar med sina 
grannar om gymnasieungdomarna i området, särskilt småorter nära större städer. Om en kommun kan 
behålla de lokala ungdomarna i sina skolor, och kanske också dra till sig fler från grannkommunerna, 
så ökar deras utförarmakt som huvudmän för den lokala skolorganisationen. En sådan kommun har 
möjlighet att, inom ramen för det nationella skolsystemet, utforma både den lokala ungdomens 

utbildning och själva skolverksamhetens organisation med skolpeng, arbetstillfällen och lokaler med 
flera resurser som den vill. Sätt som de nya lokalpartierna försöker att uppnå detta på varierar från 
höjd skolpeng till att profilera sina skolor för att öka deras attraktivitet. Oberoende Realister i Hagfors 
och Fokus Bjärred i Lomma säger uttryckligen att de vill locka till sig skolungdomar från 
grannkommunerna.  

Skrivelser kunde sorteras till denna underkategori från 4/17, eller 24%, av de nya lokalpartierna.  

Kategori 3 – Kommunalisera styrelselegitimiteten  
Ett tredje sätt som de nya lokalpartierna försöker tillkämpa sina kommuner självständighet är genom 
att ifrågasätta den fundamentala legitimiteten i allmänhetens ögon för den svenska enhetsstaten. Att 
skapa en situation där den egna kommunens medlemmar främst, men gärna också andra kommuners, 
anser att det normativt sett rätta snarare är att varje kommun styr sig själv innebär på samma vis som 
ökad resursstyrka ett förstärkande av kommunens relativa maktposition, men här på idéplanet. Två 
sorters politik genom vilken lokalpartierna eftersträvar detta har funnits i min läsning: en positiv där 
man försöker lyfta sin egen legitimitet som kommun, och en negativ där man angriper statens.  

Skrivelser kunde sorteras till någon av underkategorierna till denna kategori från 13/17, eller 76%, av 
de nya lokalpartierna.  

Underkategori 3a – Gynna lokal gemenskap och självidentifikation  
Denna relativt ovanliga typ av kommunalt decentralistisk politik kan handla om att införa en social 
hemtjänst för att gynna den lokala gemenskapen och brobyggandet mellan generationer, eller att med 
kommunala resurser lyfta fram vissa lokala individer som förebilder för resten genom att namnge 
byggnader och idrottsplatser efter framträdande kommunmedlemmar. Att kommunmedlemmarna 
upplever en gemenskap med varandra är en förutsättning för alla argument för ökad självständighet; 
lokalt självstyre förutsätter på ett fundamentalt plan förstås existensen av någon form av lokal enhet 
som kan styra sig själv. Ett intressant fall här är Skurupspartiet som motiverar sin politik för skapandet 
av en ”vi-känsla” med att den kunde underlätta uppnåendet av andra kommunpolitiska ändamål, t.ex. 
att hjälpa ungdomar att hitta stöd för att kunna klara gymnasiet. Det antyder att kommunal 

decentralism inte måste utgå ifrån en medveten självständighetssträvan, utan kan uppstå mer eller 
mindre oavsiktligt när kommunala aktörer försöker lösa lokala problem på nya sätt. 

Skrivelser kunde sorteras till denna underkategori från 4/17, eller 24%, av de nya lokalpartierna.  
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Underkategori 3b – Angrip legitimiteten i styrande från central nivå 
En av utgångspunkterna för denna studie var att lokalpartier kan uppstå antingen för att driva ett 
kommunalt intresse i motsättning till staten eller som en i den potentiella frågan oambitiös aktör som 

är lokalt organiserad av något annat skäl. Ett av de enklaste och vanligaste sätten att i någon mån 
uttrycka en sådan motsättning är att göra politiska poänger av att man är just ett lokalparti. Det är 
mycket vanligt att de nya lokalpartierna beskriver sig själva i sitt politiska material med just en 
skrivelse som framhäver att de är oberoende av ”ideologier”, ”blockpolitik” eller ”låsningar”. Dessa 
förhållningssätt till politik beskrivs som kontraproduktiva och irrelevanta för den egna kommunens 
frågor. Istället ska man utgå från ”förnuft” eller ”lokalt fokus”. Det som gör denna kritik till något mer 
intressant än vanliga missnöjesuttryck och anspråk på oberoende från nya politiska rörelser, t.ex. på 
riksplanet, är att den genom att riktas mot de etablerade rikspartierna också innebär en mer eller 
mindre explicit kritik av nationellt bundna aktörers relevans och förmåga på det lokala planet, d.v.s. ett 
angrepp på deras legitimitet i kommunpolitiken. 

Skrivelser kunde sorteras till denna underkategori från 13/17, eller 76%, av de nya lokalpartierna.  

Kategori 4 – Minska inflytandet från central nivå 
Som decentralism räknas också förstås direkt decentraliserande politik som mina partier kan driva. 
Denna är begränsad i möjligt omfång, såsom diskuterades i kapitel 4, men vissa öppningar finns som 
partierna utnyttjar. Två typer av förslag och uttryck har kunnat finnas som verkar på detta vis.  

Skrivelser kunde sorteras till någon av underkategorierna till denna kategori från 15/17, eller 88%, av 
de nya lokalpartierna.  

Underkategori 4a – Utöka kommunala direktdemokratin 
Åter, eftersom att en stor majoritet av lokal politik idag hanteras av rikspartier så antar vissa förslag av 
de nya lokalpartierna en kommunalt decentralistisk karaktär. Här handlar det om förordandet av ett 
utökat direktdemokratiskt inslag i den kommunala beslutsfattandeprocessen. Eftersom att utökande av 
denna deltagardemokrati sker på bekostnad av i huvudsak nationellt kopplade partier stryper den i 
samma takt en kanal för central påverkan på lokal nivå: den partiinterna mellan de etablerade 
rikspartiernas nivåer. Ungefär hälften av partierna uttrycker någon sådan hållning, antingen om fler 
kommunala folkomröstningar eller om utökad medborgardialog i den kommunala 
beslutsfattandeprocessen. Nämnvärt här är Westbopartiet i Gislaveds kommun som uttalat stödjer ett 

projekt där en frivillig grupp lokala pensionärer ska granska ekonomin i kommunens socialförvaltning, 
och lovar att omsätta resultatet därav genom sitt arbete i socialnämnden. 

Skrivelser kunde sorteras till denna underkategori från 10/17, eller 59%, av de nya lokalpartierna.  

Underkategori 4b – Påverka indirekt för decentralisering genom centrum 
En mer indirekt strategi som lokalpartier kan ta till för att påverka den vertikala maktdelningen i frågor 
som de själva inte har möjlighet att påverka direkt är att utnyttja kommunpolitikens funktion som 
deliberativ arena inom den nationella politiska debatten. Såväl partiernas egna kanaler som den 
plattform som representation i KF innebär kan användas för att uppmana allmänheten att verka i någon 
viss riktning i en fråga för t.ex. den nationella politiska arenan. Storsforsdemokraterna viger en stor del 
av sitt partiprogram åt kritik av det de kallar ”Stockholmssubventioner” av landsbygden, och menar att 

denna kritik var skälet till att deras grundare fick lämna SD där han tidigare varit aktiv. Flera partier, 
som Skurupspartiet och Habodemokraterna, argumenterar mot bosättningslagen som innebär att alla 
kommuner är skyldiga att vid anvisning ta emot nyanlända till landet som har beviljats 
uppehållstillstånd. Mitt Göinge kampanjar å sin sida mot kommunsammanslagningar. 

Skrivelser kunde sorteras till denna underkategori från 6/17, eller 35%, av de nya lokalpartierna.  
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Kategori 5 – Kommunalisera verksamhet  
Sist har vi den politik som de nya lokalpartierna driver för att deras kommuner helt eller delvis ska ta 
över ansvaret för olika offentliga uppgifter som egentligen bekommer staten i dagens arbetsdelning 

Vanligast är att det handlar om införandet av ordningsvakter eller utökad grannsamverkan för att 
upprätthålla trygghet och ordning eftersom att man upplever att polisens närvaro är bristfällig, men 
flera partier nämner även att de tycker att Arbetsförmedlingen inte gör sitt jobb utan behöver 
kompletteras med kommunala projekt för matchningen av arbetskraft och arbetstillfällen. Förutom det 
generella brott mot den allmänna kompetensen denna politik innebär är särskilt de förstnämnda 
förslagen intressanta eftersom att det handlar om något så maktordningsmässigt fundamentalt som det 
statliga våldsmonopolet. Även en informell decentralisering av detta i praktiken är stort utmanande av 
kommunernas statsbundenhet, dels som ren kommunideologisk princip och dels med vad det innebär 
att ha egen detaljerad utförarkontroll över delar av den lokala ordningsmakten. 

Skrivelser kunde sorteras till denna kategori från 5/17, eller 29%, av de nya lokalpartierna.  
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Kapitel 6 – Diskussion och slutsats 
I inledningen till denna uppsats konstaterade jag att de nya lokalpartierna genom sin framväxt i sig 
utgör en decentralisering av den svenska politiken. Att de alla också har visat sig i varierande grad 

bedriva decentraliserande politik är därför ingen halsbrytande slutsats. Några särskilt intressanta 
poänger går dock att göra utifrån mina resultat, som jag här vill lyfta fram lite extra innan 
forskningsfrågan besvaras direkt genom det tredje abstraherande steget inom kvalitativ 
innehållsanalys: tematiseringen.  

6.1 – Framtida politiska realiteter och möjligheter 
Dels har jag funnit uttryck för partikulära intressen, såsom nej-kampanjerna mot stora projekt och 
aktivt konkurrerande i skolfrågan. Att sådana uttryck inte är ovanliga bland nya lokalpartier antyder att 
utbudsfokuserade förklaringar av deras framväxt med att de etablerade partierna lämnat ett utrymme 
ledigt inte räcker till fullt ut på så vis att de senare inte alltid skulle kunna fylla den funktion som de 
förre har, utan det verkar snarare handla om att ett nytt efterfrågansutrymme har uppstått vid sidan av 
det gamla. Vi tar Älska Svedalas fängelse-fråga som exempel. Anta att varenda sydsvensk kommun 
försökte säga nej till placeringen av Kriminalvårdens nya anstalt hos just dem. detta kunde vara 
rationellt agerat av separata kommunpolitiska aktörer om vi också antar ett sådant projekt har sådan 
negativ lokal inverkan som Älska Svedala menar, men inte av en central aktör som utgår ifrån 
helheten; staten skulle behöva tvinga igenom en placering på någon ort om en ny anstalt alls skulle bli 
av.  

Nu verkar just denna anstalt inte lida sådan total brist på möjliga etableringsorter, men detta är en 
tänkbar form av collective action-problem som blir mer påtagliga ju mer tongivande partikulära 
intressen blir. Enhetsstatens förmåga att lösa sådana problem är per definition förstås mycket god, så 
länge politisk vilja finns att köra över trilskande kommuner, men det kvarstår att det bara går att ha en 
egennyttig eller överblickande position i denna typ av fråga; flera inbördes motsatta partikulära 
intressen kan inte i längden drivas av centrala aktörer. Ju vanligare sådana uttryckta motsättningar blir 
desto mer angeläget blir det att förstå varför, och den frågans besvarande kräver eventuellt att man 
utgår från lokalpartiernas möjligheter lika mycket som rikspartiernas tillkortakommanden i högre grad 
än tidigare. 

En annan del av mina resultat vars långsiktiga innebörd beror på politiska realiteter är den om 

informellt kommunaliserande av verksamhet, särskilt av upprätthållandet av lag och ordning genom 
kommunala ordningsvakter. Att sådan verksamhet blir kommunal eller på andra vis lokal innebär i 
praktiken en stor maktförskjutning centralt–lokalt så länge inte staten agerar på sin formella rättighet 
till våldsmonopol. Eftersom att så pass många av de nya lokalpartierna är villiga att låta kommunen 
bedriva denna verksamhet skulle en återgång kräva antingen en så stor resursmässig satsning på 
polisen (eller annan offentlig verksamhet som upplevs som problemlösande) att lokala aktörer blir 
tillfreds, eller ett tvingande förbud mot deras vilja. Så länge som politisk vilja att gå någon av de två 
vägarna saknas så kommer en decentraliserad ordning att kunna bestå, vilket visar att analyser av 
Sveriges centraliseringsgrad även framgent bör ta hänsyn till en informell dimension.  

6.2 – Sammanfattande slutsats  
Min undersökning har etablerat kommunal decentralism som ett mångfacetterat fenomen som innebär 

såväl explicit som implicit och såväl direkt som indirekt politik för utökad kommunal självständighet, 
och som till största del ger har gemenskapskommunen som kommunideologiskt ideal. I denna 
mångfald av politiska hållningar och förslag är det överlag vanligare att de nya lokalpartierna omfattar 
de implicita och indirekta formerna, såsom ett aktivt uppbyggande av den egna resursbasen och kritik 
av den centrala nivåns legitimitet inom kommunpolitiken. Som ett sammanfattande tema som jag 
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anser löpa genom de 17 nya lokalpartiernas politik vill jag alltså konstatera en utbredd, 
gemenskapsinriktad kommunal decentralism med många och olika former, vilka alla förekommer i 
flera partier men med övervikt åt de mindre konfliktbetingade.  

Trots detta är det de ovanligare formerna, som vägran i sak till upplåtande av kommunala resurser för 
högre ändamål och informellt kommunaliserande, som väcker mest frågor om partiernas karaktär och 
relation till andra samtida utvecklingsprocesser. Detta är möjligtvis logiskt på det viset att de mest 
dramatiska uttrycken för processer per definition också måste vara de mest ovanliga; vore radikal 
kommunal decentralism ”vardagsmat” så skulle den inte vara lika intressant att undersöka. Jag hoppas 
att denna breda studie ska ha lagt en grund varpå mer riktade eller mer utvecklade analyser av både 
lokalpartier och allmänna politiska decentraliseringstendenser kan göras. Till exempel vore det mycket 
intressant att ställa mina här funna resultat mot en undersökning utifrån samma analysapparat på 
rikspartierna och deras lokalavdelningar för att se om lokalpartier verkligen har ett särskilt förhållande 
till decentralisering, vilket jag i denna studie ofta antagit, men inte i grunden undersökt. Att direkt 
undersöka likheter och skillnader i frågan mellan olika lokalpartier skulle också vara intressant 

eftersom att detta, såsom tidigare forskning visat och mina resultat antytt, är en mycket heterogen 
grupp politiska aktörer.  
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Appendix 
Tabell A1: undersökta partier med kommuntillhörighet och nyttjade materialkällor med länkar.  

Parti Kommun Använda 
materialsorter 

Länkar till lästa sidor, konton och artiklar  

Bodenalternativet  Bodens 
kommun 

Facebooksida https://www.facebook.com/Bodenalternativet/  

Demokraterna i 
Norberg 

Norbergs 
kommun 

Facebooksida https://www.facebook.com/Dinorberg/  

Habodemokraterna Habo kommun  Hemsida, 
Twitterkonto 

https://www.habodemokraterna.se/  
https://twitter.com/Habodemokraten  

Fokus Bjärred Lomma 
kommun 

Hemsida, 
Facebooksida 

https://www.fokusbjarred.se/  
https://www.facebook.com/fokusbjarred/  

Framtid S Pajala 
kommun 

Facebooksida https://www.facebook.com/FramtidSpajala/  

Fria Demokraterna Nordmalings 
kommun 

Hemsida, 
Facebooksida 

http://blogg.vk.se/monjon/  
https://www.facebook.com/FriaDemokraterna/  

Hela Vara Kommuns 
Bästa 

Vara kommun Hemsida, 
Facebooksida 

https://hvkb.se/  
https://www.facebook.com/helavarakommunsba
sta/  

Karlstadspartiet Karlstads 
kommun 

Hemsida, 
Facebooksida 

https://www.karlstadpartiet.se/  
https://www.facebook.com/Karlstadpartiet/  

Mitt Göinge Göinge 
kommun 

Hemsida, 
Facebooksida, 
Twitterkonto, 
tidningsartikel 

http://mittgoinge.se/  
https://www.facebook.com/mittgoinge/  
https://www.instagram.com/mittgoinge/  
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/ostra-
goinge-kommun-ar-inte-till-salu/  

Nordanstigspartiet Nordanstigs 
kommun 

Hemsida, 
Facebooksida 

https://nordanstigspartiet.se/  
https://www.facebook.com/nordanstigspartiet/  

Oberoende Realister Hagfors 
kommun 

Hemsida, 
Facebooksida, 
Instagramkonto 

https://www.facebook.com/oberoenderealister  
https://www.instagram.com/oberoenderealister/    
https://oberoenderealister.jimdo.com/bli-
medlem/  

Skurupspartiet Skurups 
kommun 

Facebooksida https://www.facebook.com/skurupspartiet/  

Stenungsundspartiet Stenungsunds 
kommun 

Hemsida, 
Facebooksida, 
Twitterkonto, 
Instagramkonto 

http://stenungsundspartiet.se/  
https://www.facebook.com/stenungsundspartiet/  
https://www.instagram.com/stenungsundspartiet
/  
https://twitter.com/STpartiet  

Storforsdemokratern
a 

Storfors 
kommun 

Facebooksida https://www.facebook.com/storforsdemokratern
a/  

Vår Framtid Klippan Klippans 
kommun 

Hemsida, 
Facebooksida 

http://varframtid.com/ 
https://www.facebook.com/VarFramtidKlippan/  

Westbopartiet Gislaveds 
kommun 

Hemsida, 
Facebooksida, 
Instagramkonto 

http://www.westbopartiet.se/  
https://www.facebook.com/pg/westbopartiet/pos
ts/  
https://www.instagram.com/westbopartiet/  

Älska Svedala Svedala 
kommun 

Hemsida, 
Facebooksida, 
Instagramkonto 

https://www.facebook.com/alskasvedala/  
https://www.alskasvedala.se/  
https://www.instagram.com/alskasvedala/  
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Tabell A2a: fullständigt kodningsresultat efter parti och analytiska kategorier del 1. 

                   
                Kategorier 
 
Partier  

Kommunalisera legitimiteten Minska centrala nivåns inflytande 
Gynna lokal 
gemenskap och 
själv-
identifikation 

Angrip centrala 
nivåns legitimitet 

Utökad kommunal 
direktdemokrati 

Indirekt påverkan 
genom centrum 

Bodenalternativet  Stärk känslan av 
och stoltheten 
över Bodenandan, 
identiteten som 
bodensare 

Blockpolitiken inte 
för bodensarnas 
bästa 

Utökad 
medborgardialog  

 

Demokraterna i 
Norberg 

   Kommunen bör 
få prioritera 
stadigvarande 
invånare framför 
migranter. 
Populationen av 
stora rovdjur bör 
förvaltas lokalt. 

Habodemokraterna Lyft lokalt 
kulturarv, 
bibehålls lokal 
kulturell 
säregenhet i 
språk, seder och 
bruk. Inför 
klassmorfar-
system för att 
bygga band över 
generations-
gränser 

Utökade uppgifter 
tilldelade från central 
nivå steg mot 
diktatur 

Fler kommunala 
folkomröstningar 

Låt kommuner 
säga nej till 
asylmottagning, 
d.v.s. motstånd 
mot 
bosättningslagen 

Fokus Bjärred  Politisk linje 
beslutad långt ifrån 
kommunen har liten 
relevans 

 Kommunala 
skatteutjämnings- 
systemet dåligt 
för kommunen 

Framtid S     
Fria Demokraterna  Blockpolitiken 

skrymmer och 
hindrar  

  

Hela Vara 
Kommuns Bästa 

  Utökad 
medborgardialog 
och tillgänglighet för 
nya målgrupper 
genom utvecklade 
former  

 

Karlstadspartiet   Utökad 
medborgardialog 
och insyn, och 
implicit stöd för 
kommunal 
direktdemokrati 

 

Mitt Göinge  Politik färgad av 
central ideologi utan 
samarbete motsatt 
till sunt förnuft och 
utveckling 

 Kommun- 
sammanslagninga
r hindrar små 
kommuners 
rättmätiga 
självstyre 

Nordanstigspartiet  Partier med 
rikskoppling inte fria 

Utökad 
medborgardialog 
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att fokusera på 
Nordanstig 

och stöd för fler 
gruppers deliberativa 
deltagande  

Oberoende Realister Stärk lokal 
gemenskap över 
generationsgränse
r genom social 
hemtjänst 

Blockpolitik och 
traditionella höger-
vänsterskalan hindrar 
arbete för invånarnas 
bästa 

Utökad 
medborgardialog 
och deltagande i 
beslutsfattande  

 

Skurupspartiet  Nationell 
organisationskopplin
g hindrar frihet att 
agera optimalt för 
kommunens invånare  

 Kommunen ska 
ha beslutsmakt 
över allt den 
finansierar själv, 
driv på för ett 
flyktingstopp  

Stenungsundspartiet Gynna 
sammanhang, vi-
känsla, identitet 
som 
stenungsundare 
genom 
föreningsliv, lyfta 
förebilder 

Blockpolitiken kan 
få förödande 
konsekvenser för 
kommunen, 
avsaknad av 
rikskoppling en 
styrka för partiet 

Utökad 
medborgardialog 
genom möten och 
fokusgrupper  

 

Storforsdemokratern
a 

 Rikskoppling 
hämmar sunt förnuft 
p.g.a. Storfors 
litenhet gentemot 
Stockholm 

 Avskaffa 
subventioner av 
Stockholm från 
landsbygden, 
ingen lokal fråga 
men mycket 
viktig 

Vår Framtid Klippan  Riksnivåns höger-
vänsterskala är 
kontraproduktiv, ej 
lösningsorienterad. 
Kommunfrågor är 
unika för kommunen 
och ska lösas utifrån 
lokala möjligheter 
och förustättningar. 

Utökad 
medborgardialog 
och insyn 

 

Westbopartiet  Att tillhöra ett block 
motsatt till arbete för 
kommuninvånarnas 
bästa. Eblerade 
rikspartierna samma 
sak, inom dem 
saknas egentlig 
opposition. 

Utökad 
medborgardialog 
genom 
kommundelsråd och 
ungdomsråd, stöd 
för frivillig 
medborgargransknin
g av kommunala 
ekonomin 

 

Älska Svedala  Gamla ideologier 
motsatta till kunskap, 
orsakar 
demokratiunderskott 

Fler kommunala 
folkomröstningar, 
stöd för dessas 
direkta legitimitet 
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Tabell A2b: fullständigt kodningsresultat efter parti och analytiska kategorier del 2. 

                   
                 Kategorier 
Partier  
 

Öka kommunens resursmässiga styrka Kommunala 
resurser till 
kommunala 
ändamål 

Kommunalisera 
verksamhet Gynna lokal tillväxt och 

produktion 
Öka skolans 
konkurrenskraft 

Bodenalternativet  Bygg ut Boden Business 
Park och köp 
lokalproducerad mat 

   

Demokraterna i 
Norberg 

Håll kommunskatten nere 
för näringslivets skull 

   

Habodemokraterna Gynna näringslivet på 
landsbygden och köp 
lokalproducerad mat 

   

Fokus Bjärred  Ökade resurser 
till skolan för 
att dra till sig 
egna och 
utomsocknes 
elever 

  

Framtid S Stöd produktionen av 
närproducerade 
livsmedel 

   

Fria Demokraterna Nyttja lokalproducerade 
varor och tjänster 

   

Hela Vara Kommuns 
Bästa 

 Stärk lokala 
gymnasiet 
genom 
samarbete med 
grann-
kommuner 

Nej till 
kulturkvarter 
som gynnar hela 
regionen för våra 
pengar 

Egen samverkan 
med Trafikverket 
trots att man 
upplever det som 
statens ansvar 

Karlstadspartiet   Nej till 
Muminpark som 
gynnar yttre 
företag/besökare 
på bekostnad av 
vårt 
friluftsområde 

 

Mitt Göinge Upphandla 
närproducerad mat och 
tjänster 

  Ersätt 
arbetsförmedlingen 
och öppna för 
införande av 
kommunala 
ordningsvakter 

Nordanstigspartiet Köp närproducerad mat    
Oberoende Realister Marknadsför kommunen, 

köp närproducerad mat 
Satsa på 
utbildningen 
för att lokala 
och 
utomsocknes 
elever ska välja 
Hagfors skolor 

 Öka insatserna för 
grannsamverkan 
och annan 
trygghetsskapande 
verksamhet  

Skurupspartiet Marknadsför kommunen, 
undvik skattehöjningar 

Utveckla 
skolors 
koncept och 
identitet för 
ökad allmän 
attraktivitet 

 Kommunal 
matchning av 
arbetskraft och 
införande av 
kommunala 
trygghetsvärdar 

Stenungsundspartiet     
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Storforsdemokraterna Stoppa ”Stockholms-
subventioner” som 
hämmar lokala 
näringslivet 

   

Vår Framtid Klippan Öka lokal matproduktion   Utred införande av 
kommunala 
ordningsvakter 

Westbopartiet Förbättra infrastruktur 
och kommunikationer  

 Nej till 
Almedalenresa 
för våra 
kommunpolitiker 
för våra pengar, 
det bekommer 
inte oss 

 

Älska Svedala Förstärk kommunala 
näringslivsenheten 

 Nej till 
Kriminalvårdens 
fängelse på 
bekostnad av vår 
natur, vårt 
varumärke  

 

 


