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FÖRORD
Större delen av den här boken har skrivits i ett mörkt rum som är beläget i
statsvetenskapliga institutionens byggnad här i Lund. Byggnaden kallas Eden.
I sin tur är denna byggnad en del av ett kvarter som någon döpt till Paradiset.
Denne någon har uppenbarligen haft en mycket märklig känsla för ironi. Jag
är nämligen tveksam till att jag kommer att associera de senaste åren i mitt
mörka rum med något som påminner om en oskuldsfull drömtillvaro i Edens
lustgård.
Emellertid har det stora antalet axlar jag haft att luta mig mot under arbetets gång, det ﬂertal extra ögon som granskat min text och de vänskapsband jag
knutit under åren gjort doktorandtiden värd investeringen. Att på förordets
begränsade utrymme nämna alla personer vid namn som på olika sätt har stöttat, uppmuntrat och hjälpt mig är naturligtvis omöjligt. Ändå ska jag ta förordschansen till att visa min uppskattning och lyfta fram ett stort antal personer
som på olika sätt ansvarar för att jag sitter här med ett färdigställt avhandlingsmanus.
Magnus Jerneck har varit min handledare. Med en kombination av uppmuntrande tillrop, analytisk blick och stundtals brutalt uppriktiga synpunkter
på ogenomtänkta utkast har du bringat ordning i manuskriptet. Tomas Bergström har agerat biträdande handledare. Ditt upphöjda lugn har skapat ro i
avhandlingsstormen och dina ifrågasättanden har höjt kvaliteten på viktiga avsnitt. Caroline Boussard och Åsa Mattsson var slutseminarieopponenter. Ni är
utomordentligt roliga och trevliga människor som gjorde ett mycket bra jobb
som granskare på slutseminariet. Jan Teorell har varit ett ovärderligt bollplank
i avhandlingens slutskede. Du är en generös gentleman, och din pedagogiska
förmåga har varit en stor tillgång. Ett jättetack till Mats Holmlund som har läst,
kommenterat, men framför allt skött tekniska detaljer rörande formgivning.
Per Janson, Fredrik Melander, Jerker Moodysson, Peter SantessonWilson och Jörgen Ödalen har varit centrala aktörer i min tillvaro under de
senaste fem–sex åren. Er vänskap har varit doktorandtidens största behåll-

ning. Att ni dessutom varit bussiga nog att titta igenom olika etapper av det här
manuskriptet försätter mig i viss tacksamhetsskuld, en skuld som jag hoppas
få chansen att återbetala under resten av våra liv. Magdalena Bexell, Stina Hall,
Christian Fernández, Ulrika Jerre och Tom Nilsson ska nämnas i det direkt
påföljande andetaget. Vi har med ojämna mellanrum sammanstrålat för att diskutera ofärdiga utkast. Under åren har ni varit källor till förtroliga samtal och
institutionsskvaller. Detta är jag exakt lika glad som jag är tacksam för.
Det ﬁnns ett stort antal människor som fungerat som kombinationer av
akademiska bollplank och källor till underhållande distraktioner i vardagen. I
detta sammanhang vill jag särskilt framhålla Hanna Bäck, Tove Dannestam,
Kalle Göransson, Staﬀan I. Lindberg, Karl-Oskar Lindgren, Sara Kalm, Peder
Nielsen, Jonas Tallberg och Kåre Vernby. Sen ﬁnns det kollegor som huvudsakligen fungerat just som kollegor, genom att ﬁnnas till hands, vara beredda att
läsa, lyssna och ifrågasätta. Tack ska ni ha: Andreas Bergh, Agne Gustafsson,
Jakob Gustafsson, Martin Hall, Anders Håkansson, Karl Magnus Johansson,
Leif Johansson, Håkan Magnusson, Ingvar Mattsson, Anders Sannerstedt,
Mats Sjölin, Lars-Göran Stenelo, Ylva Stubbergaard och Torbjörn Vallinder.
Och i sammanhanget riktar jag även en särskilt djup bugning i riktning
mot vännerna Björn Baderstens och Björn Johnsons noggranna läsningar av
manuskriptet. Och trots att du aldrig kommer att läsa detta förord (och ifall
du gör det begriper du ändå inte vad som står här) så hade James Johnson
en avgörande betydelse för den inriktning min vetenskapssyn i allmänhet och
avhandlingsförfattandet i synnerhet tog efter sommaren i Ann Arbor, Michigan
år 2002.
Ett antal organisationer har varit vänliga nog att bistå mig med anslag
för forsknings- och studieresor. Det gäller framför allt Crafoordska stiftelsen
(material och resor), Lars Hiertas stipendiefond (resor) och Vetenskapsrådet
(studieresa till Ann Arbor, Michigan). När jag ändå omnämner viktiga infrastrukturella förutsättningar är det omöjligt att inte framhålla betydelsen av Lars
Wester och Daniel Alfons. Utan er vänlighet, era nycklar och tekniska expertis
hade livet varit bra mycket besvärligare här i Edenbyggnaden.
Det ﬁnns en person som särskilt bidragit till att göra tillvaron betydligt

enklare under det gångna året, och det är kära Erika. Ditt tålamod och din
generositet, din uppmuntran, dina korrekturläsningar och ditt pill med litteraturlistan. Jag har knappt ord för hur jag ska tacka dig. Men här är ett försök:
Tack, helt enkelt. Storartat av dig.
Och så den stora familjen med den största famnen, som därför förtjänar den
allra största kramen och givetvis också den allra, allra största uppskattningen.
Mamma och pappa: Tack för att ni inte har klagat över uteblivna hemresor till
Järna. Tack för att ni inte har tvivlat min förmåga att åtminstone försöka mig
på den här karriären. Tack för att ni inte frågat om vad poängen med doktorerandet är (trots att jag vet att ni ofta undrat). Och tack systrar, Torunn, Bryndis,
Elin och Vally: Ni betyder mycket, mycket mer än vad jag visar. Och ett varmt,
varmt tack till broder Ingimar: Tack för att du har läst, kommenterat, för att
du knuﬀat på och uppmuntrat. Och slutligen min namne och farfar: Gissur Ó.
Erlingsson senior. Du är inspirerande. Din uthållighet, men kanske framförallt
dina gener, har uppmärksammat mig på att jag kan ha rätt roligt i åtminstone
60 år till.

KAPITEL 1

KONSTEN ATT STUDERA PARTIBILDNINGAR
Det empiriskt förvånande: Nya partier
och det bristande engagemanget för partipolitik
Alla människor som är bosatta i Sverige berörs av beslut som fattas av politiker.
Trots detta väljer bara ett fåtal att vara partimedlemmar.1 Sedan 1980-talets
början har andelen medlemmar dessutom halverats ( Johansson 2005: 29). Av
dem som fortfarande söker sig till partier är allt färre villiga att vara aktiva. De
etablerade partierna rapporterar till och med om problem med att rekrytera
kandidater till kommunfullmäktigeval (Gidlund och Möller 1999: 34). För
den representativa demokratins skull borde vi vara tacksamma för att det ﬁnns
människor som engagerar sig partipolitiskt. I slutändan är det ju partierna som
bär upp den representativa demokratins institutioner. Emellertid är den långsiktiga trenden att medborgarna i allt större utsträckning misstror sina politiker
(Holmberg och Oscarsson 2004: 248f ).
Trots den dystra utvecklingen ﬁnns det människor som inte bara aktiverar sig i partipolitiken. En del går så långt att de bildar helt nya partier. Partibildarna applåderas dock inte på samma sätt som exempelvis föreningslivets
eldsjälar eller marknadens entreprenörer. Snarare motarbetas de av representanter för den existerande ordningen (Fridolfsson och Gidlund 2002: 9).
Därför är det förvånande att nya partier bildas. Att det dessutom blivit vanligare att människor bildar nya partier gör att konturerna av ett angeläget
forskningsproblem träder fram. Från att bara ha funnits i omkring en femtedel
av Sveriges kommuner efter valet 1973, är partier som aldrig haft riksdagsrepresentation idag representerade i mer än hälften av landets kommunfullmäktige.
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Det teoretiskt gåtfulla:
Nya partier och det kollektiva handlandets problem
Inte nog med att det är empiriskt förvånande att nya partier ser dagens ljus
– att partier överhuvudtaget bildas utgör dessutom en klassisk teoretisk paradox. Sedan Mancur Olson (1971) analyserade hur svårt det kan vara att få
till stånd samarbete mellan människor i boken The Logic of Collective Action,
har det kollektiva handlandets problem varit föremål för omfattande debatt (se
McLean 2000). I kölvattnet av Olsons studie har framstående forskare som
Elinor Ostrom, Michael Taylor och Jon Elster utpekat frågor om kollektivt
handlande som de mest angelägna för samhällsvetare att analysera.2
Samarbetsparadoxen aktualiseras när partibildningar ska förklaras. Föreställ
dig ett samhälle där politiskt missnöje sprider sig. Missnöjet riktar sig mot både
den politik som förts av de etablerade partierna och mot representanterna för
dessa partier. Samhällsmedlemmarna har sålunda ett gemensamt intresse av att
ett nytt parti bildas som driver en bättre politik i den relevanta politiska församlingen. Härvidlag kan det nya partiet betraktas som en ”kollektiv vara”.3 Om
partiet bildas kan samtliga samhällsmedlemmar dra fördel av dess påtryckningsarbete oavsett om den enskilde bidrar till uppkomsten av partiet eller inte.
Om vi antar att de enskilda individerna handlar i syfte att åstadkomma en
för egen del så gynnsam situation som möjligt, följer att partibildningar utgör
en teoretisk gåta. När ett antal människor agerar för att optimera sitt egenintresse möter de nämligen en beslutssituation som ser ut som ett ”N-personers
fångarnas dilemma” (jämför Hermansson 1990: 18f, 146ﬀ ).
Figur 1.1 Samarbetsparadoxen.
Övriga missnöjda samhällsmedlemmar
Bildar ett nytt parti
Den enskilde
missnöjde
individen

Avstår från att bilda
nytt parti

Är med och
bildar ett parti

Föredrar näst
mest (2)

Föredrar minst (4)

Avstår från
att bilda parti

Föredrar mest (1)

Föredrar näst minst (3)
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Figur 1.1 illustrerar konﬂikten mellan individuell och kollektiv rationalitet.
Den enskilde samhällsmedlemmen antas nämligen resonera som följer. Oavsett
om han eller hon bidrar till partibildningen kommer en av två saker att hända:
Någon bildar partiet, eller så gör ingen det. Om någon bildar partiet kommer
frukterna av det nya partiets arbete att kunna skördas av alla och envar utan att
den enskilde behöver göra personliga resursuppoﬀringar. Därför behöver den
enskilde inte bidra med sin tid, energi eller sina pengar, utan kommer ändå att
kunna dra fördelar av det arbete som det nya partiet utför. Om det andra inträﬀar, att inte tillräckligt många deltar och stöttar partibildningsprojektet,
skulle den enskildes personliga resursuppoﬀringar ändå vara bortkastade.
Oavsett vad de andra samhällsmedlemmarna hittar på ligger det i den
enskilde individens egenintresse att avstå från partibildningsstrategin. Spelteoretisk litteratur kallar icke-deltagandet för en ”dominant strategi” eftersom
det hela tiden ﬁnns incitament för den enskilde att åka snålskjuts på andra
individers ansträngningar, och istället lägga sina resurser på privata livsprojekt. I
exemplet fungerar det utbredda missnöjet som en nödvändig, men knappast tillräcklig förutsättning för att ett nytt parti ska bildas. Utan kunskap om sammanhanget som omgärdar enskilda partibildningar är det långt ifrån givet hur de
ska förklaras.4

Undersökningens syfte
Jag har förmedlat att partibildningar är gåtfulla. Därmed kräver de en förklaring. Studiens övergripande syfte är därför att skapa ett teoretiskt ramverk som innehåller verktyg för att lösa det kollektiva handlandets problem.
Ramverket ska ge mig möjligheter att besvara avhandlingens två övergripande
forskningsfrågor:
(i) Varför bildar människor nya partier överhuvudtaget?
(ii) Varför blev partier som aldrig haft riksdagsrepresentation allt vanligare
förekommande i svenska kommuner under åren 1973–2002?
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Ramverket bärs upp av tre separata modeller. Var för sig angriper modellerna
den speciﬁka empirin på lite olika sätt.5 Därmed följer ur det övergripande
teoretiska syftet även ett empiriskt dito, nämligen att värdera hur användbart
ramverket är för att förklara partibildningar samt varför det blev vanligare att
människor bildade nya partier under den valda undersökningsperioden. Härigenom kommer jag förhoppningsvis att kunna utvinna kunskap om en sparsamt utforskad del av svensk politisk historia.

Partiforskning med märklig lucka
[T]here has been remarkably little systematic analysis concerning the
emergence and success of new parties as such (Mair 1999: 207).
[T]he bulk of the literature on group mobilization focuses on why
individuals join groups and virtually ignores the group entrepreneur
(Nownes och Neeley 1996: 120).
Political entrepreneurs have been rather neglected by rational choice
theorists in particular and political scientists in general
(Laver 1997: 16).

Citaten ovan indikerar forskningsområdets brister. Jag ska kort uppmärksamma dessa, och samtidigt argumentera för mitt eget sätt att angripa forskningsproblemet.

Forskningen om nya partier
Forskningen om nya partier tillhör partiforskningens mer underteoretiserade
områden. Visserligen har ett stort antal fallstudier gjorts om bildandet av
enskilda nya partier. Detta gäller främst de medialt uppmärksammade miljöpartiernas (till exempel Müller-Rommel 1989; Vedung 1991) och de främlingsﬁentliga partiernas (till exempel Ignazi 1992; Diani 1996; Betz och Immerfall
1998) genomslag under 1970- och 1980-talen. Trots ﬂertalet fallstudier och
återkommande uppmaningar om ytterligare forskning, ﬁnns samstämmighet
om att teoriutvecklingen om partibildningar varit svag (till exempel Hug 2001;
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Mair 1999; Willey 1998; Harmel 1985; Pedersen 1982; Fisher 1980; Svåsand
1977). Visserligen gör jag en grundlig inventering av forskningsområdet i
kapitel 3, men redan här ska tre av forskningsområdets principiella brister lyftas
fram.
För det första har forskare varit otydliga med huruvida de vill förklara varför
partier bildas eller om de vill förklara varför väljarna röstar på redan beﬁntliga
partier. De ﬂesta har koncentrerat sig på den senare frågan, den som behandlar
efterfrågan på nya partier. Det har funnits ett ointresse för frågan om varför
nya partier bildas överhuvudtaget. Därmed är studier om själva partibildningsprocessen ovanliga.6 Eftersom teorier om partibildande och teorier om varför
redan existerande partier får väljarstöd torde se olika ut, ser jag detta som en
brist (jämför Harmel och Robertson 1985: 502).
För det andra är teoriutvecklingen på området ryckig och osystematisk.
De gröna och de främlingsﬁentliga partierna har studerats vid tidpunkten för
deras respektive bildande. Detta har gjort att forskarna antingen betraktat
varje partibildning som unik, eller så har de utvecklat speciﬁka hypoteser om
uppkomsten av respektive partityper. Exempelvis har en särskild teori och
vissa sorters hypoteser formulerats om de främlingsﬁentliga partierna, medan
andra har formulerats om de postmateriella dito (jämför Hug 2001: 5;
Rydgren 2002: 27). Ansatser till att formulera en allmängiltig teori om varför
individer överhuvudtaget väljer partibildningsstrategin är sällsynta.
För det tredje har den komparativa forskningen om nya partier försökt
hitta korrelationer. Dessa studier har haft en förkärlek för att ﬁnna samband
mellan strukturella variabler och förekomsten av nya partier. Teorikonstruktionen har spelat en underordnad roll.7 Jag ställer mig tveksam till den här
sortens forskning. Att redovisa korrelationer mellan olika makrotillstånd är inte
detsamma som att ha förklarat händelser. Det intressanta är hur sambandet
kan göras begripligt med hjälp av allmängiltiga teorier. Med andra ord råder det
en brist på undersökningar som strävar efter att öppna den ”svarta låda” som
ligger mellan det som antas förklara och det som ska förklaras, för att därigenom
begripliggöra på vilket sätt X påverkar Y. Sammanfattningsvis kännetecknas
forskningsområdet av följande brister:
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(i) Brist på forskning om själva partibildningsprocessen, och därmed om
det som gör att nya partier överhuvudtaget bildas.
(ii) Avsaknad av försök till att formulera en allmängiltig teori om varför
människor väljer partibildningsstrategin.
(iii) Ointresse för att söka efter de mekanismer som länkar samman
strukturella variabler med enskilda individers beslut om att bilda nya
partier.

Tillsammans blottar punkterna en lucka i forskningen om uppkomsten
av nya partier. Jag har ambitionen att försöka fylla densamma. Punkterna
antyder nämligen att forskarna sällan har brytt sig om att analysera partibildningar med utgångspunkt i de individer som til syvende og sidst bildar
det nya partiet. Mot bakgrund av den digra forskningsproduktion som det
kollektiva handlandets problem har genererat (och som placerar individer och
processer i analysens centrum) framstår detta som märkligt. Den här boken
ska därför ses som försök till att ta reda på huruvida litteraturen om partibildningar kan berikas när vi tillämpar lärdomar hämtade från litteraturen
om det kollektiva handlandets problem.

Mekanismer och metodologisk individualism
Tonvikten kommer att ligga på de enskilda partibildarnas betydelse för att nya
partier överhuvudtaget ska uppstå. Infallsvinkeln placerar studien i ett annat
vetenskapsteoretiskt läger jämfört med merparten av undersökningarna på
området. Därför ska jag kort redogöra för den vetenskapsteoretiska grundhållning som styr analysen. Jag redovisar först min syn på mekanismbegreppet,
varpå jag redogör för den metodologisk-individualistiska principen och hur jag
använder denna.

Mekanismer
Åtminstone sedan 1990-talets början har konsensus utvecklats bland
samhällsvetare med förklarande ambitioner beträﬀande att redovisningar av
samband mellan beroende och oberoende variabler inte får fungera som någon
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slags ställföreträdande förklaringar. Sambandsredovisningar är nämligen
symptomatiska för det så kallade black box-problemet. Förklaringar kräver
sammanhängande teoretiska modeller om varför samband är att förvänta, inte
bara redovisning av korrelationer mellan empiriska data. Figur 1.2 åskådliggör
detta:
Figur 1.2 Skillnad mellan ”korrelation” och ”förklaring”.
Explanans

Explanandum

Korrelation ﬁnns mellan:

X (ekonomisk kris)

Y (nya partier vanligare)
Mekanism som
begripliggör samhället

X1

Y1
Källa: Coleman (1990: 8).

Forskaren ska sålunda anstränga sig för att öppna den svarta låda som ﬁnns
mellan det som förklarar (explanans) och det som ska förklaras (explanandum).
Inuti den svarta lådan ska vi försöka identiﬁera de mekanismer som beskriver
den process varigenom en variabel påverkar en annan. Mekanismerna kan nämligen ses som ett slags korta kausala teorier som gör samband mellan explanans
och explanandum begripliga (bland annat Mahoney 2003; Brante 2001; Hedström och Swedberg 1998; Bennett och George 1997; Roberts 1996; Stinchcombe 1991; Kiser och Hechter 1991).
Även om forskarna skiljer sig åt i synen på hur mekanismer ska deﬁnieras (se Mahoney 2003: 13f; Kiser och Hechter 1998: 790), ﬁnns en liknande
grundsyn på vad det är mekanismer de facto gör. Ett exempel kan klargöra
poängen. Visserligen kan det vara spännande att exempelvis hög arbetslöshet
samvarierar med att ett nytt politiskt parti existerar i något samhälle. Det förra
förklarar dock inte det senare. För att utfallet ska anses vara förklarat är det
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nödvändigt att forskaren presenterar ett logiskt sammanhängande, teoretiskt
argument om varför vi ska förvänta oss ett sådant samband (jämför Hedström och Swedberg 1998: 4, 9f; Elster 1989: 3). Genom att antingen i förväg
speciﬁcera mekanismer, eller genom noggranna fallstudier induktivt identiﬁera
dem, förklarar forskaren varför det är rimligt att X ska leda till just Y.8 Den
mekanismbaserade ansatsen strävar efter att identiﬁera mekanismer som är
förhållandevis generella och som därigenom förmår förklara ﬂera olika typer
av likartade händelser. Härvidlag beﬁnner sig ansatsen mellan det Parsonska
projektet att ﬁnna samhällsvetenskapliga lagar och det empiricistiska ”lägereldsberättandet” där man nöjer sig med att beskriva det man hävdar vara unika fall
(Hedström och Swedberg 1998: 2).

Metodologisk individualism
För att uppnå en sådan generaliseringsambition krävs det en kausal agent som
faktiskt producerar utfallet ifråga (Hedström och Swedberg 1998: 11). Arthur
Stinchcombe (1991: 367) deﬁnierar till och med mekanismer i dessa termer:
“Mechanisms in a theory are deﬁned here as bits of theory about entities at
a diﬀerent level [...] than the main entities being theorized about.” Somliga
uppfattar detta som en kontroversiell ståndpunkt, att förklaringar är mer tillfredsställande när forskaren anstränger sig för att röra sig från det storskaliga
och abstrakta till det småskaliga och konkreta. Jag har svårt att förstå en sådan
kritik. Ontologiskt kan strukturer knappast verka på egen hand. Strukturer har
ingen egen vilja, inget medvetande och inga intentioner. Om ambitionen är att
förklara, och om man med förklaring avser att besvara frågor rörande varför det
ena eller andra har ägt rum, bör förklaringar sökas på lägre nivåer. När vi ger
oss i kast med att konstruera teorier som ska förklara olika sorters utfall, är det
därför en god idé att utgå från de individer som producerar dessa utfall.
Arbetssättet innebär att forskaren konstruerar teoretiska föreställningar som visar på vilket sätt samhälleliga tillstånd och institutionella
omgivningar påverkar individers överväganden, samt visar hur människor i
samspel med varandra skapar eller återskapar samhällstillstånd. Om man sedan
accepterar tanken att strukturer inte kan ha egna intentioner, samt bekänner sig
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till ett forskningsprogram där forskaren ska förklara genom att identiﬁera de
mekanismer som producerar utfallen i fråga, blir ett metodologisktindividualistiskt perspektiv relevant.9
Det ﬁnns ﬂera varianter av den metodologiska individualismen (jämför
Udéhn 2002: 499). Jag sluter upp bakom en svagare variant som ibland kallas
för ”strukturell individualism”, ibland för ”institutionell individualism” (Udéhn
2002: 487ﬀ; jämför Agassi 1975). Emellertid har varianterna det gemensamt
att de huvudsakligen är formulerade i polemik mot holistiska ansatser eller
strukturalistiska renodlingar. Karl R. Popper (1966: 98) formulerar den
grundläggande principen på följande sätt:
All social phenomena, and especially the functioning of all social institutions, should always be understood as resulting from the decisions,
actions, attitudes etc., of human individuals, and that we should never
be satisﬁed by an explanation in terms of so-called ”collectivities”.

I undersökningen bryr jag mig inte om huruvida människor styrs av anonyma
kausala faktorer som verkar bortom deras medvetanden. Genom att uttryckligen referera till individer som teoriapparatens ”kausala agenter” är den uttalade ambitionen att lyfta fram partibildarnas betydelse i de aktuella händelseförloppen. Jag strävar efter att ﬁnna mekanismer som är verksamma på individnivå och som därigenom bidrar till att begripliggöra varför aktörer, människor
av kött och blod, beslutar sig för partibildningsstrategin.
Den variant av metodologisk individualism som jag använder ska inte förväxlas med den ortodoxa versionen av densamma som inte accepterar något
annat än så kallade rock bottom-förklaringar. Enligt denna strängare variant
får forskaren inte referera till någonting utanför individen i sina förklaringsmodeller. Allting, även sådant som ingår i förklaringens oberoende
variabler, måste härledas till enskilda individers handlande (jämför Hausman
1992: 322). Liksom Hedström och Swedberg (1996: 131) är jag tveksam till
att den ortodoxa, rock bottom-varianten är särskilt givande. Hedströms och
Swedbergs lösning är som följer:
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[F]aced with a world consisting of causal histories of nearly inﬁnite
length, in practice we can only hope to provide information on their
most recent history. By taking certain macro-level states as given and
incorporating them into the explanation, the realism and the precision
of the proposed explanation is greatly improved.

Av pragmatiska, forskningsekonomiska skäl måste därför vissa omgivningsfaktorer tas för givna (se också Greif och Laitin 2004: 635). Med
andra ord innebär den metodologisk-individualistiska principen ingalunda att
forskaren måste bortse från omgivningsfaktorers betydelse. Snarare har en
teori som utgår från individer god potential att klarlägga hur och varför förändringar i deras omgivning påverkar deras handlande. Vissa menar till och med
att det bara är genom att sätta individerna i centrum som ordentliga analyser
kan göras av hur olika makrotillstånd påverkar det sätt på vilket enskilda individer värderar sina handlingsalternativ (jämför Rothstein 2003: 58f; Hadenius
1981: 15). Om vi tror att individer och deras avsikter har en grundläggande
roll i samhällsvetenskapliga förklaringar, följer att den svagare varianten av
metodologisk individualism bör anammas.

Vägval och avgränsningar
För att en forskningsuppgift ska bli hanterlig måste centrala vägval göras. Varje
vägval innebär ett antal avgränsningar. Man fokuserar blicken på en bestämd
infallsvinkel av det forskningsproblem som ska lösas och bortser därigenom från andra. Det är forskarens uppgift att argumentera för att det valda
angreppssättet är det rimliga. Den goda samhällsvetenskapliga analysen
kännetecknas härvidlag inte av en enda optimal metod (jämför Goldstone
1998: 841). Snarare bör metoden väljas på grundval av vilket angreppssätt som
är det bäst lämpade, givet det aktuella forskningsproblemet och den teoretiska
argumentationslinje som forskaren driver.
Fram till nu har jag avgränsat mig på åtminstone tre viktiga sätt: För det
första utgör den svagare versionen av metodologisk individualism avstampet för
teorikonstruktionen. För det andra är ambitionen att formulera allmängiltiga
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teoretiska föreställningar om partibildningsstrategin, så att teorin kan förklara
så många fall av partibildning som möjligt. För det tredje syftar undersökningen just till att förklara partibildningsstrategin. Vägvalen får konsekvenser
för mitt val av metod och hjälper mig därför att sortera fram de praktiska tillvägagångssätt genom vilka forskningsuppgiften ska lösas. Nedan ska jag redogöra för varför jag valt den speciﬁka empiriska domän som undersöks, för att
därefter presentera de datainsamlingstekniker som tillämpats och det material
som analyserats.

En not om den fortlöpande metoddiskussionen
Läsaren bör vara uppmärksam på att jag inte kommer att diskutera de valda
datainsamlingsteknikernas för- och nackdelar i detta introduktionskapitel.
Som för all forskningsdesign gäller att validitets- och reliabilitetsbekymmer är
knutna till mitt material och mina datainsamlingstekniker. Jag vill dock inte
tynga introduktionskapitlet med diskussioner av sådant slag, utan har valt att
fortlöpande resonera om presumtiva bekymmer förbundna med forskningsdesignen och tillvägagångssättet. Dessa överväganden kommer att föras där
det är relevant att de tas upp, det vill säga i anslutning till de kapitel där de
empiriska analyserna presenteras.

Varför lokala partier under åren 1973–2002?
Det är främst teoretiska argument som har styrt valet av den empiriska domän
som undersöks, partibildningar på lokal nivå i Sverige. Framväxten av lokala
partier i svenska kommuner utgör en bra miljö för att pröva och utveckla teorier
om partibildning. Det beror på följande:
(i) Allting pekar på att partibildning med åren blivit en allt vanligare
politisk strategi (Lundqvist och Pierre 1995: 102; Eriksson 1999: 4).
Det betyder att det ﬁnns många fall att undersöka och förklara.
(ii) De nya partierna har bildats i kommuner med vitt skilda socio-ekonomiska, politiska och demograﬁska förutsättningar (exempelvis
Wörlund 1999: 59; jämför Eriksson 1999: 4; Pettersson 1999).
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Därmed håller inte argumentet att vissa strukturella omständigheter
ökar sannolikheten för partibildningar. Detta motiverar en teori
grundad i metodologisk individualism som tar avstamp i partibildarna.
(iii) De partier som bildats varierar till sin politiska karaktär. Det rör
sig om vänsterradikala partier, partier som företräder miljöintressen, renodlade enfrågepartier, renodlade lokala ”kommunens
väl”-partier, pensionärs- och ungdomspartier samt partier med en
tydlig främlingsﬁentlig framtoning (Borgs och Rankka 1996: 14ﬀ;
Eriksson 1999: 8). Detta motivear en ansats som bortser från just
partitypen, för att istället formulera en allmängiltig teori om varför
individer väljer partibildningsstrategin.

Eftersom partibildare har det gemensamt att de har löst ett samarbetsproblem, är det befogat att rikta fokus på människorna bakom partibildningarna
och ställa frågorna: Kan en allmänt formulerad teori om partibildning svara på
varför individer väljer partibildningsstrategin? Är det möjligt att hitta mekanismer på individnivå som kan bidra till att förklara att olika slags människor
väljer partibildningsstrategin, oavsett vad det handlar om för typ av partier,
samt var eller när partiet bildas?
Perioden 1973–2002 är vald eftersom de kommunsammanslagningar som
genomfördes under åren 1952–1974 i Sverige sannolikt utgör västvärldens
mest omfattande förvaltningsadministrativa reform (Kjellberg 1988). Det
är fullt rimligt att efter 1973 års kommunalval tala om ett kvalitativt nytt
kommunsystem jämfört med det som fanns före reformen. Efter sammanslagningarna har Sverige fått primärkommuner som till invånarantal är jämförbara
med ﬂera av världens småstater (till exempel Island, Andorra och Luxemburg).
Dessutom har forskning om reformens eﬀekter visat att den kommunala
demokratin kommit att likna riksnivåns representativa demokrati (Westerståhl 1987: 25). Delvis som ett resultat av sammanslagningarna, och delvis som
ett resultat av införandet av det kommunala partistödet, har den kommunala
partipolitiken fått allt större betydelse. Bland annat har detta tagit sitt ut-
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tryck i att medborgarnas intresse för och aktivitet i kommunpolitiken ökat
( Johansson och Schmidt 1979; Gidlund och Gidlund 1981; Gidlund 1983).
I detta sammanhang talar man ibland om att svenska kommuner med tiden
utvecklats mot en parlamentarisk modell, eller det Henry Bäck (1998) kallar
”kvasiparlamentarism”.
Vidare är partier som primärt bildats med lokala ambitioner10 intressanta
då partier i kommunfullmäktige kan få stort inﬂytande över medborgarnas
vardag. Det svenska kommunala självbestämmandet är förhållandevis starkt.
Kommunernas utgifter motsvarar ungefär 15–20 procent av Sveriges bruttonationalprodukt, vilket är hela två tredjedelar av rikets oﬀentliga utgifter
(Wetterberg 2000: 11ﬀ ). Pengarna går främst till verksamheter som de allra
ﬂesta medborgare har erfarenhet av: barnomsorg, grundskola, gymnasium,
socialtjänst och äldreomsorg. Till följd av de senaste två decenniernas
decentraliserings- och privatiseringssträvanden har kommunerna dessutom fått
allt större frihet att bestämma över hur dessa verksamheter ska utformas.11

Analysuppläggning och material
Förutom detta introduktionskapitel består avhandlingen av tre teoretiska och
tre empiriska kapitel. Därtill kommer ett avslutande kapitel där studiens slutsatser sammanfattas. I kapitel 2, 3 och 4 värderar jag den existerande litteraturen
på området, argumenterar för behovet av mitt angreppssätt och presenterar
premisserna för de empiriska undersökningarna. Dessa kapitel mynnar ut i att
jag konstruerar och värderar tre teoretiska modeller, vilket sker i kapitel 5, 6
och 7. Figur 1.3 är ett schema över undersökningen som tjänar som avstamp
för material- och datainsamlingsdiskussionen:
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Figur 1.3 Upplägget av undersökningen.
Kapitel 5
Här konstrueras
och värderas en
parametrisk modell
om omgivningens
betydelse.

Kapitel 2 och 3
Två forskningsöversikter: Hur
förklaras stabilitet
respektive förnyelse
i partisystem? Vad
har gjorts? Vad kan
förkastas och vad är
värt att ta till sig?

Kapitel 4
Presenterar teoretiska
antaganden och
lösningar samt pekar
ut tre områden
att undersöka:
Omgivningsfaktorer,
sekvensers betydelse
och spridningseﬀekter.

Kapitel 6

Kapitel 8

Här konstrueras
och värderas en
sekventiell modell för
att ﬁnna motiv.

Resultaten sammanfattas och slutsatser
dras.

Kapitel 7
Här konstrueras
och värderas en
dynamisk modell
rörande betydelsen av
spridning.

I det femte kapitlet konstrueras och värderas den parametriska modellen.
Modellen är grundad i ekonomiska teoriers antaganden om rationella
nyttomaximerare och marknadsmekanismer. Här försöker jag svara på frågan
om förändringar i de potentiella partibildarnas (teoretiskt rekonstruerade) omgivning kan förklara varför nya partier bildas och varför de bildas allt oftare.
Analysen bygger både på sekundärmaterial och egna undersökningar. Sekundärmaterialet består av:
(i) Tidigare enkätstudier där politiker själva fått rapportera om sin
arbetssituation och enkätstudier där medborgarna själva fått rapportera om huruvida de kan tänka sig att bli kommunpolitiker.
(ii) Tidigare undersökningar om huruvida de etablerade partierna genomgått strategiförändringar och bland annat hur dessa kan knytas till
förändringar i de etablerade partiernas kapacitet till förnyelse.
(iii) Tidigare undersökningar av väljarnas förändrade värderingar, deras
inställning till politiker samt hur deras beteenden vid allmänna val har
förändrats.
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Min egen genomgång av lagar och regler som omgärdar det kommunala valsystemet utgör primärmaterialet som analyseras.
I det sjätte kapitlet konstrueras och värderas den sekventiella modellen.
Medan den parametriska modellen arbetar hypotetiskt-deduktivt, sker här
en växelverkan mellan teori och empiri. I fokus står sex partibildningar. Jag
undersöker vilka partibildarnas drivkrafter är och om det ﬁnns en gemensam
sekventiell logik i de sex fallen. Eftersom fallstudier svårligen kan handla om
att ﬁnna representativa urval i syfte att dra statistiskt säkerställda slutsatser
(Bennett 2001: 1517), måste teoretiska överväganden styra valen av fall
(Orum 2001: 1510). En av frågorna är om det ﬁnns en gemensam, sekventiell
logik i de processer som föregår partibildningar. Om så är fallet torde samma
analysmodell kunna användas för att förklara varför människor väljer partibildningsstrategin. Modellen bör därför vara användbar för olika fall av
partibildning, allt från var partiet bildas till när det bildas och vilken typ av
politik det nya partiet företräder. Härvidlag har fallstudierna valts enligt en
”mest olika”-strategi.12 Fallen är följande:
• John Görnebrand som bildade Kommunens väl i Simrishamn inför
valet 1973 och Centrumdemokraterna inför valet 1976.
• Agne Andersson och Kurt Andersson som bildade Bjärepartiet i
Båstad inför valet 1988.
• Kenneth Sandberg som bildade Kommunens väl inför valet 1994 i
Kävlinge.
• Lars Törnman som bildade Kirunapartiet inför valet 1994 i Kiruna.
• Rune Sundquist som bildade Kalixpartiet inför valet 1998 i Kalix.
• Reino Lindberg och Lars Lundgren som bildade Föryngringspartiet
inför valet 2002 i Svedala.

I det sjunde kapitlet konstrueras och värderas den dynamiska modellen. Denna
är grundad i begreppet rationell imitation. Här undersöker jag om nya partier
bildas för att en partibildare i en kommun inspirerar aktörer i grannkommuner
vid senare tillfällen. Det material jag använder mig av här är tio kommunala
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valresultat i samtliga svenska kommuner åren 1973–2002. Datamaterialet är
skapat utifrån databasen Kfakta03, kartprogrammet Mapinfo och Allmänna
valen – Kommunala valen (1973–2002).

Modellerna och deras uppgifter
De tre modellerna följer på varandra i en särskild ordning. De har det gemensamt att de är grundade i den metodologisk-individualistiska principen och
föreställningen om rationella aktörer. De arbetar dock med något skilda antaganden, angriper frågorna från olika håll och försöker besvara dem med hjälp
av olika materialtyper.
Tabell 1.1 Modellernas relation till varandra.
Modell

Vad driver
partibildare?

Varför bildas ﬂer
partier?

Parametrisk

Försöker besvara.

Försöker besvara.

Spelregler som antas
reglera en presumtiv
partibildares
incitamentstruktur.

Sekventiell

Försöker besvara.

Syftar inte till att
besvara.

Sex fallstudier
(intervjuer, debattartiklar, nyhetsrapportering etc.)

Dynamisk

Syftar inte till att
besvara.

Försöker besvara.

Statistisk metod,
klusteranalys, analys av
kartor.

Materialtyp

Den parametriska modellen försöker både besvara varför nya partier bildas
överhuvudtaget och varför sådana partier har blivit allt ﬂer. Grundidén är att
marknadsmekanismer förklarar valet av partibildningsstrategi. Människor tros
bilda nya partier för att maximera sin inkomst, sina möjligheter till inﬂytande
eller för att stärka sin sociala status. Utifrån antagandena försöker jag förklara
det ökande antalet nya partier genom att undersöka om presumtiva partibildares omgivning förändrats. Den parametriska modellen är ett försök till
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att ”rensa skrivbordet” från så kallade usual suspects. Syftet är att se hur de i
litteraturen vanligast återkommande hypoteserna klarar sig mot den svenska
kommunala empirin.
Den sekventiella modellen arbetar annorlunda. Här lämnas det hypotetisktdeduktiva tankesättet och antaganden om fördeﬁnierade preferenser. Istället
riktas uppmärksamheten mot enskilda partibildare och deras erfarenheter.
En spelteoretisk analysram, som uppmärksammar de kritiska faser som antas
ingå i en partibildningsprocess, konstrueras. I den empiriska analysen spåras
de processer som ledde partibildarna fram till partibildningsbeslutet. Genom
att analysera fallen med hjälp av denna modell är syftet att identiﬁera partibildarnas drivkrafter.
Dock har den sekventiella modellen enbart möjlighet att besvara den
första frågan, varför människor bildar partier överhuvudtaget. Emellertid kan
den inte säga något om varför det har blivit vanligare att människor väljer partibildningsstrategin. Sålunda konstrueras den dynamiska modellen, som
grundad i begreppet ”rationell imitation” syftar till att besvara frågan om
varför nya partier har blivit ﬂer. Här tros förändringen över tid kunna förklaras av att människor i en viss kommun inspireras av människor som bildade
partier i en grannkommun vid tidigare tidpunkter.

Bokens disposition
Det andra kapitlet syftar till att utmejsla instrument för att förklara den
stabilitet som rådde i de utvecklade demokratiernas partisystem mellan 1920
och 1970. Idén med detta är att om vi kan presentera en rimlig förklaring till
varför status quo rådde i partisystemen, så har vi också funnit en nyckel till att
analysera varför partibildningar blev vanligare förekommande från 1970-talet
och framåt.
Det tredje kapitlet är en översikt över forskning om uppkomsten
av nya partier. Kapitlet är indelat i två avsnitt. Det första presenterar tre inﬂytelserika perspektiv på uppkomsten av nya partier. Dessa utvärderas med hjälp av principen om metodologisk individualism samt
ambitionen att förklara genom en allmängiltig teori om partibildnings-
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strategin. Det andra avsnittet analyserar forskning om partibildningar i Sverige.
Kapitlets övergripande syfte är att söka svaren på: Vad är det som kan förkastas och vad är det som bör föras över till min egen teorikonstruktion från
existerande litteratur? Det avslutas med att jag identiﬁerar fyra områden som
kan nyttjas för att förklara uppkomsten av nya partier utan att jag behöver göra
avkall på den metodologisk-individualistiska principen och föreställningen
om rationella aktörer.
I det fjärde kapitlet presenterar jag ramarna för de operativa modellerna.
Jag redogör för varför man arbetar med modeller inom samhällsvetenskapen
och varför jag väljer att utgå från antagandet om rationella aktörer som analytiskt verktyg. Jag argumenterar sedan för att politiska partier ska betraktas
som kollektiva varor. Därefter introduceras begreppet ”partientreprenören”
som ett instrument för att analysera lösningar på det kollektiva handlandets
problem.
I det femte kapitlet står den parametriska modellen i centrum. Här
svarar jag på frågan om eventuella ändringar i den presumtive partibildarens
(teoretiskt relevanta) omgivning kan förklara varför ﬂer individer valde partibildningsstrategin åren 1973–2002. Har ”vinsterna” ökat och/eller har
”kostnaderna” för partibildning sjunkit? Individerna antas vara rationella och ha
fullkomlig information. Partientreprenörerna tros bilda nya partier för att
stärka sin ekonomi, sina möjligheter till inﬂytande eller sin sociala status.
I det sjätte kapitlet ﬂyttas analysens fokus till enskilda fall av partibildningar. I centrum står en undersökning av partibildarnas motiv genom
en analys av de processer som föregick individernas beslut om att bilda nya
partier. Genom att analysera sex fall av partibildningar undersöker jag vad det
är som driver de individuella partibildarna samt om samma slags sekvenser
föregår ett partibildningsbeslut. Tanken är att om vi kan ﬁnna gemensamma sekvenser som föregår olika slags partibildningar, och om partibildarnas
motiv förefaller påminna om varandra, då kan man också säga någonting
allmängiltigt om de mekanismer som driver människor till partibildningsbeslutet.
I det sjunde kapitlet lyfter jag fram ett spridningsargument. Istället för
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att som i den parametriska modellen använda omgivningsfaktorer för att förklara förändringen över tid, undersöks om förklaringen till varför nya partier
blev vanligare återﬁnns i aktörernas informationstillgång och informationsbehov. Modellen är förankrad i antaganden om rationella val och mynnar ut i
hypotesen om partibildare vid en viss tidpunkt kan tjäna som murbräcka,
inspiration och informationsspridare till senare partibildare i andra kommuner.
Här är frågan om man kan tala om en spridning av partibildning som politisk
strategi från en individ till en annan.
I det åttonde och avslutande kapitlet sammanfattar jag undersökningens
resultat. Här drar jag mina slutsatser, men reﬂekterar också lite friare över vilka
implikationer mina resultat har för den fortsatta forskningen om nya partier i
allmänhet samt den bredare litteraturtraditionen om kollektivt handlande.
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NOTER TILL KAPITEL 1
I boken utgår jag från Gunnar Sjöbloms (1968: 21) elektorala deﬁnition av politiska
partier. Partier är grupper av människor som nominerar kandidater till oﬀentliga förtroendeposter.
2
Ostrom (1998: 1) skriver att kollektivt handlande är ”the central subject of political
science”, Taylor (1987: 29) att ”politics is the study of ways of solving collective action
problems” och Elster (1976: 248f ) att politik i grunden handlar om ”ways of transcending the Prisoners’ Dilemma”. Det kollektiva handlandets problem är inget Olsonskt
påfund, utan snarare ett klassiskt ﬁlosoﬁskt problem. Olsons bidrag är den formella
behandlingen av problematiken. Hans populariserade analys drog igång den moderna
debatten om det kollektiva handlandets problem (jämför Dougherty 2003; Whiteley
1995).
3
Att jag använder termen ”kollektiva varor” och inte ”kollektiva nyttigheter”
beror på att kollektiva varor inte behöver vara ”nyttiga” i någon normativ bemärkelse.
Kollektiva varor kan lika gärna vara ”kollektiva dåligheter” (collective bads). Föreställ dig
ett parti som får majoritet i ett parlament, och sedan driver en vansinnig politik som får
negativa återverkningar för hela befolkningen. Den oﬀentliga politiken är fortfarande en
kollektiv vara då den är odelbar och inte exkluderar någon. Invånarna kan svårligen ställa
sig vid sidan om samhället, såvida medborgarna inte ﬂyttar från det samhälle de lever i
(se Tiebout 1956 för detta argument). Vidare ﬁnns partier som systematiskt gynnar
avgränsade delar av befolkningen och systematiskt missgynnar andra, som det tyska
nazistpartiet NSDAP. Diskussionen kan jämföras med David Marshs (1976: 268)
distinktion mellan ”kollektiva varor” och ”begränsade kollektiva varor”. Han poängterar att en intressegrupps arbete kan vara till fördel för en samhällsgrupp (NSDAP:s
politik för ”riktiga tyskar”) men till skada för andra medborgare (NSDAP:s politik mot
judar). För vidare läsning om så kallade begränsade kollektiva varor och deras relation till
collective bads, se E. J. Mishan (1969: 340).
4
Jag kommer att ha betydligt mer att säga om varför jag har valt rationalismen som
utgångspunkt för teorikonstruktionen. Emellertid vill jag redan här ge ett viktigt argument. Rationalistisk litteratur har länge lagt tonvikt vid att studera politiskt deltagande
som medför låga kostnader för den enskilde (jämför McAdam 1986: 66ﬀ ). Sådant deltagande, som till exempel valdeltagandet, medför så låga kostnader att rationalismen
sällan ger meningsfulla eller bra förklaringar till det (mer än till exempel att ”det inte
är rationellt att räkna på kostnader och vinster när sådana är mycket låga” [se Aldrich
1993], att införa den så kallade D-faktorn och hävda att ”människor går och röstar för
att de långsiktigt ser ett värde i att behålla ett demokratiskt styrelseskick” [se Downs
1957a] eller säga att ”folk går och röstar för att det är spännande och festligt” [exempelvis
Teorell och Westholm 1999]). Ett argument för att utgå från rationalismen i analysen
av partibildningar lyder därför som följer: Då Paul F. Whiteley (1995: 212) menar att
1
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människor som beslutar sig för att bli partimedlemmar är idealiska att undersöka i
rationalistiska analyser av politiskt deltagande (då det rör sig om en relativ högkostnadsaktivitet), torde partibildare om möjligt vara ännu mer idealiska att studera med rationalistiska instrument (då det rör sig om en aktivitet som är förenad med högre kostnader
än partimedlemskapet). Därmed är det motiverat att pröva och utveckla rationalistiska
teorier på fallet partibildningar (jämför även Leighley 1995: 193).
5
I linje med Elinor Ostroms (1999: 39f ) distinktioner skiljer jag mellan termerna
”ramverk”, ”teorier” och ”modeller”. ”Ramverk” beﬁnner sig på den mest abstrakta teorinivån. I grunden består ramverk av ett antal grundläggande begrepp som hjälper till att
identiﬁera olika element och relationer mellan elementen i den verklighet som ska
studeras. Ramverk kan jämföras med en samhällsvetenskaplig verktygslåda. ”Teorier”
gör det möjligt för forskare att ingående studera vilka detaljer i detta ramverk som är
relevanta i relation till konkreta forskningsfrågor. Med hjälp av teorier kan man utveckla
hypoteser och empiriska generaliseringar. Således kan ﬂera teorier inrymmas i ett och
samma ramverk. ”Modeller” är ännu mer specialiserade. De utgår från speﬁcika antaganden och sorterar ut ett begränsat antal variabler ur ramverket. Modeller gör det möjligt
att ställa upp precisa hypoteser som har konkreta, mätbara empiriska implikationer
(jämför Johnson 2003: 44f ).
6
Detta är ett återkommande bekymmer i litteraturen om organisering och kollektivt
handlande. Forskare har huvudsakligen ägnat sig åt frågor om varför människor blir
medlemmar i (eller ger sitt stöd till) redan beﬁntliga intressegrupper och har närmast
varit kliniskt ointresserade av frågan varför intressegrupper överhuvudtaget ser dagens
ljus. Stephan Kuhnert (2001: 13) uttrycker saken träﬀande:
Theoretical progress has been accomplished mainly in explaining the
mechanisms that maintain successful collective action organisations.
However, the dynamics that are responsible for their coming into being
are not well understood (min kursivering).
Flera har uppmärksammat denna märkliga lucka i studiet av tillkomsten av intressegrupper (exempelvis Frohlich med ﬂera 1971; Elster 1989; Nownes 1995; Nownes och Neeley 1996; van Belle 1996 och Yamaguchi 2000). Kritiken kan riktas mot
hela den vidare forskningstraditionen om kollektiv organisering. Här nöjer jag mig
med att slå fast att jag sluter upp bakom de forskare som haft svårt att övertygas av de
teoretiska perspektiv som hämtat näring från pluralismen, som i sin mest extrema form
stipulerat att varhelst det ﬁnns en grupp människor med gemensamma intressen, där
komer också en organisation att växa fram som företräder gruppens intressen (jämför
kritiken i Shepsle och Bonchek 1997: 225f; Hedström 1994: 1158). Samma förhållningssätt till politisk organisering återﬁnns hos strukturella varianter av marxismen som
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slår fast att varhelst det ﬁnns en social klass med gemensamma intressen, där kommer
denna klass att organisera sig (jämför kritiken i Olson 1971: introduktionen; Sartori
1969: 70ﬀ; Coleman 1986: 1323; Elster 1982: 460ﬀ; se även Millers 1992: 23 kritik mot
marxistiska teoretiker inom ekonomisk geograﬁ; märk dock Elsters 1982 och Roemers
1982 pläderingar för att marxism kan och bör grundas i en teori om rationella individer).
Teorierna tar inte hänsyn till tillblivelseprocesser. Kollektiv organisering antas uppstå
som en friktionslös följd av samhällelig förändring. De bortser från individuella aktörer, människorna av kött och blod, och går aldrig i närkamp med det problem som
Mancur Olson satte ﬁngret på, att vi inte kan förutsätta att rationella individer ska
organisera sig.
7
Detta är inget påhittat problem, utan är något som förefaller ha plågat samhällsvetenskaperna sedan 1960-talet och framåt. I kombination med tillgången till stora opinionsundersökningar menar somliga att den tilltagande soﬁstikeringen av statistisk teknik bidragit till att samhällsvetare blivit allt mindre intresserade av att konstruera teorier som länkar samman variabler för att istället ha blivit
”variabel-centrerade” och ”teorilösa” (se kritiken i Sørensen 1998; Coleman 1986; jämför
Djurfeldt med ﬂera 2003: 21ﬀ ).
8
Ett kausalt orsaksbegrepp, som bygger på att identiﬁera mekanismer, kallas ibland för
”realistiskt” orsaksbegrepp. Det är knutet till den vetenskapsteoretiska inriktning som
fått etiketten ”den realistiska skolan” (exempelvis Djurfeldt med ﬂera 2003: 25f ). Den
vetenskapsteoretiska hållning som jag intar är därför knappast ny. Jag har satsat mina
slantar på standardversionen av den realistiska skolbildningen såsom den uttryckts av
exempelvis Kuhn (1970), Popper (1994) och Lakatos (1978). Analysen utgår från två
epistemologiska antaganden: det ﬁnns en värld oberoende av våra sinnesintryck och
mekanismer producerar de kausala samband som vi återﬁnner. Mina ställningstaganden
är identiska med Kisers och Hechters (1998: 789), som skriver:
Realism simply implies that the contours of this world are, at least in
principle, objectively knowable. Because we often lack the capacity to
perceive this real world fully, however, we must rely on concepts and
theories that purport to describe unobservable elements.
I poppersk anda vill jag tro att vetenskapen kan röra sig framåt genom att vi värderar
hur användbara våra teoretiska modeller är för att kasta ljus över skeenden ”därute”. Det
gäller bara att ha i bakhuvudet att våra ”sanningar” är provisoriska. Vår kunskap om
empiriska förhållanden har möjlighet att växa när vi försöker lösa de anomalier våra
teoriprövningar ger upphov till (för en introduktion till den realistiska skolbildningen,
se Djurfeldt 1996).
9
Principen att utgå från individer i förklaringar är gammal, och sträcker sig ända tillbaka
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till Epikuros, Thomas Hobbes, fram till John Stuart Mill, Max Weber och Carl Menger
(se Udéhn 2002: 480ﬀ ). Termen metodologisk individualism lanserades först av Josef
Schumpeter framför allt för att han ville göra en tydlig distinktion mellan ”politisk” och
”metodologisk” individualism (Elster 1983b: 111). Inom modern samhällsvetenskap
återﬁnns principen hos bland andra James Coleman (1990: 4) som skriver: ”a more
fundamental explanation based on the actions and orientations of individuals is more
generally satisfactory.” Principen ﬁnns även hos Jon Elster (1982: 453) som skriver: ”all
social phenomena (their structure and their change) are in principle explicable only in
terms of individuals.”
10
Ordet ”primärt” används eftersom partier som bildats lokalt, och från början haft kommunala aspirationer, ibland utvecklats till att få regional eller nationell utbredning. Exempel i den här undersökningen är Kommunens väl i Simrishamn (som utvecklades till
Centrumdemokraterna) och Kirunapartiet (där grundaren ﬁck nationella aspirationer
med det regionala Norrbottenspartiet). Det ﬁnns också exempel på det omvända där
partier som haft en mer eller mindre lös nationell organisatorisk bas, men som ändå
primärt bara haft kommunala aspirationer (som Fritheliga Kommunalfolket [av ideologiska skäl] och KPML(r) – numera Kommunistiska partiet – [av taktiska och ekonomiska skäl]).
11
Argumentet att betrakta kommuner som system i sig själva, vars inre liv är
värda att studera av de nämnda skälen (och därför också är metodologiskt användbara som ställföreträdande ”samhällsvetenskapliga laboratorium”) återkommer hos
exempelvis Hanna Bäck (2003: 35f, 48ﬀ ), Niklas Theodorsson (2001: 18) och
Jon Pierre (1995: 9). Detta sätt att använda kommunerna kan också understödjas av Stig
Montins (2002: 71) och Henry Bäcks (1998) iakttagelser då de lyfter fram partiernas
och partisystemens betydelsefulla roll i de svenska kommunerna. Montin talar om det
”kommunbärande” partiet och Bäck om ”kommunparlamentarismen”.
12
För att få en känsla för från vilket universum jag strategiskt har valt mina fall, se bilaga
2. Där återﬁnns en matris över de tio val som hållits åren 1973–2002, där jag redovisar
namnen på alla kommuner som någonsin fått ett nytt parti representerat i fullmäktige
samt namnen på alla partier som någonsin lyckats få representation.
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KAPITEL 2

ATT FÖRKLARA STABILITET I PARTISYSTEM
Introduktion
År 1967 publicerades Seymour Martin Lipsets och Stein Rokkans uppsats
”Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments”. Den ﬁck stort
genomslag, mycket beroende på en fascinerande iakttagelse som författarna
gjorde. Med få undantag var 1960-talets partisystem identiska med de partisystem som hade vuxit fram efter den liberala demokratins slutgiltiga triumf
under 1920- och 1930-talen.
Vid tidpunkten för uppsatsens publicering framstod stabiliteten som märklig. Sannolikt berodde detta på att strukturella teorier dittills hade dominerat
forskningen. Trots omvälvande samhälleliga förändringar under perioden
mellan 1920 och 1960 (genom exempelvis tilltagande urbanisering,
utbyggnad av välfärdssystem och stora förändringar i produktionssätten) tillhörde det undantagen att nya partier tog sig in i nationella parlament. Iakttagelsen
drev Lipset och Rokkan till slutsatsen att partisystemen ”frusit fast” under de
fyra decennierna samt att strukturella teorier var oanvändbara för att förklara
stabiliteten.
Syftet med detta kapitel är att utmejsla verktyg för att förklara den partisystemstabilitet som Lipset och Rokkan iakttog. Idén är att om vi kan
identiﬁera förklaringar till varför individer lät bli att bilda partier under nedfrysningsperioden, så har också nycklar skapats för att ta reda på varför människor från 1970-talet och framåt började tycka att det var en bra idé att bilda
nya partier.

Varför bildades de ursprungliga partierna?
Innan jag utvecklar instrument för att begripliggöra stabiliteten, ska frågan om
stabilitet kontra förändring i partisystem sättas in i ett historiskt perspektiv.
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Orsaken till att jag gör detta är att det ﬁnns viktiga skillnader mellan varför
de ursprungliga partierna uppstod jämfört med varför senare partier – som
ju utmanar de ursprungliga – bildades. Den viktigaste skillnaden består i att
de ursprungliga partierna försökte konkurrera om inﬂytande över politiska
institutioner som före den liberala demokratins slutgiltiga konsolidering ännu
inte hade funnit sina former. Däremot måste nya partier försöka slå sig in på
en arena som redan är ockuperad av aktörer som har ett intresse av att hålla
utmanare borta. Skillnaderna mellan hur de ursprungliga och de nya partierna
bildades får konsekvenser för vilka teorier som bör användas för att förklara uppkomsten av nya partier. Inledningsvis ska jag därför teckna en bakgrundsbild
för att illustrera två sätt att besvara varför de utvecklade demokratiernas
ursprungliga partier uppstod.
Ett svar på frågan gav Alexis de Tocqueville och James Madison. Enligt
dem uppstår partier när det ﬁnns intresseskillnader i ett samhälle (återgivet i
LaPalombara och Andersson 1992). En sådan uppfattning gavs mer substantiellt innehåll av Lipset och Rokkan, som menade att partisystemens
ursprungliga partier var resultaten av sociala konﬂikter som utspelade sig redan
för ﬂera sekel sedan. Författarna pekade på fyra konﬂiktlinjer som de menade
låg till grund för västdemokratiernas partisystem. Maktkampen inom var och
en av konﬂiktlinjerna gav upphov till politiska partier med varierande social bas.
Konﬂiktlinjerna löpte mellan:
(i) Centrum och periferi.
(ii) Stat och kyrka.
(iii) Bondesamhället och industrisamhället.
(iv) Kapital och arbete.

Centrum–periferikonﬂikten hade sitt ursprung i 1500- och 1600-talens
nationsbyggandeprocesser då försök gjordes att centralisera den politiska
makten. Centraliseringsförsöken ﬁck till följd att konﬂikter uppstod mellan
olika språkgrupper, vilka ofta överlappade med speciﬁka geograﬁska områden.
I ﬂertalet länder är de politiska konsekvenserna av centrum–periferikonﬂikter i
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högsta grad aktuella, där regioner i staternas utkanter har mobiliserat politiska
partier för bevarandet av exempelvis identitet, språk eller kultur. Det skotska
nationalistpartiet, det katalanska separatistpartiet i Spanien och irländska Sinn
Feinn är exempel på partier som anses vara sprungna ur denna konﬂiktlinje
(jämför Malmström 1997, 1998).
Konﬂiktlinjen mellan stat och kyrka hade sitt ursprung i franska revolutionens efterdyningar när de politiska eliterna alltmer började uppleva det
som nödvändigt att knyta starka band mellan statsmakten och invånarna inom
statens territorium. Dessa invånare skulle nu kallas för ”medborgare” och främst
vara lojala mot staten. Ett sätt att säkra denna lojalitet, och samtidigt delta i
formandet av dessa medborgare, var att ta kontrollen över deras uppfostran och
utbildning. Detta intensiﬁerade konﬂikten mellan stat och kyrka, inte minst i
katolska länder där kyrkan länge sett sig som den naturliga institutionen för att
omhänderta människors utbildning och kristliga uppfostran. Eftersom reformationen var genomgripande i Sverige, ﬁck denna konﬂiktlinje inga märkbara
eﬀekter på det svenska partisystemet. Däremot har den fått synbara eﬀekter på
partisystemet i länder som Tyskland och Italien, där katolska partier länge har
utövat politiskt inﬂytande (jämför Kalyvas 1996).
Spänningar mellan bondesamhället och industrisamhället uppstod i kölvattnet av den industriella revolutionen, som – med allt vad den innebar i form
av exempelvis ökad handel mellan länder och tilltagande urbanisering – ﬁck
till följd att starka bondeintressen (som var protektionistiska) och liberala
intressen (som var för frihandel) kolliderade. Illustrativa exempel på partibildningar som föddes ur denna konﬂiktlinje är de två svenska bondepartierna
som bildades 1915 respektive 1917 i protest mot frihandeln. Partierna slogs
sedermera samman 1921 och blev föregångaren till dagens centerparti.
De sociala klassernas betydelse ökade i samband med industrialiseringen, vilken hade inbyggda spänningar mellan arbetare och kapitalister.
Spänningen accentuerades i och med den ryska revolutionen 1917. Revolutionen blev dessutom en vattendelare för arbetarrörelsen. Den ställde arbetarna
inför ett dilemma: Skulle man vara solidarisk med den internationella revolutionära rörelsen, eller skulle man istället stödja en nationell reformistisk linje för

38

ATT FÖRKLARA STABILITET I PARTISYSTEM
att mildra konﬂikten mellan arbete och kapital? Dilemmat ledde till splittringar
och uppdelningar i socialdemokratiska respektive kommunistiska alternativ.
Resultatet av konﬂikten inom arbetarrörelsen är fortfarande synlig i Sverige,
där arbetarpartierna är uppdelade i två sådana alternativ vars rötter sträcker sig
tillbaka till arbetarrörelsens dilemma från 1920-talet.
Som följd av att striderna kring de fyra uppräknade konﬂiktlinjerna ﬁck
olika utfall i olika stater kom också partisystemen att skilja sig åt från land
till land. Lipsets och Rokkans allmänna poäng var emellertid att de framväxande partisystemen var produkter av samhällskonﬂikter som utkämpades
före eller under industrialiseringens genombrott. En slutsats var att dessa
partier bara kunde överleva efter introduktionen av den allmänna rösträtten om
de klarade av att få massornas stöd. Därför blev det nödvändigt för partierna att
knyta starka band till speciﬁka, helst väl avgränsade, samhällsgrupper. Om man
lyckades att framställa sig som den auktoritativa uttolkaren av en bestämd
samhällsgrupps intressen kunde partiet så att säga ”abonnera” på rösterna från
de väljare som tillhörde denna samhällsgrupp. Vid demokratins genombrottsoch konsolideringsfas hade detta avgörande betydelse för att säkra framgångar
i allmänna val samt garantera deras ekonomiska överlevnad.
Lipsets och Rokkans förklaring till hur de ursprungliga partierna bildades
är av strukturell karaktär, och lämnar föga utrymme för individuellt strategiskt
agerande. Den ekonomiska utvecklingen och samhällets stratiﬁering sköter hela
arbetet i förklaringen, vilket implicerar en deterministisk samhällssyn. Emellertid ﬁnns forskare som uttryckligen uppmärksammar partbildningsprocessernas
strategiska element. Duverger (1954) hör till dem. Han menar att det fanns
två huvudsakliga sätt för de ursprungliga partierna att bildas. Det första rörde
underprivilegierade grupper vilka saknade representation i 1800-talets
nationella parlament. Sådana grupper tvingades organisera sig utanför parlamenten för att försöka erövra representation. Ett typiskt exempel på ett sådant
parti är de svenska socialdemokraterna som var det första riksomfattande
folkrörelsepartiet i Sverige. Det andra sättet rörde de privilegierade grupperna,
som redan fanns representerade i parlamenten (det vill säga ”riksdagspartierna”)
och som skapade valorganisationer vilka syftade till att säkra representation och
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inﬂytande för sina samhällsgrupper. Typiska exempel på denna senare typ av
partibildning är den svenska högern (dåvarande allmänna valmansförbundet)
som utvecklades till riksorganisation år 1904, samt de svenska liberalerna som
först bildade riksdagsparti 1900 och utvecklades till ett riksparti (frisinnade
landsföreningen) 1902.

Instrument för att förklara
partisystemstabiliteten
Aktörscentrerad historisk institutionalism
Lipsets och Rokkans uppsats blev inte främst berömd för deras idéer om uppkomsten av partier. Författarnas huvudsakliga bidrag var en analys av hur och
varför partisystemen kom att bli så stabila efter den moderna representativa
demokratins genombrott.1 De tog avstamp i följande iakttagelse: ”[T]he party
systems of the 1960s reﬂect, with few but signiﬁcant exceptions, the cleavage
structures of the 1920s (Lipset och Rokkan 1967: 50).”
Iakttagelsen utgjorde startpunkten för den inﬂytelserika och omdebatterade nedfrysningstesen. Tesens grund var att de etablerade demokratiernas partisystem växte fram under åren 1880-1920, och sedan stabiliserades efter införandet av den allmänna och lika rösträtten. Lipsets och
Rokkans egentliga forskningsproblem var att utbudet av politiska partier
förblev oförändrat trots att stora infrastrukturella förändringar gjorde att
strukturella teorier förutspådde att nya partier skulle uppstå som konsekvens
av en tilltagande efterfrågan på nya politiska partier (så kallade theories of
proliferation, se Salisbury 1969: 3f ).2 Men långt in på 1960-talet tog sig nya
partier sällan in i nationella församlingar. Detta gällde i allra högsta grad
Sverige, där riksdagen princip hade samma fem partier representerade från den allmänna rösträttens genombrott 1921 ända fram till 1988.
Ett par år efter publiceringen av deras uppsats ﬁck Lipset och Rokkan empiriskt stöd av en omfattande studie utförd av Richard Rose och Derek
Urwin (1970: 295), som konstaterade att:

40

ATT FÖRKLARA STABILITET I PARTISYSTEM
[T]he electoral strength of most parties in Western nations since the
war has changed very little from election to election, from decade to
decade, or within the lifespan of a generation.

Stabilitet blev därför nyckelordet för att beskriva tillstånden i de västeuropeiska partisystemen mellan 1920 och 1960. Frågan var bara: Hur skulle
denna anmärkningsvärda stabilitet förklaras?
Somliga har ifrågasatt huruvida Lipset och Rokkan lyckades förklara nedfrysningen på ett tillfredsställande sätt. Peter Mair (1997: 5) undrar exempelvis
om författarna och deras lärjungar överhuvudtaget var särskilt intresserade av
att blottlägga de mekanismer som kunde begripliggöra stabiliteten. I en passus
konstaterar till och med Lipset och Rokkan (1967: 30) själva att det knappast
ﬁnns några självklara svar på frågan. En illvillig läsning ger vid handen att deras
nedfrysningstes i första hand bidrar med intressanta empiriska observationer,
men att författarna inte anstränger sig för att förklara varför mönstret tenderade
att vara stabilitet när strukturförändringar gjorde det rimligt att anta att nya
partier skulle växa fram.
En sådan läsning gör författarna orättvisa. Ansatser till att göra nedfrysningen begriplig redovisas i uppsatsen. Lipset och Rokkan (1967: 51)
menar nämligen att när rösträtten utvidgades och blev allmän, och då partierna
tvingades utvecklas till masspartier, så lyckades de första partierna – de som var
”först på plan” – skapa ett sorts oligopol3 över väljarmarknaden, där respektive
parti knöt avgränsade samhällsgrupper till sig. Samtidigt som lojalitetsband
mellan bestämda partier och avgränsade sociala grupper utvecklades, ﬁck de ursprungliga partierna kontroll över instrument som var synnerligen användbara
för att garantera deras platser i de representativa församlingarna. Betydelsen
av att kunna justera detaljerna kring exempelvis valsystemets utformning och
annan lagstiftning kan troligen inte överskattas (Lipset och Rokkan 1967: 30).
Svårigheten för nya partier att slå sig in i partisystemen kom därför att bero på
följande:
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(i) Att starka aktörer redan hade intagit den parlamentariska scenen; de
första parlamentariska partierna blev så att säga ”ursprungliga spelare”.
(ii) Att bestämda sociala grupper kom att identiﬁera sig med och regelmässigt rösta på de ursprungliga spelarna som sade sig företräda
avgränsade gruppers intressen.
(iii) Att dessa ursprungliga aktörer samtidigt hamnade i den gynnsamma
positionen att de kunde justera de politiska spelreglerna till den
rådande ordningens fördel och till potentiella utmanares nackdel.

De uppräknade punkterna har uppenbar släktskap med den ekonomiska
litteraturen om svårigheten för utmanare att ta sig in på redan etablerade
marknader. Punkt (i) och (ii) innebar att de ursprungliga spelarna ﬁck vad man
inom ekonomisk litteratur kallar ﬁrst mover advantage (se Rajshree och Michael
2001). Positionen som ﬁrst mover (alternativt ”ursprunglig spelare”) kunde
utnyttjas till handlingsstrategier som uppmärksammas under punkt (iii), nämligen att genom entry deterrence (exempelvis Schmalensee 1978), eller skapandet av barriers to entry (exempelvis Demsetz 1982), höja kostnaderna för
uppstickare att ta sig in på marknaden (se även Hirschman 1970: 85). De tre
begreppen – ﬁrst mover advantage, entry deterrence och barriers to entry – förklarar varför nya aktörer, som vill slå sig in på en etablerad marknad, har det
mycket svårt (jämför Mueller 1997). Denna ekonomiska begreppsbildning
– som utvecklats för att förklara hur ursprungliga, etablerade aktörer kan ta
kontrollen över framväxande marknader – fördjupar vår förståelse för mekaniken i Lipsets och Rokkans förklaring.
Härvidlag påminner den förklaringsansats som Lipset och Rokkan lanserar om en teoretisk inriktning som fått etiketten ”historisk institutionalism”
(Thelen 1999). Förklaringen har särskilt stor släktskap med begreppet ”spårbundenhet”, vilket refererar till ett slags självförstärkande processer (Mueller
1997). Här avses att initiala rörelser i en bestämd riktning tvingar in händelseutvecklingen på ett redan inslaget spår. Paul Pierson (2000a: 81) illustrerar
begreppets innebörd med påståendet att maktstrukturer tenderar att frysa fast
som resultat av att de organisationer som först tar plats på en politisk arena
kommer att:
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[A]chieve a position of inﬂuence ﬁrst, and are able to use that position
to consolidate their hold on particular ‘political space’ […] [G]etting
there ﬁrst often confers very substantial advantages in politics.

Lipsets och Rokkans förklaring ska därför främst betraktas som en institutionell sådan. Nyckeln till att förstå stabiliteten är att de ursprungliga spelarna
ﬁck ett stort inﬂytande över den framtida händelseutvecklingen. Slutsatsen blir
därmed att en teori om stabiliteteten i partisystem som vilar på antagandet om
rationella aktörer gör nedfrysningen begriplig. Därmed är jag enig med Jack
Knight och Lee Epstein (1996) när de skriver att politiska spelregler bör betraktas som sidoprodukter av konﬂikter om olika sorters strategiska fördelar,
snarare än funktionellt skapade för att eﬀektivt lösa kollektiva problem (jämför
Pierson 2000b). I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att de partier
som var först på plan också ﬁck makten att utforma och kontrollera de spelregler som reglerade det politiska spelfältet. Kontrollen över spelreglerna gav
dem ett kraftigt övertag över både samtida utmanare och presumtiva framtida
dito. Därför menar till exempel Barbara Geddes (1995: 239) att institutioner
ofta kan härledas till de intressen som deras konstruktörer hade. Detta torde
särskilt gälla sådana politiska institutioner som konstitutioner, valsystem och
regler som omgärdar valsystem (se Lipset och Rokkan 1967: 30). Man bör
heller inte förvänta sig att den här typen av institutioner kommer att ändras
av de etablerade partierna förrän deras maktposition på något sätt blir hotad
(jämför Boix 1999).
Att på det här sättet grunda nedfrysningen i en teori om rationella aktörer
gör Lipsets och Rokkans forskningsproblem betydligt mindre paradoxalt. Vi ska
inte bli särskilt förvånande över att det ﬁnns en tröghet inbyggd i institutioner
i allmänhet och politiska spelregler i synnerhet. Så länge som det ﬁnns aktörer
som gynnas av ett institutionellt arrangemang, och så länge som dessa aktörer
kontrollerar spelreglerna som reglerar tillgången till det aktuella arrangemanget,
torde omvälvande institutionella förändringar tillhöra undantagen. För att tala
klarspråk: etablerade partier vinner på att vidmakthålla spelregler som gynnar
dem själva. Därför undviker de att justera dessa så att partier utanför den valda
församlingen gynnas eller så att uppstickare ens blir rättvist behandlande.
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Att grunda förklaringen till stabilitet i partisystem i rationalistisk teoribildning innebär även en insikt om att nedfrysningsperioden kännetecknas av
en hög aktivitet från de etablerade partiernas sida. Ur det här perspektivet är
det de etablerade partiernas strategiska agerande som förklarar stabiliteten på
partisystemnivå. Det är deras försök att kontrollera den politiska dagordningen
och deras försök att anpassa sig till förändringar i sin omgivning som de inte
förmår kontrollera, som krymper manöverutrymmet för nya partier (jämför
Thelen 1999: 391, 396; Mair 1983). I förhållande till de strukturella teorier
som haft inﬂytande över parti- och partisystemforskningen vänder man på
orsakspilarna. Partierna avgör vad de politiska konﬂikterna ska handla om. Det
är inte klasstrukturen som avgör vad partierna ska syssla med.
Det ﬁnns tre klassiska, inﬂytelserika samhällsvetare som på liknande sätt
förklarar varför de etablerade partierna så länge lyckades hålla konkurrerande,
nya partialternativ borta från den politiska arenan. Alla tre formulerar sig i
polemik mot strukturella teorier. Alla tre vänder på den oberoende och
beroende variabeln: Partierna betraktas som de oberoende, konﬂiktlinjerna de
beroende.
Elmer Eric Schattschneider (1960: 66, 69, 102) utvecklar begreppet
Mobilization of Bias för att understryka att partierna inte kan analyseras som
rena avspeglingar av samhällets konﬂiktstrukturer. Partierna ska istället
analyseras som aktiva subjekt med förmågan att manipulera den politiska
opinionen. De politiker som sitter vid makten har tillgång till instrument att
styra in den oﬀentliga politiska debatten så att det egna partiet gynnas och
presumtiva utmanare förfördelas. Joseph Schumpeter (1976: 270) lanserar
begreppet The Manifactured Will för att fånga samma fenomen, att politiker
aktivt kan manipulera och påverka väljaropinionen till sin egen fördel. Giovanni
Sartori (1969: 84f ) kritiserar den beﬁntliga forskningen från samma position
när han presenterar begreppet Translation Handling. Med detta vill han understryka att partier ständigt är sysselsatta med att aktivt översätta vissa samhällsklyftor till politiska konﬂiktlinjer och samtidigt medvetet deﬁniera bort andra
konﬂiktlinjer från dagordningen (se även Sartori 1976: ix).
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Liksom Schattschneider och Schumpeter ser Sartori de politiska partierna
som aktiva subjekt med intresse av att ha kontroll över den politiska dagordningen. Dessutom beﬁnner sig de ursprungliga partierna i en position att
faktiskt kunna göra detta. Detta sätt att betrakta partier som oberoende
variabler och samhällets konﬂiktlinjer som beroende dito har släktskap med
Peter Bachrach och Morton S. Baratz (1962: 952) idé om ”maktens andra
ansikte” där de lägger tonvikt på den enorma politiska betydelse som ligger i att
kunna kontrollera den politiska dagordningen (jämför Mair 1983).

Aktörscentrerad historisk-institutionalism
tillämpad på den svenska stabiliteten
Är rationalistiska instrument användbara på den svenska empirin? Det ﬁnns
forskare som har försökt förklara stabiliteten i det svenska partisystemet med
verktyg av detta slag. Till exempel menar Henric Oscarsson (1998: 298f ) att
de svenska riksdagspartierna medvetet har reproducerat vänster–högerdimensionen för att gynna dem själva och missgynna dem som har försökt att sätta
andra frågor på dagordningen. Gullan Gidlund (1983: 30f ) har argumenterat
att införandet av partistödet var ett sätt för de etablerade partierna i Sverige att
upprätthålla sin maktposition i förhållande till andra, reella eller potentiella,
utmanare. I linje med detta uppmärksammar Jon Pierre och Anders Widfeldt
(1995: 43) att man inte kan bortse från att de etablerade partierna har ett stort
försprång gentemot dem som beﬁnner sig utanför partisystemet eftersom de
själva kan besluta om tilldelning av ﬁnansiella resurser till sina egna partiorganisationer (jämför SOU 2004:22: 29). Ett ytterligare exempel är Björn von
Sydows (1989) analys av spelet som föregick övergången till enkammarriksdagen. I slutsatserna skriver von Sydow (1989: 315): ”Det genomgående är […]
att partierna antar konstitutionella ståndpunkter som tenderar att medföra
parlamentarisk egennytta för det egna partiet.”
Somliga menar att den något godtyckliga fyraprocentspärren är en konkret illustration på hur de etablerade riksdagspartierna manipulerat de politiska spelreglerna till sin egen fördel och utmanares nackdel. Som Olof
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Petersson (2001) syrligt formulerar det i ett debattinlägg, är tröskeln för småpartier ”knappast resultatet av någon större statsmannakonst”. Socialdemokraterna ville att spärren skulle sättas till tre procent så att de kunde vara säkra
på att kommunisterna skulle komma in i riksdagen för att där agera stödparti.
Folkpartiet ville ha fem procent för att göra det besvärligt för kristdemokraterna, som då var ett nybildat och med folkpartiet konkurrerande parti.
Petersson konstaterar att 1970 års valsystem måste betraktas som ett typiskt
uttryck för svensk kompromisskultur.
Ett ytterligare exempel på hur de etablerade partierna har försökt att säkra
den politiska marknaden till sin egen favör och till utmanares nackdel, är det
faktum att avgiften för att hålla torgmöten höjdes markant i början av 1990talet. Torgmöten har traditionellt varit en av de mindre, lokala partiernas
viktigaste möjligheter att presentera sitt budskap för väljarna eftersom deras
ekonomi hindrar dem från att masstillverka kampanjmaterial. Avsikten med
avgiftshöjningen uppfattades vara att de etablerade partierna ville hindra nya
partier från att nå ut med sin politik (Dagens Nyheter 1992-11-01).
Det är uppenbart att det rationalistiska angreppssättet är användbart för att
förklara varför så få partier bildades eller förmådde etablera sig under nedfrysningsperioden. Med andra ord är det klokt att söka förklaringen till stabiliteten i
de etablerade partiernas medvetna strategiska agerande. Detta är allt annat än en
trivial slutsats. Tvärtom är det en direkt förutsättning för den argumentationslinje jag driver. Jag slår ett slag för vikten av att analysera partibildningar utifrån
principen om metodologisk individualism och föreställningen om rationella
aktörer. Det är nödvändigt att vara konsekvent i teorianvändningen. Om nedfrysningen kan förklaras med hänvisning till aktörernas rationella agerande bör
också upptiningen kunna förklaras med hänvisning till, inte bara de etablerade
partiernas strategiska handlande, utan även till partibildarnas dito. I linje med
detta, argumenterar Kathleen Thelen (1999: 399) för att samma verktyg måste
användas för att förklara både stabilitet och förändring:
In contrast to equilibrium and other models that separate the question
of stability from the question of change and propose that they require
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diﬀerent analytic tools […] an understanding of political change is inseparable from – and indeed rests on – an analysis of the foundations of political stability (min kursivering, jämför Greif och Laitin 2004: 635f ).

Därmed är den metodologiska idén med att överhuvudtaget ägna detta kapitel åt stabilitet, när jag i själva verket avser förklara uppkomsten av nya
partier, denna: När jag nu mejslat fram verktyg för att begripliggöra stabiliteten,
har också ett viktigt steg tagits mot att ﬁnna förklaringar till förändringen.
Stabilitetsförklaringar ger en nyckel att identiﬁera förändringsförklaringar. För
undersökningens syften utgör därför identiﬁeringen av vad det är som reproducerar stabilitet ett viktigt steg mot att ﬁnna verktyg för att svara på varför nya
partier bildas.

Slutsatser
Vad ska vi ta med oss från detta kapitel? Syftet har varit att utmejsla teoretiska instrument som kan begripliggöra nedfrysningen. Slutsatsen är att det
är rimligt att utgå från en teori om rationella aktörer för att förklara varför de
etablerade partierna så länge kunde hindra utmanare från att kunna (eller ens
överhuvudtaget vilja) etablera sig. Slutsatsen stärker argumentet för det lämpliga i avhandlingens angreppssätt, att utgå från den metodologisk-individualistiska principen och försöka konstruera en teori med grund i antaganden om
rationella aktörer för att förklara varför stabiliteten sedermera ersattes med en
uppluckring av partisystemen.
Ur detta rationalistiska perspektiv lyftes framförallt två saker fram som
betydelsefulla. För det första att de ursprungliga partierna kunde manipulera politikens spelregler så att reformer av exempelvis valsystem gynnade den
existerande ordningen och därmed höjde kostnaderna för konkurrerande partibildningar. För det andra att de etablerade politiska partierna bör analyseras som
aktiva subjekt som har incitament och resurser till att manipulera opinionen så
att inga frågor som missgynnar det egna partiet hamnar på dagordningen. Då
en teori grundad i antagandet om rationella aktörer är användbar för att förklara partisystemstabilitet, är det rimligt att en liknande teori konstrueras för
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att ta reda på varför partisystemstabiliteten sedermera bröts genom att allt ﬂer
nya partier bildades och kunde utmana de etablerade. Dessa slutsatser är viktiga
för hur jag resonerar i resten av boken, inte minst i nästa kapitel då jag går vidare
för att inventera och värdera den existerande forskningen på området.
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NOTER TILL KAPITEL 2
”Stabilitet” är ett omdebatterat och mångbottnat begrepp (jämför Knight 1992: 37f ).
Med stabilitet avses här stabilitet på systemnivå. Det rör det faktum att antalet
partier som fanns representerade i partisystemen var konstant under den så kallade nedfrysningsperioden. Principiellt förutsätter stabilitet på systemnivå en hög aktivitet hos
enskilda etablerade partier. Att socialisera väljare och hålla nya partier borta från parlamenten kräver givetvis allt annat än stabilitet från de enskilda partiernas sida.
2
En typisk representant för detta tänkande är David Truman (1951), som bland annat
skrev att ”[s]imple societies have no associations”. Han menade att ju mer samhällen
utvecklas och blir komplexa, desto ﬂer intressegrupper kommer att skapas för att försvara framväxande gruppers intressen.
3
Inom den ekonomiska litteraturen avses med oligopol en situation där antalet säljföretag på en marknad är litet, där alla företagen känner till sina konkurrenter och där
alla är fullt medvetna om det ömsesidiga beroendet dem emellan (se McLean 1987:
196). Utöver detta har dessa säljföretag vissa gemensamma intressen, som exempelvis att
hålla nykomlingar borta från marknaden. Vissa hävdar att oligopolsituationer har sin grund i att de dominerande företagen har skapat etableringshinder för nykomlingar, något
som över tid konstanthållit utbudet av företag på en given marknad (jämför också begreppet regressive coalition, Bianchi och Miller 1996: 198). Oligopolbegreppet hänger
intimt samman med kartellbegreppet, där kartellen kan ses som “oligopolister som
organiserat sig”, eller som Blyth och Katz (2005: 38) skriver: ”The basic purpose of a
cartel is to maximise joint beneﬁts of oligopolitistic ﬁrms through the restriction of
competition” (se också Katz och Mair [1995] där författarna resonerar om hur
etablerade partier har skapat partisystem-karteller för att säkra sin egen överlevnad).
1
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KAPITEL 3

EXISTERANDE FÖRKLARINGAR TILL UPPKOMSTEN AV NYA PARTIER
Introduktion
Åtminstone sedan mitten av 1970-talet har symptom kunnat märkas på att
en ”islossning” börjat äga rum i de tidigare så nedfrusna västeuropeiska partisystemen (se bland annat Pedersen 1983; Dalton med ﬂera 1984). De främsta
indikatorerna på detta är att:
(i) väljarnas partiidentiﬁkation har försvagats (med följden att de allt
oftare byter partier mellan val, samt bestämmer sig för vilket parti de
ska rösta på först väldigt nära valdagen);
(ii) medlemstalen i de etablerade partierna har minskat;
(iii) valdeltagandet har sjunkit;
(iv) nya partier allt oftare har kommit att bildas och utmana de äldre,
etablerade partierna.

Den sista punkten står i avhandlingens centrum. Generellt har det blivit allt
vanligare att nya partier tar plats i de utvecklade demokratiernas nationella
parlament. Enligt Peter Mair (1999) hade 176 nya partier tagit sig in i 16
etablerade demokratiers parlament mellan 1960 och 1999. I Sverige har tre
nykomlingar tagit plats i riksdagen sedan 1988 (Arter 1999: 102). Riktas
blicken mot de svenska kommunala partisystemen, ﬁnns partier som enbart
har kommunfullmäktigerepresentation i ﬂer än hälften av landets kommuner
(Wörlund 1999; Fridolfsson och Gidlund 2002; Erlingsson 2003). Denna
numerära utvidgning av de kommunala partisystemen kan illustreras med
följande tabell.
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Tabell 3.1 Numerär utvidgning av lokala partisystem 1973–2002.
1973–1976

1985–1988

1998–2001

Diﬀerens
1974–2002

Kommuner med 4
partier

21

2

0

–21

Kommuner med 5
partier

127

58

7

–120

Kommuner med 6
partier

116

123

35

–81

Kommuner med 7
partier

13

88

145

+132

Kommuner med 8
eller ﬂer partier

0

13

101

+101

Antal kommuner

277

284

289

Källa: Kfakta 03.

Inte nog med att ﬂer och ﬂer partier har lyckats ta plats i parlament på olika
nivåer. Allt ﬂer ställer dessutom upp i val. I valet 2002 deltog över 200 partier i kommunalvalen, 56 i landstingsvalen och 75 i riksdagsvalet (SOU
2004:22: 12). Den sista siﬀran ska jämföras med det faktum att ﬂer än 10
partier aldrig syntes i valstatistiken under 1950-talet, nedfrysningsperiodens
absoluta höjdpunkt (se Riksdagsmannavalen 1953–1956 och Riksdagsmannavalen 1957–1958). Denna utveckling tarvar en förklaring. Den forskningsöversikt som görs i detta kapitel är ett viktigt led i att ﬁnna bra förklaringar till partibildningar. Översikten bidrar till att sortera var det är relevant
respektive irrelevant att söka svaren på avhandlingens frågor.
Kapitlet har två huvuduppgifter. För det första ska jag positionera undersökningen i förhållande till den existerande forskningen på området. För det
andra används de metodologiska utgångspunkter som formulerades i introduktionskapitlet och de slutsatser som drogs i andra kapitlet för att ur den
tidigare forskningen dra fram verktyg som kan användas i konstruktionen av
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mitt egna ramverk. Den existerande litteraturen värderas främst utifrån principen om metodologisk individualism och teoriernas förmåga att förklara ﬂer än
enstaka fall.

Vad avses med begreppet ”nya partier”?
Innan vi kan gå vidare måste ett centralt begrepp utredas. Hittills har uttrycket
”nya partier” använts utan att begreppet preciserats. Den generella kategorin
nya partier är enkel att deﬁniera. Jag deﬁnierar dem helt sonika negativt. Det
rör sig därmed om partier som inte tillhör partisystemens ursprungliga aktörer.
Detta är den bredaste deﬁnitionen. Kategorin nya partier kan dock ﬁnfördelas
efter hur de har uppstått. Det ﬁnns åtminstone fyra sätt på vilket ett nytt parti
kan bildas.1 De kan uppstå som följd av:
(i) Sammanslagningar av två eller ﬂera äldre partier.
(ii) Valallianser mellan två eller ﬂera äldre partier.
(iii) En splittring eller utbrytning från ett etablerat parti.
(iv) Att någon tar initiativ till att bilda ett genuint nytt parti, helt utan
bistånd från personer som varit medlemmar i etablerade partier.

Skillnaden mellan (i) och (ii) å ena sidan, och (iii) och (iv) å den andra är viktig.
Andra teorier krävs för att förklara sammanslagningar och valallianser jämfört
med dem som krävs för att förklara nya partibildningar som uppstår genom
utbrytningar eller är genuint nya. Varför? Jo, nya partier som uppstår till följd
av sammanslagningar och valallianser är inget annat än äldre partier som har
omorganiserat sig i syfte att säkra sin överlevnad. De kan göra detta som en
reaktion på exempelvis kraftiga valförluster, som en konsekvens av att man var
för sig inte upplever sig som ett regeringsdugligt alternativ eller som en anpassning till förändringar i valsystemets utformning.2 Partier som uppstår som följd
av splittring av ett äldre parti och partier som är genuint nya, är däremot helt
nya utmanare till de äldre partierna. Deras uppkomst innebär att en ny organisation dyker upp vars målsättning är att erövra en del av väljarmarknaden
från de etablerade partierna. Tvärtom innebär ju sammanslagningar och valallianser att en eller ﬂera utmanare försvinner ur partisystemet. Det blir färre
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aktörer som konkurrerar om väljarna. Den som forskar om nya partier bör
vara noga med att skilja mellan dessa två kategorier av nya partier (jämför
Hug 2001: 13f ). I undersökningen är jag endast intresserad av att förklara
varför partier bildas där partibildningen innebär en numerär ökning av antalet
konkurrerande partier. Följaktligen har jag inga ambitioner att förklara sammanslagningar eller valallianser.

Tre perspektiv på nya partiers uppkomst
Institutionellt perspektiv:
Valsystem, vallagar och nya partier
Hur har den tidigare forskningen försökt förklara uppkomsten av nya
partier? I den litteratur som ﬁnns om varför ett visst antal partier existerar i en
given folkvald församling, ﬁnns en tradition som undersöker huruvida utformningen av valsystem avgör hur många partier som kommer att vara representerade. Forskning om valsystemets betydelse för antalet partier förhåller sig alltid till Maurice Duvergers (1954) välkända ”lag”, att valsystem som
bygger på majoritetsval i enmansvalkretsar främjar tvåpartisystem, medan valsystem som tillämpar proportionalitetsprincipen i stora valkretsar främjar ﬂerpartisystem.
Hur väl stämmer Duvergers lag? Hypotesen om valsystem och antalet
partier är välutforskad. David M. Farrell (1997: 50) sammanfattar litteraturen
på området genom att slå fast att varhelst det ﬁnns ett proportionellt valsystem
är sannolikheten stor att många partier återﬁnns i parlamentet. Omvänt gäller
att varhelst det ﬁnns ett icke-proportionellt system är det mer sannolikt att
tvåpartisystem existerar.
Sambandet mellan valsystem och antal partier är visserligen intressant.
Som argumenterades för i inledningskapitlet förklarar dock samband i sig själva
aldrig utfall. Vi behöver någon slags abstrakt, teoretisk argumentation som gör
sambandet begripligt. Det krävs att forskaren identiﬁerar den eller de mekanismer som gör det rimligt att förvänta sig att majoritetsval reducerar antalet
partier och att proportionella valsystem leder till att de blir ﬂer.
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Har Duverger själv haft en idé om sådana mekanismer? Ja, det har han. I
ett valsystem som är proportionellt intill perfektion ﬁnns en överensstämmelse
mellan den andel röster ett parti får och andelen av församlingens platser som
det tilldelas. Omvänt gäller att ju mindre proportionellt ett valsystem är, desto
mer osannolikt är det att en given röstandel resulterar i samma andel mandat.
Slutsatsen är att småpartier missgynnas i system som avviker från den proportionella metoden. Detta kallar Duverger för valsystemets mekaniska eﬀekt.
Emellertid nöjer sig Duverger inte med att konstatera denna mekaniska
eﬀekt. Han menar att den mekaniska eﬀekten genererar en psykologisk eﬀekt på
väljarna. Duverger antar nämligen att den enskilde väljaren är fullt medveten
om hur den mekaniska eﬀekten fungerar. Utifrån detta härleds följande: Om
väljaren har en föraning om att det parti han eller hon gillar bäst inte kommer
att få tillräckligt många röster för att ta sig in i församlingen, är sannolikheten
stor att han eller hon upplever sin röst som bortkastad ju mer valsystemet avviker från den proportionella metoden. I ett sådant valsystem förväntas denne
väljare att avstå från att rösta på sitt favoritparti, och istället rösta på något av
de större partierna som han eller hon tycker minst illa om. Den mekaniska
och psykologiska eﬀekten pressar därför valsystem som avviker från den proportionella principen mot att bli tvåpartisystem.
Forskare inspireras ofta av Duverger när de ska förklara uppkomsten av
nya partier och frestas därför till att pröva institutionella hypoteser. Antagandet är att vetskapen om den mekaniska och psykologiska eﬀekten inverkar
på presumtiva partibildares beslut att bilda ett parti. I valsystem som avviker
från den proportionella principen antas presumtiva partibildare resonera
som följer: ”Varför ska jag bilda ett nytt parti, när prognosen är att väljarna
kommer att avstå från att rösta på mitt nya, okända parti till förmån för ett
större, etablerat parti?” Utifrån en idé om dessa mekanismer argumenterar
exempelvis Joseph Willey (1998) att sannolikheten borde vara stor att nya
partier dyker upp i proportionella system med stora valkretsar. Omvänt är
misstanken att valsystem som avviker från den proportionella metoden och
har små valkretsar kommer att ha en konserverande eﬀekt och hålla potentiella partibildare tillbaka. Willey ﬁnner empiriskt stöd för dessa misstankar.
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Valsystem med små valkretsar och som avviker från det proportionella systemet har stabilare partisystem än andra. Slutsatsen blir att proportionella system med större valkretsar lämnar utrymme för potentiella partibildare som önskar slå sig in med ett nytt parti.
Kritiken mot det här sättet att förklara uppkomsten av nya partier är att
det i grund och botten bara förklarar variationen i rummet. Detta är förstås en
rimlig forskningsuppgift. Emellertid svarar det inte på frågan varför nya partier
uppstår. Resultatet är statiskt därför att den här sortens institutionella analyser
saknar beredskap att fånga förändringen över tid.
Orsaken till att forskningen om valsystemens betydelse för antalet partier
ser ut som den gör torde hänga samman med att det sällan händer att valsystem
förändras så att utmanare till den etablerade ordningen gynnas. Att så är fallet
hänger samman med stabilitetsdiskussionen i kapitel 2, och har sin grund i det
faktum att de etablerade partierna har kontrollen över utformningen av valsystemen. Det ligger ju knappast i deras intresse att ändra spelreglerna på så sätt
att andra än de själva gynnas.3
Det ska dock uppmärksammas att det ﬁnns andra, intressanta institutionella alternativ till den statiska litteraturtradition som Willey representerar.
Tre studier förtjänar ett särskilt omnämnande: Bowler med ﬂera (2001), Cox
(1997) och Boix (1999). Samtliga studier är förankrade i en rationalistisk tradition och resonerar kring det strategiska spelet om förändringar av valsystem över
tid, inom ett och samma partisystem. Först efter att ha analyserat maktkampen
om valsystemets utformning ställer de frågan hur förändringar i spelreglerna
påverkar antalet partier. Härigenom kan uppkomsten av nya partier förklaras
som en oförutsedd sidoeﬀekt av de etablerade partiernas kamp om att utforma
politiska institutioner på så sätt att åtminstone inte de missgynnas.

Strukturellt perspektiv:
Uppstår nya partier till följd av sociala förändringar?
Det institutionella perspektivet är tilltalande, inte minst för att det är så
logiskt sammanhängande. Om det är bra på att förklara variation mellan politiska
system, är perspektivet dock inte självklart lämpat för forskaren som önskar
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förklara utveckling över tid, inom ett politiskt system som inte har förändrat
sina politiska spelregler. Vidare har de ﬂesta utvecklade demokratier inte
ändrat sina valsystem på ett sådant sätt att institutionella hypoteser skulle
kunna förklara det generella uppsvinget för nya partier från 1970-talet
och framåt. Rimligen är det något annat än själva valsystemet som gör att
människor bildar nya partier. Accepteras denna kritik, väcks omedelbart
frågan om hur det generellt tilltagande antalet av nya partier under den senaste
trettioårsperioden ska förklaras.
Härvidlag åberopas ofta Ronald Ingleharts (1977, 1990) tes om postmateriella värderingar för att förklara utvecklingen. Även om Inglehart själv
aldrig uttryckligen prövar om tesen hänger samman med uppkomsten av
nya partier (se dock Inglehart och Flanagan 1987: 1300f för funderingar åt
detta håll) återkommer hans arbeten frekvent när uppkomsten av (men kanske
framför allt framgången för) nya partier ska förklaras. Därför är det motiverat
att återge hans tankegångar för att förstå hur de underliggande resonemangen
i många studier om partibildningar ser ut.
Ingleharts projekt syftar till att visa att medborgarnas värderingar har
genomgått förändringar, främst som följd av efterkrigstidens välståndsökning.
Välståndsökningen tros delvis vara orsaken till och delvis eﬀekten av att allt
ﬂer ﬂyttat in till städerna, att allt ﬂer blivit bättre utbildade samt att det skett
en hastig tillväxt i en ny typ av yrken. Välståndsökningen utgör tesens strukturella premiss. Inglehart menar nämligen att välståndsökningen, den högre
urbaniseringsgraden och den högre utbildningsnivån har inneburit att
människor fått andra frågor än de materiella att tänka på. Med stöd i omfattande
enkätundersökningar från omkring 40 länder bekräftar Inglehart tesen. Det
ﬁnns en tydlig trend som visar att medborgarna överger materiella frågor till
förmån för livsstilsfrågor, så kallade postmateriella värderingar.
Hur länkas värderingsförändringar till partibildningar? Jo, man hävdar att
samhällsutvecklingen ska ha inneburit att de konﬂikter som låg till grund för
de ursprungliga partisystemen (till exempel klassfrågor och frågor relaterade
till den traditionella vänster–högerskalan) har försvagats. Detta ska i sin tur
ha bidragit till att den ursprungliga sociala basen för de etablerade partierna
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undergrävts och att frågor rörande livskvalitet blivit viktigare. Ett
underliggande, men outvecklat steg i argumentationen, är att de etablerade
partierna inte har klarat av att anpassa sig till de nya värderingsmönstren. Nya
partier uppstår därför som en konsekvens av att nya frågor blir allt viktigare, som
till exempel frågor rörande jämställdhet mellan könen och miljöförstöring.
Data stöder tesens första steg, att medborgarnas värderingar har förändrats på det sätt som Inglehart förutspår. Men hur väl klarar sig tesens andra
steg, en empirisk prövning i förhållande till uppkomsten av nya partier? Ett
stort antal forskare har försökt pröva hypotesen. Det övergripande intrycket
är att den tillbakavisas. Bland annat konstaterar Robert Harmel och John D.
Robertson (1985: 516) att tesen rent allmänt har svårt att förklara uppkomsten
av partier. De menar till och med att tesen har svårt att förklara förekomsten
av dittills uppkomna så kallade ”postmateriella partier”. Nelson A. Pichardo
(1997: 412, 421ﬀ ) drar samma slutsats när han värderar de postmateriella
värderingarnas betydelse för uppkomsten av sociala rörelser. Fastän väljarnas värderingar har förändrats, är det ingalunda uppenbart att dessa förändringar går att koppla till det ökande antalet partibildningar (se också
Ware 1996: 20, 48; Budge med ﬂera 1987: 391f; Laver och Hunt 1992: 55).
Tesens brist är emellertid inte bara att den inte får stöd i empirisk
forskning. Det ﬁnns glapp i den argumentation som bär upp den, eftersom
tesen bortser från det kollektiva handlandets problem. Även om det vore så att
allt ﬂer människor inte känner igen sig i de etablerade partiernas framtoning,
och även om dessa människor skulle vilja att nya partier bildades som framförde
deras önskemål i folkvalda parlament, ligger det fortfarande i de enskilda individernas egenintresse att inte bilda nya partier utan ägna sig åt andra, mer
privata livsprojekt. Konﬂikten mellan kollektiv och individuell rationalitet
aktualiseras, vilket gör den här argumentationslinjen oattraktiv.

Organisationsteoretiskt perspektiv:
De etablerade partiernas misslyckanden
Det empiriska stödet för tesen om de postmateriella värderingarnas betydelse för uppkomsten av nya partier är svagt. Dessutom är den teoretiska
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argumentationen rörande kopplingen mellan postmateriella värderingar och
partibildningar bristfällig. Argumentet tar inte hänsyn till att det inte kan tas
för givet att en grupp rationella individer med gemensamma intressen kommer
att organisera sig.
Hypotesen lider av ytterligare problem. Fastän den skulle få empiriskt stöd,
och även om den skulle anses logiskt sammanhängande, har den bara förmågan
att förklara en speciell typ av partier, nämligen just så kallade livsstilsspartier,
partier som företräder postmateriella värderingar (den sortens partier som analyseras i Kitschelt 1988; Redding och Vitterna 1999). Det postmateriella argumentet kan svårligen upplysa oss om varför partier med exempelvis högerliberal
eller främlingsﬁentlig framtoning uppstår. Argumentet saknar också beredskap
att hantera det faktum att etablerade partierna har avsevärda maktresurser
att kontrollera den politiska dagordningen och därför kan hindra nya frågor
från att dyka upp. Och även om nya frågor skulle tränga sig in på den politiska
dagordningen, torde de etablerade partierna ha förmågan att absorbera dessa
nya frågor och göra dem till sina egna.
Trots arsenalen av invändningar är det dumt att förkasta alla beståndsdelar i argumentet om postmateriella värderingar och partibildningar. En
generös läsning av den forskning som applicerat det postmaterialistiska perspektivet ﬁnner nämligen ett organisationsteoretiskt moment att ta fasta på.
Det rör det underutvecklade mellanledet, att partier bildas när etablerade
partier inte klarar av eller ens vill anpassa sig till väljarnas ändrade preferenser.
Inom organisationsteorin är det allmän kunskap att organisationer är
tröga skapelser som ogärna låter sig förändras. Göran Ahrne och Apostolis
Papakostas (2002) understryker denna poäng när de analyserar samspelet
mellan institutionell tröghet och institutionell förändring. Om etablerade
partier är ﬂexibla nog att anpassa sig till rörligheter i väljarkåren, sjunker
sannolikheten för att nya partier ska uppstå. Är partierna istället trögrörliga,
och inte vill eller förmår plocka upp nya strömningar, ökar sannolikheten för att
nya partier ska bildas. Trögheten hos de etablerade partiorganisationerna blir
härmed en förutsättning för att nya partier skapas.
Argumentet är intuitivt rimligt. Under 1980-talet har de organisations-
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teoretiska lärdomarna i växande utsträckning anammats av partiforskare, och
det ﬁnns en tradition inom forskningen om nya partier som betonar vikten
av de etablerade partiernas handlande för att förklara alternativt politiskt deltagande vid sidan om partimedlemskap. En av de tidigaste forskningsinsatserna
som uppmärksammade detta var Charles Hauss och David Raysides (1978:
46) uppsats. Författarna menade att sambandet var enkelt. Ifall de etablerade
partierna sköter sitt jobb är det omöjligt för nya partier att lyckas. Därför bildas
de inte heller. De etablerade partiernas misslyckanden gör det emellertid mer
sannolikt – dock ingalunda säkert – att nya partier bildas. Detta är också kärnan i den inﬂytelserika hypotes som lanserades i en bok som redigerades av Kay
Lawson och Peter Merkl (1988). Alternativa organisationer – som till exempel
sociala rörelser eller nya partier – uppstår när etablerade partier misslyckas med
att fungera som kanal mellan väljare och valda.
Jämfört med den postmateriella tesen i föregående avsnitt plockar det
organisationsteoretiska perspektivet ner analysen till en hanterlig nivå och
möjliggör för forskaren att ta hänsyn till aktiva subjekt. Därför ger perspektivet
oss utrymme att resonera i termer av aktörer som försöker anpassa sig till
och/eller kontrollera sin omgivning. Emellertid kan även en sådan argumentation beskyllas för inslag av funktionalism, åtminstone om forskaren inte
tydliggör de mikroteoretiska föreställningar som kopplar samman stegen som
sammanlänkar hypotesens beståndsdelar. Studier som har utgått från
etablerade partier som primär analysenhet har tenderat att undvika frågan om
varifrån de nya partierna egentligen kommer. Man konstaterar bara att de gör
det som följd av de etablerades misslyckanden. Inte sällan saknas en avgörande
byggsten, nämligen ”energikällan”, den som konkret ser till att ett nytt parti
kommer på plats: de individuella partibildarna själva. Detta är en svaghet.
Det är orimligt att anta att det står en oändlig rad av potentiella partibildare som är redo att rycka in när det etablerade partisystemet misslyckas att
fungera som en kanal mellan medborgarna och politiskt beslutsfattandet.
I inledningskapitlet argumenterade jag att en teori som tar hänsyn till
partibildarna torde ha en bättre potential att förklara uppkomsten av nya
partier jämfört med alternativen. I den internationella litteraturen är Simon
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Hugs (2001) spelteoretiska angreppssätt det undantag där författaren sätter
partibildaren i analysens centrum. Hug understryker hur betydelsefullt det är
att analysera den strategiska interaktion som ﬁnns mellan partibildares krav
på den existerande ordningen och de etablerade partiernas beteenden. Undantaget Hugs insats, har forskare som har försökt förklara partibildningar inte
varit särskilt intresserade av att inkorporera de individer som i slutändan fattar
beslutet om att bilda nya partier i sina teorier. Här ﬁnns en obeträdd mark inom
forskningen om nya partier som jag försöker beträda i föreliggande studie.

Sammanfattande analys
Det råder ingen brist på hypoteser om uppkomsten av nya partier. Området
kan dock knappast sägas vara särskilt välutforskat. I det föregående har jag
uppmärksammat tre renodlade, inﬂytelserika perspektiv som gjort anspråk på
att förklara partibildningar. Först presenterades ett institutionellt perspektiv
som beskriver hur olika valsystem (alternativt förändringar i valsystem)
kan bidra till att nya partier uppstår. Därefter presenterades ett strukturellt
perspektiv som säger att nya partier uppstår när samhällsutvecklingen
suddar ut gamla och skapar nya sociala skiljelinjer. Slutligen presenterades
ett organisationsteoretiskt perspektiv som stipulerar att nya partier uppstår
när etablerade politiska partier misslyckas med att fungera som kanaler
mellan väljare och politiskt beslutsfattande.
Samtliga perspektiv har brister. För det första har institutionella hypoteser och vissa av de strukturella hypoteserna problem att få empiriskt stöd. För
det andra utsätts populära hypoteser inte alltid för systematisk empirisk prövning. Ofta lanseras förmenta ”förklaringar”, som i själva verket bara är en sorts
kvaliﬁcerade gissningar om kausala länkar. För det tredje saknas ofta viktiga
kedjor i uppbyggnaden av de teoretiska argumenten. Forskarna redogör ogärna
för centrala antaganden och har sällan mikroteoretiska fundament, varför de
sällan tar hänsyn till partibildarna i sina förklaringar. En preliminär översikt
över de tre inﬂytelserika perspektiven ser därför ut som följer:
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Tabell 3.2 Tre dominerande perspektiv på nya partiers uppkomst.
Mekaniken i
förklaringen

Empirisk prövning

Frågetecken i
teoribygget

Institutionellt
perspektiv

Institutionella spelregler avgör om ett
nytt parti bildas.

Willey (1998).
Kommer fram till
att valsystem har en
oberoende eﬀekt på
uppkomsten av nya
partier.

Svårt att hantera
förändring över
tid. Oklart kausalt
argument: Vad får
egentligen människor
att bilda nya partier?
Knappast valsystemet
i sig.

Strukturellt
perspektiv

Förändringar i
medborgarnas
värderingar genererar
nya partier som
företräder just dessa
nya värderingar.

Flera nedslående
resultat rörande tesen
om postmateriella
värderingar. Även om
värdeförändringar ägt
rum kan forskningen
ej knyta dessa till
uppkomsten av nya
partier.

Undviker det
kollektiva handlandets
problem. Inslag
av funktionalism,
aktörer blir ”slavar
under strukturen”
och reagerar på ett
förutbestämt sätt
i förhållande till
dessa strukturella
förändringar.

Organisationsteoretiskt
perspektiv

De etablerade
partiernas misslyckanden leder till att
behov av nya partier
uppstår.

Lawson och Merkl
(1988). Ofta anförd
common senseförklaring. Studier
av hur det går till när
kritiker ställer krav
på etablerade partier,
misslyckas och därefter
bildar egna partier är
dock sällsynta.

Hur ser samspelet ut
mellan partibildare
och etablerade
partier? Spelteoretiska
angreppssätt ovanliga
(se dock Hug 2001).

Forskning om partibildningar i Sverige
Fram till nu har tre renodlingar av perspektiv på partibildningar presenterats. Nu ska en inventering av konkreta empiriska forskningsinsatser som
har försökt förklara svenska partibildningar göras. Denna forskning är inte
särskilt omfattande, vilket delvis kan förklaras med hur verkligheten har sett
ut. Det svenska partisystemet var länge ett av de mest stabila i världen (jämför
Bartolini och Mair 1990). I princip var det samma fem partier som dominerade
det nationella politiska livet från parlamentarismens genombrott på 1920-talet
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fram till 1988 års val.4 Sannolikt ﬁnns också inomvetenskapliga förklaringar till
bristen på forskningsinsatser som har att göra med vad som har varit populärt
att studera bland svenska samhällsvetare. Ett uttryck för detta är att ﬂera av
studierna har gjorts av journalister eller fritidsforskare.
När nya partier studeras är det inte bara den nationella arenan som är den
relevanta. Det är lika viktigt att studera uppkomsten av partier på såväl lokal
som regional nivå, inte minst mot bakgrund av hur den svenska staten är organiserad. För det första är det lätt att föreställa sig att partier i ett inledningsskede
kandiderar till kommunval, men så småningom får nationella aspirationer.
Ett modernt exempel är Kirunapartiet. Partiet bildades inför valet 1994, men
utvecklades sedan till Norrbottenspartiet med nationella aspirationer inför
valet 2002. Kommunens väl i Simrishamn, som bildades till valet 1973, och
utvecklades till Centrumdemokraterna inför valet 1976, är ett äldre exempel.
För det andra innebär det faktum att den svenska kommunala självstyrelsen
är stark (svenska kommuner har egen beskattningsrätt, omfattande budget
samt beslutar själva över utformningen av välfärdsservice) att partier som får
representation på den här nivån kan få ett stort inﬂytande över människors
vardag. För det tredje väcker alla partibildningar samma principiella problematik,
oavsett om det rör sig om ett nationellt eller ett lokalt parti. Eftersom partier
är kollektiva varor har alla partibildare det gemensamt att de löser upp den
så kallade samarbetsparadoxen. Dessa tre skäl gör det motiverat att inventera
forskning om nationella, regionala och lokala partier.
Avsnittet är disponerat som följer. Först presenteras fallstudieansatser om uppkomsten av de riksdagspartier som gjort insteg på den nationella
arenan. Därefter presenteras forskning om uppkomsten av de medialt uppmärksammade partierna Skånepartiet och Sverigedemokraterna. Slutligen redogör
jag för några försök till att förklara framväxten av lokala partier.

Kristdemokraterna, miljöpartiet och Ny demokrati
Tre partier har lyckats ta sig in i riksdagen utöver det svenska partisystemets
fem ursprungliga medlemmar. Nyetableringarna har varit miljöpartiet (kom in
1988), kristdemokraterna och Ny demokrati (båda kom in 1991). Trots att
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kristdemokraterna är ett av de få partier som bildats under efterkrigstiden och
som dessutom varit en del av det politiska landskapet ända sedan bildandet
1964, har förvånansvärt lite skrivits om hur det kom sig att partiet uppstod.
Det dröjde ända till 1985 innan kristdemokraterna ﬁck riksdagsrepresentation genom en valteknisk samverkan med centern. Partiet tog sig in i riksdagen av egen kraft 1991. Det är undersökningar som har försökt förklara uppkomsten 1964 som är relevanta för mina syften. Enligt Lauri Karvonen (1993)
kan partibildningen förklaras med tre viktiga händelser. Tillsammans bidrog de
till att frågor om moral och etik hamnade högt på dagordningen, vilket gjorde
frågorna politiskt gångbara.
Den första händelsen som Karvonen lyfter fram är en petition underskriven
av 140 läkare. Läkarna uttryckte oro för en tilltagande svensk promiskuitet.
De varnade för en spridning av könssjukdomar och ett ökat antal aborter. Den
andra händelsen var när riksdagen planerade att skära ned i religionsundervisningen, vilket väckte starka reaktioner. Omkring två miljoner svenskar skrev
på ett upprop mot detta förslag. Den tredje händelsen var att den statliga
censuren, trots ett initialt förbud, valde att släppa fram ﬁlmen ”491”. Filmen
innehöll många sexscener, något som väckte moralisk indignation i vissa
grupper. Enligt Karvonen ledde dessa omständigheter till att en gynnsam situation uppstod för personer som ville sjösätta ett politiskt parti grundat på kristna
värderingar (jämför Johansson 1985: 78ﬀ ).
Karvonen redogör för tre nödvändiga bakgrundsfaktorer som medför att
ett ”möjlighetens fönster” öppnas för personer som önskar slå mynt av en ny
opinion. Jag betvivlar inte att detta bidrog till att partiet bildades, men det
kan knappast förklara varför det nya partiet blev till. Om nu opinionen var
så stark för kristna värderingar, varför förde inte strategiska aktörer inom
de etablerade partierna upp frågan på agendan i syfte att ”kontrollera” den
politiska marknaden eller fånga röster som följd av denna kristna våg? Och
om nu opinionen var så stark som Karvonen beskriver, varför vann partiet inte
riksdagsplatser? Det saknas en länk i förklaringen, länken som knyter samman
genomgången av förutsättningar för partibildning med partibildarnas beslut att
överhuvudtaget sjösätta det nya partiet.
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Miljöpartiet bildades 1981. Det tog sig in i riksdagen av egen kraft i samband med 1988 års val. Sålunda var partiet först med att bryta upp det stabila
fempartimönster som funnits i omkring 70 år. Evert Vedung (1991) menar att
det sensationella med nya partiers framgångar förstärks ytterligare av att uppstickare måste övervinna tre typer av barriärer för att nå riksdagsrepresentation.
Vedung (1991: 191ﬀ ) kallar dessa för partistödsbarriären, mediabarriären och
grundlagsbarriären:
(i) Partistödsbarriären utgör ett hinder för nykomlingar då varje parti får
ekonomiskt stöd i proportion till antalet mandat de har i riksdagen.
Detta innebär att partier som redan sitter i riksdagen gynnas, och
har historiskt gynnats, då partistödet uppgår till betydande belopp
(jämför också Gidlund 1983). Som färsk partibildare får man inget
ekonomiskt stöd förrän man har nått valframgångar.
(ii) Mediabarriären är särskilt tuﬀ att övervinna om man önskar nå representation på nationell nivå. Det har länge funnits särskilda regler
för partiers deltagande i vissa valprogram i etermedia, till exempel den
avslutande partiledardebatten. Detta innebär att utmanarpartier varit
utestängda från viktiga program som varit populära bland väljarna.
(iii) Grundlagsbarriären rör det faktum att ett parti måste få minst fyra
procent av rösterna för att komma in i riksdagen.5

Hur förklarar Vedung att miljöpartiet, barriärerna till trots, grundades? Han
lyfter fram två faktorer. För det första utpekas den ”allmänna miljövåg” som
svepte fram över de västliga demokratierna under 1960- och 1970-talen som
en nödvändig, men inte tillräcklig förutsättning för partibildningen. Istället
menar han att den avgörande faktorn var de etablerade partiernas klumpighet,
ovilja och oförmåga att kanalisera miljövågens stora symbolfråga – kärnkraften – till ett ordentligt regeringsbeslut. Vedung knyter uttryckligen an till
den organisationsteoretiska förklaringsansatsen och applicerar den på bildandet
av miljöpartiet. I Vedungs analys saknas dock ett teoretiserande om idébärarna:
personerna som stångade sina pannor blodiga mot det etablerade partisystemet,
ledsnade, bildade slutligen miljöpartiet.
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Valet 1991 var speciellt. De borgerliga partierna vann regeringsmakten,
kristdemokraterna tog sig av egen kraft in i riksdagen samtidigt som miljöpartiet förlorade sina mandat. Ännu mer uppseendeväckande var att riksdagen
ﬁck se ytterligare ett nytt parti ta plats. Efter att ha bildats mindre än ett år
före valet ﬁck Ny demokrati – under ledning av företagsledaren Ian Wachtmeister och skivbolagsdirektören Bert Karlsson – 6,7 procent av väljarnas
röster. Inte nog med att Ny demokrati är ett av de tre partier som bidragit till
att bryta upp ett så stabilt partilandskap som det svenska, det är också partiet
som lyfte upp främlingsﬁentliga frågor på den svenska politiska dagordningen
(Westlind 1994: 51). Trots detta existerar knappt forskning som försökt förklara
partiets uppkomst, även om det ﬁnns enstaka insatser som försöker förklara
partiets framgångar.
Dennis Westlind (1994) hör till den senare kategorin. Han vill förklara
stödet för Ny demokrati i valet 1994 med hjälp av en enkätundersökning. Slutsatsen är att både socioekonomiska faktorer och politiskt missnöje påverkade
stödet för Ny demokrati i 1991 års val, samt att partiets väljare särskilt riktade
sitt missnöje mot avgörande aspekter av välfärdsstaten. Bekymret med analysen
är att svaret har karaktären av ett cirkelresonemang. Man hade på förhand
kunnat gissa att väljarna är missnöjda om de röstar bort sittande regering. Inte
heller blir man förvånad om samma väljare inte är särskilt förtjusta i välfärdsstaten när de faktiskt har röstat på ett parti som företräder drastisk skattereduktion och minskad ﬂyktingmottagning.
Studier som enbart fokuserar på efterfrågesidan, det vill säga väljarna, löper
stor risk att presentera cirkelresonemang. Uppmärksamhet borde även riktas
mot varför missnöjet kanaliserades till ett missnöjesparti av just Ny demokratis
karaktär, och inte exempelvis ett radikalsocialistiskt alternativ. Det hade varit
intressant med en studie av partiets uppkomst som undersöker varför Wachtmeister och Karlsson bildade det samt i vilken utsträckning partiets opinionsbildning formade missnöjet, eller om partiet bara ska ses som en avspegling av
det missnöje Westlind beskriver.
Det kan uppfattas som orättvist att kritisera Westlind på det här sättet.
Han vill ju inte uttryckligen förklara uppkomsten av Ny demokrati. I brist
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på studier som ställt denna forskningsfråga får hans undersökning emellertid
illustrera två saker: För det första det faktum att det saknas forskning som på
ett bra sätt undersökt tillkomsten av Ny demokrati. För det andra att det är
vanskligt att grunda analyser av nya partier med huvudsakligt fokus på efterfrågesidan.

Skånepartiet och Sverigedemokraterna
Fram till nu har uppmärksamheten riktats mot tre partier som ﬁck genomslag
på den nationella politiska arenan. Två av dem ﬁnns kvar, medan Ny demokrati
har fallit bort från den politiska scenen. Nu ska blicken riktas mot forskning
som berör två partier som aldrig tagit sig in i riksdagen, men trots det lämnat
avtryck i svensk politik. Dessa är Skånepartiet och Sverigedemokraterna.
Skånepartiet nådde framgångar på kommunal och regional nivå. Carl
P. Herslow grundade partiet 1979. Vid grundandet var hans uttalade ambition att slå sig in i riksdagen (Peterson med ﬂera 1988: 98). Genom att medvetet ﬂirta med skånsk patriotism var målet att nå 12 procent av rösterna i de
skånska valkretsarna, för att därigenom nå riksdagsrepresentation.6 I 1979 års
val gick det illa. I riksdagsvalet ﬁck man ungefär lika många röster som man
ﬁck i Malmös kommunalval, det vill säga omkring 1,5 procent av rösterna i
kommunen. Till valet 1982 bytte Herslow strategi och gjorde partiet renodlat lokalt. Även här gick det dåligt, och partiet ökade endast obetydligt i
styrka. Skånepartiets genombrott kom i kommunvalet 1985. Partiet ﬁck hela 7,2
procent av rösterna, vilket bidrog till att socialdemokraterna förlorade makten
efter 66 års obrutet maktinnehav i Malmö.
Hur förklaras detta? Tomas Peterson med ﬂera (1988) undersökte både uppkomsten av Skånepartiet och dess framgångar. Angreppssättet påminner om
det som används i den här boken. Författarna vill förklara partiets uppkomst
genom att kombinera aktörscentrerade och strukturella perspektiv (Peterson
med ﬂera 1988: 10):
För det första antar vi att samhällsutvecklingen i Malmö skapat de
sociala miljöer och ideologiska strömningar, varur Skånepartiet
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hämtade sitt väljarstöd. För det andra antar vi att Carl P Herslows
och Skånepartiets utveckling bär på säregenheter som resulterat i ett
politiskt subjekt vilket förmådde attrahera dessa väljare.

Författarna inleder med att underbygga förutsättningen för resten av analysen
– att samhällsutvecklingen fått till följd att gemenskapen i Malmö spruckit.
Orsakerna hävdas bland annat vara hastigare bostadsbyten, ny stadsplanering,
ökad arbetslöshet och därpå accelererande psykosocial stress. De menar att
detta bidrog till att sänka legitimiteten för den svenska modellen.7
För författarna utgör utvecklingen en nödvändig strukturell bakgrund för
att förstå varför så många malmöbor kunde bli kritiker av den ordning som
socialdemokraterna hade byggt upp (Peterson med ﬂera 1988: 45ﬀ ). Till skillnad från ﬂertalet insatser på området stannar dock inte analysen där. För att
folkligt missnöje ska få ett politiskt uttryck krävs det att någon känner av och
därefter omvandlar stämningarna till politisk organisering. Här anknyter författarna till begreppet den politiske entreprenören (Peterson med ﬂera 1988:
61) och anlägger ett aktörsperspektiv där partibildaren, Carl P. Herslow,
beskrivs som en person som lever efter handlingsprinciper som starkt avviker
från det omgivande samhällets. I allt väsentligt innebär detta att den politiske
entreprenören, i det här fallet Herslow, resonerar som att: ”om ingen annan
gör det, så måste jag göra det” (Petersson med ﬂera 1988: 69). Men varför gör
entreprenören detta? Vilka är hans drivkrafter? Dessa frågor lämnas underutvecklade i författarnas teoretiska föreställningsram.
För författarna framstår väljarnas missnöje som en nödvändig, men
långt ifrån tillräcklig förutsättning för att Skånepartiet skulle se dagens ljus.
Därför kompletterar de sin strukturella bakgrundsbeskrivning med en
detaljerad aktörscentrerad analys som påminner om de analytiska narrativ som
kommit att stå i förgrunden för ett antal sentida rationalistiska analyser (jämför kapitel 6). Förutsättningen för att partiet överhuvudtaget ska uppstå är att
det ﬁnns en enträgenhet och en målmedvetenhet att trotsa höga ekonomiska
och sociala trösklar hos en enskild strategisk aktör, i det här fallet Herslow.
Med denna kombination av aktörs- och strukturfaktorer ger författarna en
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sammanhängande och trovärdig förklaring till partiets bildande. Det ﬁnns dock
ett teoretiskt bekymmer med argumentet. Den politiske entreprenören dyker
upp som en deus ex machina. Han kommer utifrån, kliver fram och upplöser det
kollektiva handlandets problem. Kritiken mot ett sådant synsätt är att det inte
ﬁnns något tydligt teoretiskt ramverk att gå tillbaka till och generalisera utifrån
eller applicera på ett större antal fall (jämför Kuhnerts [2001: 14] kritik mot en
sådan användning av entreprenörsbegreppet).
Sverigedemokraterna har beskrivits som Sveriges viktigaste politiska parti
utanför riksdagen (Larsson och Ekman 2001: 20). Epitetet ﬁck de redan innan
de uppmärksammade valframgångarna 2002, då partiet ﬁck 50 fullmäktigemandat ute i kommunerna och samlade sammanlagt 1,4 procent av rösterna
i riksdagsvalet. Stieg Larsson och Mikael Ekman (2001) gör en noggrann
empirisk kartläggning av partiets framväxt. Genom att studera det sammanhang ur vilket partiet växte fram, illustrerar studien hur viktigt det är att
noggrant kartlägga de sekvenser som föregår en partibildning.
Författarna driver tesen att Sverigedemokraterna är ett direkt utﬂöde av
vad de kallar den nationella rörelsen.8 Genom en beskrivning av processerna
som föregick grundandet av partiet, och en kartläggning av de aktörer som
var inblandade i partibildningen och de organisationer som slutligen smälte
samman till Sverigedemokraterna, visar de att det ﬁnns ett samband mellan
den nationella rörelsen och Sverigedemokraterna. De visar detta genom att
rekonstruera nätverk och peka ut att samma personer var aktiva i olika
rasistiska och nazistiska organisationer som sedan deltog i bildandet av
Sverigedemokraterna.9
Styrkan i studien är den metodiska rekonstruktionen av de processer
som föregick partibildningen. De visar hur viktigt det är att anlägga ett
historiskt perspektiv för att förstå varför saker och ting äger rum. Genom den
noggranna rekonstruktionen lyfter de också fram enskilda personers betydelse
när partibildningar ska förklaras. Svagheten är bristen på förankring i någon
generell teoretisk föreställningsram. Det gör att den vetenskapliga nyttan av
undersökningen är begränsad, i bemärkelsen att de inte presenterar hypoteser som kan prövas på andra fall. Den detaljerade deskriptionen av processen
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som leder fram till partibildningen är metodologiskt intressant, men bristen på
teoriförankring sänker studiens allmängiltighet.

Lokala partier i Sverige: Några kvantitativa studier
Hittills har jag uppmärksammat fallstudier som försökt förklara uppkomsten
av enskilda partier. Metodlitteraturen pläderar ofta för att det är en väsentlig
skillnad om forskaren studerar ett enda fall eller om han eller hon väljer ﬂerfallsansatser. Därför delar man in studier i kvalitativa eller kvantitativa dito.
Medan studier av ett eller få fall sägs ha förmågan att fånga det unika och
komplexa i enskilda fall, är studier av ﬂera fall bättre på att hitta regelbundenheter och presentera generella förklaringar (jämför Bäck 2003: 26). I detta
avsnitt lämnar jag fallstudierna och uppmärksammar den forskning som har
försökt förklara den mer allmänna frågan om varför det blivit allt vanligare
att olika sorters nya partier har uppstått och nått framgångar. Här redogör
jag för den forskning som ﬁnns om de lokala partiernas frammarsch i de
kommunala valen. Sådana partier har gått från att ha funnits i mindre än en
femtedel av kommunerna efter valet 1973 till att numera ﬁnnas i över hälften
av landets kommuner.
I avhandlingen Aktionsgrupper och lokala partier tar Janerik Gidlund
(1978: 5) avstamp i premissen att 1960-talet präglades av stora ekonomiska och
politiska omvälvningar. Han menar att detta decennium med tiden kan komma
att tillskrivas samma betydelse som den turbulenta tiden kring sekelskiftet.
Till intäkt för detta påstående tar Gidlund det faktum att en ny typ av politiska organisationer hade vuxit i antal och styrka, nämligen det han kallar för
”aktionsgrupper” och – vilket är centralt för mina syften – vissa lokala partier.
En av Gidlunds delambitioner är att förklara uppkomsten av lokala partier i
Sverige från mitten av 1960-talet till mitten av 1970-talet. Gidlund (1978: 43ﬀ )
identiﬁerar främst strukturförklaringar och listar följande som de rimligaste:
Ekonomin genomlöpte en snabb strukturomvandling i form av ett stort
antal fusioner inom näringslivet. En hastig urbanisering till stora befolkningscentra resulterade i ökade anspråk på politiska insatser och
planering för välfärd och miljö liksom en kraftig expansion av den
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oﬀentliga sektorn. Materiell standardstegring och en utjämning av
de faktiska ekonomiska klyftorna i samhället, kombinerades med en
utbredd upplevelse av sociala orättvisor och otålighet över takten i
utjämningen. Till dessa processer av centralisering och stordrift anpassade sig partierna och organisationerna genom byråkratisering, professionalisering och storavdelningar […] 1960-talet innebar en påtaglig
förändringsfas i det svenska samhället. I tider av stora omvandlingar framkommer nya behov och krav som måste ﬁnna sina politiska
uttryck (Gidlund 1978: 56).

Efter uppräkningen värderar Gidlund de olika faktorernas förklaringspotential. Han drar slutsatsen att den viktigaste förklaringen till de lokala
partiernas hastiga uppsving under 1960- och 1970-talen återﬁnns i utvecklingen inom parti- och organisationsväsendet. Kopplingen till det organisationsteoretiska perspektivet är uppenbar. Hans poäng är att kanalen från
medborgarna upp till beslutsfattarna har försämrats genom att partiernas och
organisationernas medlemsberoende minskat. Han tillskriver dessutom spridningseﬀekter en stor del av förklaringen. Argumentet är att då masskommunikationerna utvecklades snabbt under 1960-talet, kunde nyheter om allehanda
aktioner runt omkring i världen färdas hastigt till olika typer av aktörer.
Gidlund (1978: 61, 252) slår därför fast att framväxten av temporära politiska organisationer främst förklaras med spridning av politiska attityder och
beteenden från andra länder, samt reaktioner mot utvecklingen av det inhemska
parti- och organisationsväsendet.
Detta är rimligt resonerat, men är snarare en hypotes. Det kan inte ses som
en slutsats så länge som det inte framgår om slutsatserna är grundade i empirisk
data. Åtminstone två frågor behöver utvecklas: Hur går det till när spridningseﬀekter blir avgörande, det vill säga hur och varför låter sig aktörer inspireras av
aktörer på andra platser (jämför Johanssons [1982: 59] kritik mot Gidlund)?
Hur prövar man empiriskt att det är igenslammade kanaler i det etablerade
parti- och organisationsväsendet som får människor att reagera och bilda
exempelvis lokala partier? Gidlund presenterar en handfull intressanta hypoteser, men den empiriska bevisföringen övertygar inte.
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Martin Borgs och Maria H. Rankkas (1996) Politikens entreprenörer kom
18 år senare. Författarna anknyter varken till samhällsvetenskaplig teoribildning
eller systematiserar sina slutsatser på något tydligt sätt. Studien förtjänar ändå
omnämnande, eftersom författarna redovisar spännande resultat hämtade från
ett unikt empiriskt material. Undersökningen inventerar de lokala partier som
fanns representerade i kommunfullmäktige efter valet 1994. Analysen baseras
på ett stort antal telefonintervjuer med företrädare för dessa partier.
Även Borgs och Rankka knyter an till den organisationsteoretiska förklaringen och pekar på de etablerade partiernas egna beteenden för att förklara
varför partibildningar blir vanligare. Precis som Vedung och Janerik Gidlund
konstaterar de att nya partier uppstår för att de etablerade partierna inte klarar
av att tillfredsställa väljarnas önskemål.
Det mest intressanta med Borgs och Rankkas studie är emellertid att de
inte stannar vid att enbart påpeka de etablerade partiernas brister. I likhet med
Peterson med ﬂeras (1988) analys, lanseras idéer om att det inte enbart räcker
med en mängd missnöjda väljare (det vill säga en efterfrågan) för att partier ska
uppstå. Det krävs också individer som blir bärare av det politiska missnöjet och
ger det ett politiskt uttryck genom bildandet av ett nytt parti. Det måste ﬁnnas
ett utbud. Någon måste kliva fram och erbjuda väljarna ett nytt parti. Personer
som gör detta kallar Borgs och Rankka (1996: 12) för politiska entreprenörer:
Den politiske entreprenören kännetecknas av driftighet, engagemang
och kreativitet. Ofta är det en verklig eldsjäl som upplever missnöje
med de etablerade partierna och deras politik och därför bestämmer
sig för att ta saken i egna händer. Enbart det faktum att möjligheten
och marknaden ﬁnns verkar ibland vara tillräckligt för dessa politiska
entreprenörer.

I deras analys är entreprenören avgörande för att de lokala partierna
överhuvudtaget ska se dagens ljus. Jämfört med andra studier, som ibland
har en överdriven slagsida åt strukturella beskrivningar av varför väljarkåren
blivit mer missnöjd, är Borgs och Rankka ﬁxerade vid interaktionen mellan
de etablerade partierna och de politiska entreprenörerna. Två frågor lämnas
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obehandlade. För det första om, och i så fall hur, den samhällsekonomiska
utvecklingen har spelat entreprenörerna i händerna. För det andra vad entreprenörerna kan tänkas ha för motiv till att bilda partier.
Ingemar Wörlund (1999) undersöker vilken betydelse den politisk-sociala
strukturen har för de lokala partiernas framgångar. Frågan som behandlas är om
det ﬁnns något som förenar de kommuner där lokala partier är representerade.
Svaret är nej. Förekomsten av lokala partier är varken knuten till en speciell
geograﬁsk kontext eller beroende av en viss kommunstorlek. Inte heller ﬁnns
det samband mellan en viss typ av näringsstruktur och förekomsten av lokala
partier. Wörlund bekräftar det som Olof Petersson med ﬂera (1997: 71) iakttog några år tidigare, att skillnader beträﬀande kommunernas ekonomiska och
sociala struktur inte kan förklara variationen. Detta är en återkommande slutsats i den komparativa forskningen om lokala partier (se också Lodenius 1999:
166; TT:s databasgenomgång i Göteborgs-Posten 2002-09-18). Försöken att
ﬁnna samband mellan olika strukturvariabler och framväxten av lokala partier
har generellt varit fruktlösa.10 Visserligen visade Janerik Gidlund (1978) att de
lokala partierna vid denna tidpunkt var vanligast förekommande i kommuner
med färre än 50 000 invånare. Dara några år senare slog dock Leif Johansson
och Stephan Schmidt (1983) fast att det inte längre gick att ﬁnna några klara
samband mellan kontextuella variabler och förekomsten av lokala partier.
Emellertid gjorde Johansson och Schmidt en annan intressant iakttagelse.
Grannskapseﬀekter verkar påverka bildandet av lokala partier. Vid tidpunkten
för mätningen såg det ut som om att lokala partier uppstår i kommuner som
angränsar till kommuner där lokala partier redan ﬁnns representerade. Liknande
idéer om spridning som förklaringsverktyg återﬁnns i såväl Petersson med ﬂeras
undersökning av Skånepartiet som i Gidlunds avhandling om lokala partier
(se också Fridolfsson och Gidlund 2002: 29). Det tycks därför relevant att
konstruera ett argument som begripliggör varför vi ska förvänta oss grannskapseﬀekter och därefter pröva om imitationsmekanismer kan förklara att
det blev vanligare att nya partier bildades åren 1973–2002.
Om vi återgår till Wörlund ﬁnner han bara ett signiﬁkant samband i sitt
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material, nämligen att det är högre valdeltagande i kommuner utan lokala
partier än i kommuner med sådana partier. Wörlund kompletterar den statistiska analysen med en innehållsanalys av några lokala partiers partiprogram.
Han når slutsatsen att (1999: 62):
Ökningen av antalet lokala partier under de tio senaste åren skall
ses mot bakgrund av de etablerade partiernas allmänna tillbakagång
genom minskat förtroende (politikerförakt), minskande medlemstal
och en ökande andel som splittrar sina röster mellan partierna. Till
detta kommer de ekonomiska förändringar som har skett; genom
statens minskade statsbidrag tvingas kommunerna till nedskärningar
av den lokala välfärden. Sammantaget ger denna bild förutsättningar
för lokala protestpartier.

Wörlund vill säga väldigt mycket på en gång. Slutsatserna påminner mest om
ett antal hypoteser som han genererat ur sin undersökning. Jag menar att han
svårligen kan dra sådana slutsatser med hjälp av sitt datamaterial.
Ett exempel på tveksamheter i analysen är slutsatsen rörande sambandet
mellan lågt valdeltagande och framgång för nya partier. Han diskuterar inte
vilka mekanismer som producerar det samband som han återﬁnner. Dessutom
motsägs hans resultat av longitudinella studier som gjorts av valdeltagande och
förekomst av nya partier (Gidlund och Gidlund 1999). Man kan också fråga sig
hur hans oberoende och beroende variabler relaterar till varandra. Uppstår nya
partier för att folk börjar splittra sina röster, eller börjar folk splittra sina röster
för att nya politiska partier ﬁnns som alternativ? Uppstår nya partier för att
folk har börjat misstro de etablerade politikerna, eller börjar folk misstro politiker när partientreprenörer bygger sin retorik på att devalvera de etablerade
partiernas politiker och utmåla sig själva som försvarare för den vanlige
kommuninvånaren? Även om den empiriska forskningsinsatsen är värdefull, är
frånvaron av teoristyrning en svaghet i Wörlunds analys.11
Charlotte Fridolfssons och Gullan Gidlunds (2002) syfte är inte att förklara varför nya partier uppstår. Snarare undersöks om nya partier representerar nya skiljelinjer eller inte. Ändå genererar de ett ﬂertal hypoteser rörande
partiernas uppkomst. Liksom de ﬂesta andra resonerar de om frågan ifall de
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etablerade partierna har försvagats som kanal mellan vanliga medborgare och
det politiska beslutsfattandet, samt om en sådan försvagning ökar utrymmet
för nya aktörer att slå sig in i kommunfullmäktige. Idén är att nya aktörer kan
fånga upp opinioner som kan knytas till samhällsförändringar, vilka de
etablerade partierna inte anpassat sig till. Med avstamp i denna tankegång är
en av författarnas frågeställningar om bildandet av nya partier är uttryck för att
så kallade postmateriella frågor (till exempel miljö och jämställdhet) har börjat
spela en allt större roll i svensk lokalpolitik.
Hypotesen klarar sig inte särskilt bra. Författarna menar att de lokala
partierna framför allt beﬁnner sig på en traditionell partipolitisk skala och
konkluderar att de lokala partierna inte står för någonting nytt i substantiell
politisk bemärkelse, utan att de placerar sig längs den traditionella vänster–
högerdimensionen (Fridolfsson och Gidlund 2002: 68). Undersökningen
bekräftar slutsatser som också dras i den internationella litteraturen, nämligen
att det är svårt att ﬁnna stöd för tesen att de postmateriella värderingarna har
betydelse för att nya partier bildas.

Att ta med till resten av boken
Vad ska vi ta med oss från detta kapitel? Med avstamp i Lipsets och Rokkans
nedfrysningstes har kapitlet ägnats åt att presentera och värdera olika
perspektiv på frågan om varför nya partier uppstår. Inledningsvis redogjordes
för tre övergripande teoretiska perspektiv. Därefter skärptes empiriskt fokus
och jag inventerade forskning om partibildningar i Sverige. Här identiﬁerades
ett fjärde, aktörsorienterat entreprenörsperspektiv som verkar vara outvecklat i
den allmänna internationella litteraturen. De perspektiv som översikten identiﬁerat kan sammanfattas på följande sätt:
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Tabell 3.3 Fyra sätt att analysera uppkomsten av nya partier.
Institutionellt
perspektiv

Strukturellt
perspektiv

Organisationsteoretiskt
perspektiv

Aktörsperspektiv

Huvudexempel

Willey 1998
(grundad i
Duvergers
lagar).

Inglehart 1990.

Lawson och
Merkl 1988.

Peterson med
ﬂera 1988;
även Borgs och
Rankka 1996.

Kausal
mekanism

Institutionella
spelregler avgör
sannolikheten
för att ett nytt
parti ska uppstå.

Förändringar i
medborgarnas
värderingar
genererar nya
partier.

De etablerade
partiernas
misslyckanden
leder till att nya
partier uppstår.

Grundarna
av partier –
entreprenörerna
– hävdas vara
avgörande för att
nya partier ska
uppstå.

Vanlig metod

Kvantitativ
teknik.

Kvantitativ
teknik.

Fallstudier,
jämförande
fallstudier.

Fallstudier,
processspårande,
historisk metod.

Ytterligare
studier

Bowler med
ﬂera 2001;
Hauss och
Rayside 1978.

Många empiriska prövningar, liten teoriutveckling.

Vedung 1988,
1991. Mair
1997; i viss mån
Hug 2001.

I viss mån Hug
2001; spridda
fallstudier i den
internationella
litteraturen.

Det institutionella perspektivet baseras på Maurice Duvergers lagar om valsystemeﬀekter. Hypotesen är att nya partier lättare uppstår i proportionella system
med stora valkretsar, men har det svårare i majoritetsvalsystem i mindre valkretsar. Joseph Willey visar att detta verkar stämma. Bekymret med det institutionella perspektivet är att valsystem i sig själva inte kan förklara uppkomsten av
nya partier. Valsystem har ingen egen, oberoende kausal eﬀekt och kan sålunda
inte ensamma förklara förändring över tid.
Ett alternativ till det institutionella perspektivet är det strukturella perspektivet, här representerat av Ingleharts tes om postmateriella värderingar.
Det är visserligen uppenbart att en värdeförskjutning har ägt rum bland västdemokratiernas medborgare. Forskare har dock haft svårt att empiriskt länka
dessa värdeförändringar till uppkomsten av nya partier från 1970-talet och
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framåt. De ﬂesta försöken att ﬁnna stöd för sambandet mellan postmaterialismen och uppkomsten av nya partier har misslyckats. Det kan förstås bero på
att partiorganisationerna anpassat sig till värderingsförändringarna så att det
aldrig har uppstått glapp mellan väljare och valda, ett element som perspektivet
inte tar hänsyn till. Men även om det skulle vara så att partiorganisationerna
inte klarat av att anpassa sig så ﬁnns ett funktionalistiskt argument inbakat i
resonemanget. Det torde knappast räcka med att väljarna vill att ett nytt parti
ska bildas som för fram postmateriella frågor. Olsons samarbetsparadox gör sig
påmind. Någon individ måste bli bärare av de nya idéerna samt ha viljan och
förmågan att faktiskt bilda det nya partiet.
Naturligtvis ﬁnns styrkor i de nyss refererade perspektiven. Deras gemensamma bekymmer är dock att de sveper undan aktörernas betydelse för tillblivelsen. Vidare negligeras viktiga maktaspekter, då perspektiven inte förmår
gå i närkamp med det faktum att etablerade partier strategiskt kan manövrera
bort individer och grupper som försöker bilda partier.
Inslag av det organisationsteoretiska och aktörsperspektivet återﬁnns i enstaka fallstudier (till exempel Peterson med ﬂera 1988). Perspektiven lyckas råda
bot på de andras brister genom att ta ner analysen till ett konkret plan. Det
organisationsteoretiska lyfter fram vikten av att analysera de etablerade partiernas egna ageranden för att förstå varför nya partier ska bildas. Det aktörscentrerade understryker att någon fysisk individ i slutändan måste bilda
partiet. Härigenom lyfter perspektivet fram enskilda partibildares erfarenheter och överväganden när dessa interagerar med de etablerade partierna för
att slutligen fatta partibildningsbeslutet. Det organisationsteoretiska och
aktörscentrerade perspektivet är kompletterande. Det aktörscentrerade synsättet gör att en organisationsteoretisk analys inte behöver hemfalla åt funktionalistiska berättelser. Genom att ta avstamp i partibildaren kan en teori
som försöker förklara uppkomsten av nya partier göra något som inte gjorts
i någon större utsträckning tidigare: inkorporera lärdomar dragna från olika
traditioner som rational choice, politisk psykologi och litteraturen om nya
företagsbildningar. Jag menar att detta är en väg att beträda för att kunna
presentera andra, och förhoppningsvis bättre förklaringar till varför nya
partier bildas och varför de bildas allt oftare.
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***
Givet bokens utgångspunkter, i form av metodologisk individualism och
föreställningen om rationella aktörer, vilka verktyg är värda att lyfta över från
litteraturinventeringen till konstruktionen av undersökningens ramverk? Följande iakttagelser har bedömts vara användbara:
(i) Entreprenörsbegreppet förtjänar att utvecklas och användas som grundbult i en teori om nya partibildningar.
(ii) Den presumtive partibildarens omgivning – som översikten identiﬁerat
som ”spelregler”, ”utbudet av etablerade partier” och ”väljarnas efterfrågan på politik” – inverkar på dennes beslutskalkyl.
(iii) Valet av partibildningsstrategi är det generellt intressanta när partibildningar undersöks. Jämförande fallstudier bör användas i syfte att spåra
vad det är som driver partientreprenören till partibildningsbeslutet.
(iv) Spridningsargumentet ﬁnns implicit i ﬂera studier. Argumentet har
dock aldrig konstruerats från grunden i partikontexten, och har heller
aldrig prövats systematiskt på ett modernt datamaterial. Spridningshypotesen verkar vara rimlig att pröva i syfte att försöka besvara varför
nya partier har blivit ﬂer.

Entreprenörer utpekas som viktiga –
men varför är de det?
Eftersom ﬂera lösningar på det kollektiva handlandets problem lyfter fram
entreprenören som ett tänkbart svar, är det underligt att forskning om nya
partier sällan konstruerar sina teorier med partientreprenören som utgångspunkt. Trots att tidigare forskning inte betraktat uppkomsten av nya partier
som ett fall av det kollektiva handlandets problem, återﬁnns trots allt entreprenörsbegreppet i några undersökningar. Begreppsanvändningen är mest
utvecklad i Peterson med ﬂeras (1988: 60ﬀ ) studie av Skånepartiet. Författarna
är rotade i en marxistisk tradition, varför deras entreprenör är kopplad till det
ekonomiska systemets funktionssätt. Här skiljer de sig från den entreprenörs-
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tradition som jag hämtar näring från, nämligen den ekonomiska litteraturens.
Även om min användning av begreppet skiljer sig från Petersson med ﬂeras, får
den samma metodologiska implikationer: Det politiska subjektet analyseras
närmare än vad fallet är i större delen av den existerande litteraturen. Det gör
att jag tvingas förhålla mig till partientreprenörernas konkreta handlande,
något som innebär att tillblivelseprocesserna studeras på nära håll (jämför
Peterson med ﬂera 1988: 68).
Martin Borgs och Maria H. Rankka (1996: 12) använder också entreprenörsbegreppet. Emellertid är deras användning inte kopplad till en allmän
entreprenörsteori. Författarna beskriver skissartat några psykologiska karakteristika (exempelvis driftighet och engagemang), men resonerar inte i abstrakta termer om vad som lockar entreprenörerna till partibildningsstrategin. Här skiljer sig deras studie från min då jag uttryckligen söker efter
entreprenörernas motiv, och försöker därigenom ﬁnna vad det är som drar
folk till partibildningsbeslutet.

Omgivningsfaktorer är relevanta –
men vilken roll spelar de?
Översikten har pekat ut tre huvudgrupper av omgivningsfaktorer som tros
främja och begränsa partibildningsstrategins attraktionskraft. Omgivningsfaktorerna tros inverka på entreprenörernas kostnadskalkyler. Det är sålunda
befogat att inkorporera lärdomar från de institutionella, strukturella och
organisationsteoretiska perspektiven i analysmodellen. Jag kommer att
använda perspektiven genom att utgå från marknadsmekanismer och arbeta med
analogier till ekonomernas analyser.
I inledningskapitlet argumenterade jag för den metodologiska individualismen som grundprincip för vetenskapliga förklaringar. Det är viktigt att
understryka att principen inte innebär att forskaren måste bortse från
omgivningsfaktorer. Den svagare varianten av metodologisk individualism
sätter bara individerna i analysens centrum, vilket ingalunda innebär
omgivningsfaktorers betydelse underskattas. Ett teoretiskt ramverk med
ambitionen att förklara varför nya partier bildas måste nämligen ha
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beredskap att ta hänsyn till omgivningsfaktorer, särskilt sådana som har identiﬁerats som viktiga att ta hänsyn till av den tidigare forskningen. Det handlar
om:
(i) De spelregler som uppmuntrar individer till, och avskräcker dem från,
att bilda nya partier (det institutionella perspektivets bidrag).
(ii) Det etablerade partiväsendets sätt att hantera nya frågor och bemöta
individer som försöker ändra de etablerade partierna inifrån (det
organisationsteoretiska perspektivets bidrag).
(iii) Väljarnas förändrade efterfrågan på oﬀentlig politik (det strukturella
perspektivets bidrag).

Sålunda delar jag Bo Rothsteins (2003: 59) syn på metodologisk individualism.
En undersökning som tar sin utgångspunkt i partibildarna har potential att
på ett grundligt sätt ta reda på hur och varför förändringar i deras omgivning
påverkar deras handlande. Peter Hedström (1996: 9) beskriver hur en analys
av detta slag bör gå till:
The principle behind such analysis is to start with a given macro structure, examine how changes in this structure are likely to alter the behavior of the individuals populating the structure, and then to deduce
how these new patterns of behavior are likely to inﬂuence the macro
structure at a later point.

I denna svaga version av metodologisk individualism ﬁnns alltså inget som
tvingar forskaren att bortse från omgivningsfaktorer. Snarare handlar det om
att bestämma analysnivå och förklaringsteknik. Det som gör ”de tunga lyften”
i sådana förklaringar är de positiva och negativa sanktioner som är knutna
till ett bestämt handlingsalternativ. När jag försöker rekonstruera aktörernas
kalkyler är omgivningsfaktorer de ramar vilka utgör gränserna för partibildarnas
handlande (jämför Lewin 1979: 17). De tre typerna av omgivningsfaktorer
som rekonstruerats i detta kapitels forskningsöversikt – nämligen spelregler, etablerat utbud av politiska partier och väljarnas efterfrågan på politik –
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antas utgöra partibildarnas möjlighetsstruktur. De utgör grunden för den parametriska modell som konstrueras och värderas i det femte kapitlet.

Vilka är partientreprenörens drivkrafter?
Flera undersökningar om partibildningar i svenska kommuner har slagit fast
att nya partier representerar ett brett spektrum av politiska frågor. Dessutom
har de bildats i olika kommuntyper under den senaste trettioårsperioden. Detta
gör det värt att analysera vägen fram till att någon väljer partibildningsstrategin
för att därigenom undersöka huruvida det ﬁnns en generell ”partibildningsmekanism” på individnivå. Frågan är alltså om det kan vara så att alldeles oavsett
när partiet bildas, var det bildas eller vad för typ av politik partiet företräder,
så följer alla partibildningar ungefär samma logik. Har partibildare liknande
drivkrafter? Förklarar samma slags mekanismer varför människor bildar
partier? En sådan argumentation driver Simon Hug, som konstaterar att
oavsett om det rör skapandet av ett miljöparti eller nazistiskt parti så verkar det
som att: ”The formation of a new party […] appears to follow a similar process”
(Hug 2001: 36). Iakttagelserna ligger till grund för den sekventiella modell som
konstrueras och värderas i det sjätte kapitlet.

Diﬀusionseﬀekter framhålls som viktiga –
men hur fungerar de?
I litteraturen ﬁnns ett återkommande argument om att spridningseﬀekter kan förklara uppkomsten av nya partier. Gidlund (1978) tillskriver
till och med sådana eﬀekter den viktigaste betydelsen. Johansson och
Schmidt (1983) illustrerar dessutom empiriskt att det ﬁnns tendenser till att
kommuner med nya partier är grannar med varandra. Jens Rydgren (2005)
lyfter fram samma argumentationslinje, där han menar att spridningsmekanismer kan förklara den generella framväxten av främlingsﬁentliga partier
i 1980-talets Europa (jämför Lodenius 1999: 165).
Undantaget Rydgrens artikel saknas emellertid analytiskt underbyggda
argument som teoretiskt begripliggör varför spridningsförklaringen skulle
vara bättre än konkurrerande. Jag menar att man behöver speciﬁcera den
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mekanism som gör att individer låter sig inspireras av andra människor när de
fattar den typ av högkostnadsbelut som partibildning utgör. Det är snart
trettio år sedan Gidlund genomförde sin studie. Det har gått över tjugo år
sedan Johansson och Schmidts empiriska iakttagelser. Rydgren har ännu inte
prövat sitt argument empiriskt. Därmed är det angeläget att konstruera
spridningsargumentet med stöd av en mikroteori om rationella aktörer, för
att därefter värdera om spridningshypotesen kan förklara bildandet av lokala
partier i svenska kommuner. Därför konstrueras och värderas en dynamisk
modell som analyserar spridningsargumentet i det sjunde kapitlet.
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NOTER TILL KAPITEL 3
1

Frågan om till exempel dagens vänsterparti ät samma parti som 1970-talets
VPK (vänsterpartiet kommunisterna), eller om det är något kvalitativt nytt med
vänsterpartiet, lämnas därhän. Det är den numerära förändringen av antalet
partier, inte den kvalitativa förändringen inom en och samma partiorganisation,
som jag intresserar mig för. Hursomhelst innebär den kvalitativa omvandlingen
inte att ett nytt parti bildas i någon egentlig bemärkelse.
Ett exempel på ett försök till att skapa en valallians efter att länge ha upplevt sig som
låsta i en minoritetssituation är Fredrik Reinfeldts (2004, debattartikel) utspel i augusti
2004, där han lanserade Allians för maktskifte. Alliansen syftade till att förena de borgerliga som ett regeringsdugligt alternativ till socialdemokraternas minoritetsregeringar.
Här handlar det om fyra etablerade partier (moderaterna, folkpartiet, centern och kristdemokraterna) som vill skapa en gemensam plattform för att nå valframgång. Det inses
lätt att skillnaden jämfört med bildandet av Junilistan är stor, då Junilistan är en helt ny
utmanare till de etablerade partierna i EU-valet 2004.
3
Det ﬁnns ett par undantag från detta. Bowler med ﬂera (2001: 2) påpekar att mindre
justeringar har ägt rum av Österrikes, Irlands, Luxemburgs och Norges valsystem under
efterkrigstiden, justeringar som gynnar småpartier och nykomlingar. Lijphart (1994)
uppmärksammar dessutom att i samtliga fall då ﬂer platser har skapats i parlamenten,
så har också proportionaliteten ökat, varigenom chanserna för mindre partier att nå representation ökar. Det vore dock olyckligt att tolka ”generösa” justeringar av valsystem
som altruistiska gärningar från de etablerade partiernas sida visavi uppstickare. Snarare
verkar det handla om att styrande partier försöker minimera förväntade valförluster och
därför försöker designa ett system som gynnar just dem. Ett typiskt exempel på sådant
beteende är fenomenet gerrymandering när styrande partier justerar storlekar på valdistrikt för att gynna det egna partiet (jämför Rush 1994).
4
Att jag skriver ”i princip” samma fem partier beror på att Vänstersocialisterna ﬁck riksdagsmandat i valen 1918 och 1922, och att Socialisterna ﬁck mandat 1933 och 1937
(Schück med ﬂera 1992: 359). Dessutom hade Arbetarpartiet Kommunisterna två
riksdagsledamöter åren 1977–1979. Dessa var dock inte invalda som APK-are, utan
som VPK-are. De bröt sig emellertid ur VPK 1977. Därmed satt de i realiteten på
VPK-mandat. APK nådde sedan ingen framgång i riksdagsvalet 1979 (Stjernquist
1992: 263).
5
Till landstingsfullmäktige är spärren 3 procent. Till kommunfullmäktige ﬁnns
ingen formell spärr, även om småpartier förefaller diskrimineras på grund av valkretsindelning och omräkningsmetoden kallad ”den jämkade uddatalsmetoden”,
så att en reell spärr på mellan 2 och 2,8 procent föreligger (SOU 2004:111;
Erlandsson 2004). Se vidare i kapitel 5.
6
Detta är tydligt i Skånepartiets första partiprogram, där följande tre programpunkter
2
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lyftes fram: Ett skånskt provinsstyre, en självständig skånsk tv-kanal med sändningsföreningar och reklamﬁnansiering samt fri öl-, vin- och spritförsäljning i Skåne.
7
Peterson med ﬂera (1988: 54) menar att strukturomvandlingen varit nödvändig, närmast
predestinerad, som konsekvens av ”den utvecklade kapitalistiska marknadsekonomins
[…] tvära kast och oförutsägbara nycker”. Det är dock ingen renodlad strukturell teori
som författarna presenterar. De anser att det socialdemokratiska partiet kunde ha valt
bättre strategier för att möta strukturomvandlingens utmaningar. I framställningen kan
man skönja författarnas anklagande ﬁnger mot Malmös socialdemokrater, att partiets
agerande bäddade för det missnöje som blev förutsättningen för Skånepartiets framgångar:
Kommunen uppövade en lyhördhet för näringslivets behov och tillhandahöll behovsinriktad service. Bland dem som utsattes för nedskärningar och indragningar fanns däremot många som inte upplevde
samma lyhördhet […] Runt om i staden bor människor som inte fått
gehör för sina önskemål och som blivit illa respekterade (Peterson med
ﬂera 1988: 55).
8
Författarna använder begreppet ”den nationella rörelsen” som en samlingsbeteckning
för olika rasistiska och nazistiska grupperingar som funnits i Sverige under efterkrigstiden.
9
Rekonstruktionen av processerna ser ut som följer: Sverigedemokraterna bildades
efter hårda interna strider inom ett tidigare parti, Sverigepartiet. Sverigepartiet, i sin tur,
var en sammansmältning av den utomparlamentariska rasistiska gruppen BSS (Bevara
Sverige Svenskt, grundades 1979), som slog sig samman med stockholmsfraktionen av
det marknadsliberala och högerpopulistiska Framstegspartiet år 1986. I sin tur splittrades detta parti efter internt bråk, och ur denna strid bildade alltså BSS-fraktionen
Sverigedemokraterna 1988.
10
Detta gäller inte bara uppkomsten av lokala partier i Sverige, utan uppkomsten av
nya partier generellt. Sannolikheten för att nya partier bildas verkar inte kunna knytas
till någon typ av strukturella variabler (Harmel och Robertson 1985: 501; jämför även
Arsteins (1997) studie av norska ”Bygdelister” [refererad i Wörlund 1999: 56]).
11
Denna kritik mot Wörlund, rörande relationerna mellan hans beroende och oberoende variabler, förtjänar kortare utredning. Grant Jordan och William A. Maloney
(1998) för ett resonemang som varit ouppmärksammat i diskussionen om förhållandet
mellan ”utbud” och ”efterfrågan”. Är det så, som anhängare av tesen om de postmateriella
värderingarna eller pluralismen verkar mena, att partier bildas först när väljarna efterfrågar ett nytt parti? Jordan och Maloney menar att man kan vända på orsakspilarna och
fundera över i vilken utsträckning entreprenörer kan manipulera väljarna genom
opinionsbildning (jämför också med poängen i kapitel 2, att de etablerade partierna
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formar opinion snarare än avspeglar densamma). Ett sådant synsätt på entreprenörer
implicerar att en efterfrågan uppstår först när ett utbud redan är existerar, det vill säga
att entreprenörer kan påverka väljarna till att vilja ha något nytt, att vilja rösta på ett
nytt parti.
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KAPITEL 4

RATIONALITET, KOLLEKTIVA VAROR OCH
PARTIENTREPRENÖRER
Introduktion
I detta kapitel presenteras den teoretiska verktygslådan för konstruktionen
av de operativa modeller som kommer att användas för att besvara avhandlingens forskningsfrågor. Den svaga versionen av metodologisk individualism
och antagandet om individuell rationalitet är fundamenten för ramverket.
Då antagandet om individuell rationalitet stundtals betraktas som kontroversiellt, inleds kapitlet med en argumentation för varför förenklingar,
antaganden och modeller är centrala för föreliggande undersökning.
Därefter driver jag argumentet att politiska partier bör betraktas som kollektiva varor. Sedan föreslår jag att begreppet ”partientreprenören” kan användas för att lösa samarbetsparadoxen. Slutligen skisserar jag de tre
operativa modeller som används för att besvara avhandlingens övergripande
frågor.

Om förenklingar, antaganden
och teoretiska modeller
I resten av boken görs antagandet att individer agerar rationellt. Just antaganden
utgör alltid grunden för modellkonstruktioner. En diskussion om antaganden
och samhällsvetenskapliga modeller är oupplösligt förbunden med föreställningen om det vetenskapliga projektet. Inte sällan beskrivs detta projekt som
ambitionen att förklara tillstånd och händelser (jämför Elster 1990: 11). Eftersom världen som samhällsvetare undersöker är komplicerad är det en svår uppgift att förklara tillstånd eller händelser. Emellertid är detta inget argument för
att överge de förklarande ambitionerna.
Därför är det värt att påminna om att även väldigt triviala beskrivningar
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av vardagshändelser kräver förenklingar. När någon beskriver en händelse gör
berättaren alltid mängder av vägval beträﬀande vad som anses vara särskilt viktigt
i det aktuella händelseförloppet. Redan triviala beskrivningar är sålunda alltid
modeller över vad som verkligen ägde rum (se Hedström och Swedberg 1996:
130; Laver 1997: 1, 28). Eftersom till och med triviala beskrivningar är modeller följer också att förklaringar till komplexa samhällsfenomen måste
baseras på förenklingar. Förenklingar är sålunda integrerade delar av samhällsvetenskapliga modellkonstruktioner, och därmed också oupplösligt
förbundna med det vetenskapliga projektet (jämför Shepsle och
Bonchek 1997: 9). Därför är det märkligt att kritiker av det rationalistiska
angreppssättet kan lägga ner så mycket energi på att påpeka att inriktningens
antaganden är förenklade. Det är ju därför som rationalister arbetar med
modeller, eller som Peter Hedström och Richard Swedberg (1996: 130)
skriver:
Criticism of this sort – which basically entails pointing out that theories which are intentionally built upon empirically inaccurate or incomplete assumptions, are indeed built upon empirically inaccurate or
incomplete assumptions – is clearly redundant.1

Föreliggande kapitel presenterar de teoretiska utgångspunkterna för
resten av boken. De ska ses som navigeringsinstrument för att identiﬁera vad
som är viktigt att ha med i en förklaring till partibildningar. I slutändan kommer mitt teoretiska ramverk att utgöras av tre modeller som angriper bokens
forskningsfrågor från lite olika håll (i kapitel 5, 6 och 7). I sin tur redogör modellerna för relationer mellan variabler och pekar därigenom ut i vilket material
svaren på frågorna ska sökas. I sammanhanget är det lämpligt att påminna om
att ambitionen är att konstruera allmängiltiga teoretiska förväntningar med
potential att förklara ﬂera fall av partibildningar. Av det ovan sagda följer därför
naturligt att även mina modeller bygger på medvetna förenklingar.
Naturligtvis skulle en verklighetstrogen beskrivning av beslutsfattande
sträva efter att fånga nyanser och uppmärksamma att människor styrs av
sympatier, antipatier och andra känslor när de fattar beslut. De styrs säkert
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också av barndomsupplevelser och av olika slags normer som ﬁnns på arbetsplatsen, i bostadskvarteret eller familjen. Jag betvivlar inte detta. Men om vi är
intresserade av att formulera allmängiltiga teorier som sträcker sig utanför
det enskilda fallet kan priset bli högt om teorierna görs för nyanserade och
detaljerade. Om forskaren inte medvetet skalar bort sådant är mindre relevant
för att förklara utfallet ifråga, riskerar fel saker att få stor uppmärksamhet.
Därigenom förloras det som är styrkan med att arbeta analytiskt och teoristyrt:
skärpan som följer ur ett ramverk bestående av sammanhängande modeller och
operativa hypoteser.
Sammantaget ska det teoristyrda arbetssätt som beskrivits ge forskaren
chansen att säga något intressant om mer än ett enda fall (jämför Przeworski 1985: 386). Implikationen blir därför denna: Om vi är intresserade av att
konstruera en allmängiltig teori om partibildningsstrategin, är det en bra idé
att i så stor utsträckning som möjligt försöka konstruera teoretiska förväntningar i förväg, a priori, innan modellerna möter det empiriska materialet
(jämför Levi 1997: 21; Laver 1997: 5). Om modellens antaganden och dess interna logik påminner om det som händer ”ute i verkligheten”, är förhoppningen
att en empirisk undersökning som analyseras med hjälp av sådana modeller ska
kunna ge oss ny kunskap om det undersökta fenomenet i fråga (Hedström och
Swedberg 1996: 130). Modeller är därför inte ”rätta” eller ”felaktiga”. Snarare
är de mer eller mindre användbara verktyg för att öka vår förståelse för de
samhällsfenomen som undersöks (jämför Laver 1997: 8).

Antagandet om rationella aktörer
Sedan Anthony Downs (1957a) klassiska An Economic Theory of Democracy
publicerades, har antagandet om individuell rationalitet spelat en framträdande
roll i studier av politiskt deltagande. Eftersom antagandet är så grundläggande
för den här undersökningen, och då det ﬁnns många fördomar om angreppssättet, ska jag kort presentera hur jag använder det rationalistiska angreppssättet i denna undersökning.2
Inledningsvis bör det påpekas att den samhällsvetenskapliga användningen av rationalitetsbegreppet inte är detsamma som när vi till vardags
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säger att någon beter sig ”rationellt”. Det samhällsvetenskapliga rationalitetsbegreppet bygger inte på en normativ teori om hur människor bör handla.
Det säger därför ingenting om huruvida en handling är förnuftig i någon
moralﬁlosoﬁsk bemärkelse (jämför Hadenius 1981: 14f; Laver 1997: 2). Att
i teorikonstruktioner utgå från antagandet om individuell rationalitet är ett
analytiskt sätt att betrakta världen. Det rör sig om en approximation eller en
rimlig förhandsgissning om vad som tros styra en genomsnittlig individ ställd
inför en situation av något slag. Antagandet är praktiskt för forskare som strävar
efter att konstruera allmängiltiga teorier om en klass av likartade händelser.
Vad är det som antas styra den genomsnittliga individen? Teorier som
utgår från antagandet om rationella val säger ungefär samma sak (jämför Friedman och Hechter 1988). När individer ska välja mellan olika handlingsalternativ fattar de det beslut som bäst hjälper dem att uppnå sina målsättningar.
Kenneth Shepsle och Mark Bonchek (1997: 9f ) beskriver det som att teorin
om rationella val innehåller:
[N]o more than a shadow of any real ﬂesh-and-blood human
being. It considers a person exclusively in terms of the things he or she
wants and the things he or she believes. […] Since political behavior is
often about making choices, our model will provide us with hunches and
intuitions about how a […] individual confronts these circumstances
in the abstract.

Individerna tillskrivs inga övermänskliga matematiska egenskaper och antas
inte vara känslokalla. Det som sköter arbetet i rationalistiska förklaringar är att
det ﬁnns en eﬀektivitet i besluten, vilket innebär att det ﬁnns ett förutsägbart
samband mellan det aktören vill uppnå och de medel som aktören väljer för att
uppnå sina mål (jämför Laver 1997: 20).
Valet av medel tros orsakas av det människor vill (deras målsättningar, preferenser) och det de tror (om situationen de beﬁnner sig i, deras handlingsalternativ, de framtida tillstånd de tror att de olika handlingsalternativen leder
till och vad de tror om hur andra människor involverade i situationen kommer
att bete sig). Kombinationen av vad aktören vill och det aktören tror gör att
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aktören kommer att föredra ett handlingsalternativ framför ett annat. Givet den
information aktören har, kommer han eller hon att välja det handlingsalternativ
som tros ge måltillfredsställelse.
Figur 4.1 Vad avgör val av strategi?
Val av strategialternativ

Det aktören tror
om världen

Preferenser

Information

Källa: Hedström och Swedberg (1996: 128).

De handlingsalternativ aktören tror sig ha, vad aktören tror sig veta om sina
handlingsalternativ och vad aktören tror om de eﬀekter handlingen för med sig
är en funktion av den information han eller hon har.3
För den kommande analysens vidkommanden är det tillräckligt att skilja
mellan tre typer av rationalistiska analyser. För det första ﬁnns parametriska
analyser som ofta arbetar med marknadsanalogier, antar att aktörerna är
fullkomligt rationella och har all relevant information om de relevanta parametrarna. För att undvika cirkelresonemang rekommenderas forskaren här att
arbeta deduktivt och låsa antaganden om aktörers preferenser i förväg i termer
av snäva materiella egenintressen. Inte sällan kallas sådana för ”tunna” rationalistiska analyser. För det andra ﬁnns analyser som utgår från att aktörer är subjektivt rationella. Människorna antas fortfarande vilja maximera sin nytta, men
forskaren vet inte i förväg vad ”nytta” är för de aktuella aktörerna. I en dialog
mellan teori och empiri är det upp till forskaren att försöka identiﬁera vilka
målsättningar aktörerna har haft genom så kallad ”intentionell analys”.4 För
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det tredje ﬁnns analyser som utgår från att aktörer är ”begränsat rationella”.
Här betonas att aktörerna inte är så skickliga på att beräkna sannolikheter och
att deras informationstillgång är otillräcklig, varför de tvingas fatta sina beslut
under osäkerhet eller risk (jämför Elster 1983a: 69ﬀ ). De två sistnämnda
analystyperna har släktskap med det som ibland kallas för ”tjocka” rationalistiska analyser där man kan tillskriva aktörerna motiveringar av typen
”altruism” eller olika slags selektiva psykologiska incitament (se diskussionen
i Leighley 1995: 193).
Skillnaden mellan de tre analystyperna kommer att framgå längre fram.
Kortfattat ska dock följande sägas: I det femte kapitlet genomförs en parametrisk analys där preferenserna är på förhand givna och aktörerna antas
ha fullständig information. I det sjätte kapitlet görs en sekventiell analys där
aktörerna antas vara subjektivt rationella, och här försöker jag identiﬁera partibildarnas subjektiva drivkrafter. I det sjunde kapitlet genomförs en dynamisk
analys där utgångspunkten är att aktörer är begränsat rationella. Informationstillgången och informationsbehovet antas förklara varför människor allt oftare
valde partibildningsstrategin åren 1973–2002. Gemensamt för de tre modellerna är dock att samtliga utgår från den metodologisk-individualistiska principen samt att individerna antas bete sig rationellt.
Min korta introduktion till den rationalistiska traditionen ska ha gjort
att några av de sämre grundade invändningarna mot angreppssättet kan undvikas. Ett exempel på en vanlig vantolkning av det rationalistiska angreppssättet kan hämtas från en avhandling om politiskt beslutsfattande där författaren
skriver: ”Den rationella teorin innehåller ett slags normativt antagande om hur
människor bör bete sig […] Utgångspunkten är grundad i egoism” (Agewall
1994: 81f ). Som borde ha framgått ﬁnns det inga normativa antaganden
inbakade i angreppssättet. Rationalister behöver inte alls utgå från egoism.
Den sortens kritik härstammar säkerligen från att rationalismen uppfattas ha en ideologisk slagsida eftersom traditionen har sitt ursprung i den neoklassiska ekonomiska teorin. I sammanhanget är det viktigt att understryka
att det långt ifrån bara är positivistiskt skolade, högerliberala neoklassiska
ekonomer som arbetar med dessa verktyg. Tvärtom är ﬂertalet av de ton-
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givande förfäktarna inom sociologi och statsvetenskap marxistiskt färgade
eller har en tydlig vänsterliberal hållning, som exempelvis James Johnson (1997),
Jack Knight (1992), Adam Przeworski (1985), Jon Elster (1982, 1985)
och John E. Roemer (1982) (jämför också argumenten i Levi 1997: 22;
Laver 1997: 12 samt bidragen i Roemer [red.] 1983). I grunden är angreppssättet neutralt inför aktörernas preferenser och traditionen sätter inga regler
för vilka preferenser aktörerna måste tillskrivas (jämför Kiser och Hechter
1998: 800). Antagandet om rationalitet säger bara något om vilka val en aktör
kommer att träﬀa, givet aktörens målsättningar och det aktören tror om sina
alternativ och konsekvenserna av den valda handlingen.
James Morrow (1994) ger ett extremt exempel för att understryka denna
poäng. Enligt vardagsanvändningen av rationalitetsbegreppet anser många
att Adolf Hitler var irrationell, för att inte säga spritt språngande galen. Han
försökte uppnå motbjudande mål och tog extrema risker för att nå dem.
Emellertid menar Morrow att man kan förklara hans beteende med hjälp av
rationalistiska analysverktyg, förutsatt att forskaren kan samla in data om de mål
han hade för ögonen och kan modellera de situationer han ställdes inför. Morrow
(1994: 21) skriver att: ”He [Hitler] consistently pursued German nationalist
expansion and responded to the environment he faced and the opportunities it
presented him.” Ingen hävdar väl att teorin säger att Hitler borde ha betett sig
på det viset? Nej, rationalismen är ingen normativ teori som ger rekommendationer för hur folk bör handla. Antagandet är ett analysinstrument som hjälper
forskaren att sortera empiriskt material, formulera hypoteser och undersöka
konkreta empiriska tillstånd och händelser.
Fram till nu har jag rekonstruerat de minsta gemensamma nämnarna för
rationalistiska analyser. För att sammanfatta det hittills sagda, antas aktörerna
(jämför Morrow 1994: 7f ):
(i) Ha vissa mål för ögonen (i grunden är angreppssättet neutralt rörande
vilka dessa antas vara).
(ii) Försöka uppnå dessa mål genom sina handlingar (på detta sätt är de
instrumentella).
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(iii) Ha handlingsfrihet, men omgivningsfaktorer knyter kombinationer av
negativa och positiva sanktioner till enskilda handlingsstrategier, ett
faktum som påverkar vilket beslut aktörerna kommer att välja.
(iv) Välja det handlingsalternativ som (de tror) mest eﬀektivt kommer att
leda till måltillfredsställelse. Med andra ord gör aktörerna det bästa de
tror sig kunna göra, givet den situation de beﬁnner sig i.

Den parametriska modellen
och fördeﬁnierade preferenser
Aktörernas preferenser är omdebatterade byggstenar i rationalistiska analyser.
Då preferenserna behandlas på ett lite speciellt sätt i det femte kapitlet, ska
jag säga några ord om detta. I det femte kapitlet konstruerar jag nämligen en
modell baserad på antaganden om det partibildarna tros eftersträva. Som
nämndes tidigare behöver man inte binda upp sig vid att deﬁniera en viss sorts
preferenser. Aktörerna kan modelleras som fruktansvärt egoistiska eller elaka,
men de kan lika gärna modelleras som självuppoﬀrande altruister. Emellertid
hävdas ofta att oavsett vilka drivkrafter forskaren väljer att tillskriva aktörerna,
så bör dessa antaganden speciﬁceras i förväg. Om forskaren inte strävar efter
detta, riskerar förklaringarna att få karaktären av cirkelresonemang eller rena
efterhandskonstruktioner (jämför Snidal 1986: 40f; Friedman och Hechter 1988: 202; Knight 1992: 41; Levi 1997: 24; Laver 1997: 27). En ytterligare vinst följer av att deﬁniera drivkrafterna i förväg. Med dem som vägledning kan man enkelt formulera hypoteser som har konkreta empiriska
implikationer. Därmed pekas också ut i vilken typ av material man bör söka
svaren på forskningsfrågorna. I den parametriska modellen tros marknadsmekanismer förklara valet av partibildningsstrategi. Utgångspunkten är att
människor fattar strategiska beslut av digniteten ”att bilda nytt parti” i en
strävan efter att:5
(i) Maximera sin inkomst.
(ii) Optimera sina möjligheter till inﬂytande.
(iii) Stärka sin sociala status.
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Den första punkten är direktimporterad från den neoklassiska ekonomin och
rör den rena ekonomiska nyttofunktionen. Människor tros fatta det beslut som,
givet deras handlingsalternativ, maximerar deras inkomst. Den andra punkten
säger att människor är intresserade av att driva igenom en politisk linje, det vill
säga, de tros ﬁnna ett egenvärde i att förmå göra avtryck i oﬀentlig politik. Max
Weber (1977: 41) hävdade att den som engagerar sig i politiken antingen strävar
efter makt för att uppnå andra syften, eller engagerar sig för maktens egen skull
(jämför Strom 1990: 567).6 Den tredje punkten handlar om att människor
antas vilja stärka sin sociala status, de har så kallade ”sociala incitament” när de
fattar beslut om att bidra till, exempelvis, produktionen av en kollektiv vara (se
Brennan och Pettit 2000; jämför också Taylor 1987: 13; Olson 1971: 1f ).
Att dessa antaganden har blivit något av standard bland rationalistiska
analyser är knappast förvånande. Samtliga är väldigt allmängiltiga och vid
måltillfredsställelse kan därför pengar, makt och status växlas in mot en bred
uppsättning mer speciﬁka målsättningar som aktörer kan tänkas ha (Kiser och
Hechter 1998: 802). Väljer forskaren att arbeta hypotetiskt-deduktivt, måste
man i slutändan satsa sina slantar på någon typ av antaganden om individuella
drivkrafter (jämför Laver 1997: 9). I det femte kapitlets parametriska modell
satsas de på pengar, makt och status.

Kollektiva varor och kollektivt handlande
Ramarna för de modeller som jag använder för att analysera partibildningar
har nu presenterats. Jag har redogjort för min syn på samhällsvetenskapliga
modeller och beskrivit hur antaganden om individuell rationalitet används i
undersökningen. Syftet har varit att föregripa några vanliga invändningar rörande modellerande i allmänhet och den rationalistiska traditionen i
synnerhet. Utgångspunkten är att aktörerna har vissa mål för ögonen. Genom
sina handlingar försöker de uppnå dessa mål.

Politiska partier som kollektiva varor
I fortsättningen kommer politiska partier att betraktas som kollektiva varor.
En kollektiv vara är odelbar eftersom den grupp av människor som kan dra
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nytta av den inte kan exkluderas från varans fördelar. I fallet partibildningar
betyder detta att människor kan dra nytta av ett nytt partis ansträngningar även
om de inte varit delaktiga i partibildandet (eller för den delen överhuvudtaget
röstat in partiet i församlingen). Deﬁnitionen av en kollektiv vara är att om
varan görs tillgänglig för en person blir den automatiskt tillgänglig för andra
(se till exempel Taylor 1987: 5f; Frohlich med ﬂera 1971: 3). Ett skolboksexempel är fyren. När fyren väl är byggd och på plats kan alla skepp dra nytta
av den, även om rederiet eller besättningen inte har betalt för upprättandet
av fyren. Ett annat exempel är militära nationella försvar. När väl försvarsmakten är på plats skyddas samtliga samhällsmedlemmar, oavsett om de är
häftiga kritiker av försvarspolitiken eller inte.
Produktionen av en kollektiv vara föregås av någon sorts organisering. Någon eller några måste bestämma sig för att skrida till handling för att
arbeta för det ”gemensammas” bästa och sedan producera den kollektiva varan.
Det kan röra sig om bildandet av fackföreningar, försök att göra revolution eller
upprättandet av en lobbygrupp (jämför Olson 1971; Lichbach 1994: 8). Politiska partier ses i denna avhandling som kollektiva varor, bland annat för att
det rör sig om människor eller grupper av människor som säger sig företräda
gruppers intressen.
Kenneth O. Morgans (1984: 38f ) och Iain McLeans (1975: 17f, 60f,
1987: 31f ) studier stöder denna argumentering. Deras exempel har sin startpunkt 1887. Detta år utbröt häftiga strider inom den brittiska fackföreningsrörelsen. Gruvarbetare från distrikten Durham och Northcumberland hade
lyckats sluta avtal med de lokala gruvägarna om att arbetarna i dessa distrikt
berättigades till åttatimmars arbetsdag. Detta ogillade Keir Hardie, en ung fackföreningsledare som drev förhandlingar för gruvarbetarna i distriktet Ayrshire.
Han ville att den brittiska fackföreningsrörelsen (som gick under namnet Trade
Union Congress) skulle upphöra med praktiken att dess regionala medlemsorganisationer förde individuella förhandlingar som ledde till individuella avtal,
distrikt för distrikt. Hardie ansåg att fackföreningsrörelsen skulle samla sina
krafter och organisera sig gemensamt för att tillsammans utöva påtryckningar
gentemot det brittiska parlamentet i syfte att få till stånd en lagreglerad åttatimmarsdag för samtliga gruvarbetare i landet.
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Ledarna för gruvarbetarna i regionerna Durham och Northcumberland
tyckte att Hardie var en ung gnällspik. De ansåg att han skulle lägga av med
att föra fram dessa idéer som underblåste osämja inom fackföreningsrörelsen.
Varför inte fokusera på att få ordning på gruvarbetarna i sitt eget distrikt och
förmå dem att koordinera sina strejker i syfte att utöva påtryckningar på sina
lokala arbetsgivare, precis som de själva hade gjort i sina distrikt? Konﬂikten
inom den brittiska fackföreningsrörelsen blev hård och seglivad. Den ﬁck sitt
slut först efter att Hardie bildat ett politiskt parti, the Labour Party, därefter fått
fäste i parlamentet och där drivit igenom en lagreglerad åttatimmarsdag (1909
års Coal Mines Act).
Den politik Hardie lyckades driva igenom via bildandet av Labour – bland
annat åttatimmars arbetsdag – blev tillgänglig för alla gruvarbetare. Med den
deﬁnition som gavs tidigare blev åttatimmarsdagen en kollektiv vara för en
väldigt stor grupp människor. Även de gruvarbetare som inte bara avstod från
att bidra till Hardies kamp, utan också de som direkt motarbetade honom,
ﬁck del av åttatimmarsdagen. I det långa loppet var lagen om åttatimmarsdag
förstås mer ekonomisk än en lång rad individuella förhandlingar och överenskommelser mellan regionala fackföreningsdistrikt och enskilda gruvägare. Alla
de som inte deltog i Hardies kamp – att bilda Labour, föra in partiet i församlingen och driva igenom frågan om åttatimmarsdagen – men ändå skördade
frukterna av hans arbete, var fripassagerare. De åkte snålskjuts på alla investeringar som Hardie och hans närmaste gjorde i termer av pengar, tid och ork.
Förutom att i ”Olsonsk” mening vara kollektiva varor (då partier företräder
andra människors intressen, och sålunda gör gratisjobb åt dem som inte är
delaktiga i partiarbetet) har partier alltid potential att påverka produktionen
av kollektiva varor. Deﬁnitionen av ett parti är nämligen en organisation som
försöker få in kandidater till en position där kandidaterna kan påverka oﬀentlig
politik (jämför Sjöblom 1968: 21). De ﬂesta former av policy som partier
lyckas genomdriva, påverka eller stoppa får eﬀekter för samtliga samhällsmedlemmar och kan sålunda betraktas som kollektiva varor i bred bemärkelse.
Michael Laver (1997: 71) driver liknande argument när han utvecklar begreppet
political services. Begreppet avser allt partier och politiker gör som påverkar
allmänheten:
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The notion of political services includes the direct provision of
public goods but in addition encompasses the provision of more general
political regimes that facilitate the production of public as well as
other goods and services that might otherwise be available only suboptimally [...] The outcome is the reslution of collective action problems
as a result of the provision of what I am referring to here as ‘political
services’.

Argumentet att individer som bär upp politiska partier löser det kollektiva
handlandets problem återﬁnns på ﬂera ställen i den rationalistiska litteraturen. Gordon Tullock (1971: 917) framhåller detta när han skriver att: ”When
[the voter] casts his vote in the ‘public market’, he is producing a public good.”
Detta är en ståndpunkt som återkommer hos bland andra Downs (1957b: 137),
Olson (1971: 15), McCulloch (1990: 499) och Whiteley med ﬂera (1994: 80).7
Accepteras argumentet, accepteras också min utgångspunkt för analysen av
partibildningar, nämligen att politiska partier bör betraktas som kollektiva
varor.

Det kollektiva handlandets problem
Fram till nu har jag resonerat mig fram till två viktiga premisser för den fortsatta analysen. För det första antas partibildare vara rationella individer som
strävar efter att tillfredsställa någon slags målsättningar. För det andra betraktas
politiska partier som kollektiva varor. Tillsammans gör dessa utgångspunkter
det svårt att begripa varför människor faktiskt organiserar sig. Mancur Olson
(1971: 2) uppmärksammade denna samarbetsparadox på följande sätt:
Unless the number of individuals is quite small, or unless there is coercion or some other special device to make individuals act in their common interest, rational, self-interested individuals will not act to achieve
their common or group interest.

Om läsaren har samarbetsparadoxen färsk i minnet (se kapitel 1), bläddra
framåt till nästa avsnitt. Om inte, föreställ dig ett samhälle där det bland medborgarna ﬁnns ett utbrett missnöje med hur samtliga partier som sitter i den
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valda församlingen sköter sina mandat. Det ﬁnns en allmän önskan om att ett
nytt parti ska bildas som för fram en alternativ, bättre politik. Det nya partiet
är en kollektiv vara för samhällsinvånarna eftersom varenda en av dem kan ta
del av det nya partiets ansträngningar (genom partiets påtryckningar gentemot
etablissemanget eller om det skulle få majoritet i den politiska församlingen).
Detta gäller oavsett om de enskilda samhällsmedlemmarna bildar eller i nästa
steg röstar på det nybildade partiet.
Vi kan inte förutsätta att ett nytt parti kommer att bildas, trots att partibildningen ligger i de missnöjda väljarnas intresse. Det ﬁnns en konﬂikt mellan
kollektiv och individuell rationalitet. De enskilda individerna har incitament
att åka snålskjuts på andra individers ansträngningar så att de i lugn och ro
kan lägga sin tid, sin energi och sina pengar på privata hobbyprojekt eller på
sitt familjeliv. Jon Elster (1989: 126) uttrycker det som att gruppen som skulle
önska att en intresseorganisation bildas har samarbetsproblem eftersom det
är bättre för alla om några investerar sina resurser i den kollektiva varan än
om ingen gör det. Samtidigt är det bäst för den enskilde individen att inte
göra någonting alls och hoppas att någon annan tar tag i saken (jämför
Frohlich och Oppenheimer 1970: 105). Ändå bildas nya partier. Dessutom
har det blivit vanligare att de bildas. Detta är paradoxen och bokens forskningsproblem. För att kunna besvara avhandlingens två frågor – varför nya
partier bildar, och det allt oftare? – är det nödvändigt att presentera ett
teoretiskt svar på hur partibildningsgåtan kan lösas.

Skäl till att utgå från att människor agerar rationellt
Skeptikern kan nu fråga sig: Om den rationalistiska teoribildningen ser det
som så gåtfullt att människor väljer partibildningsstrategin, varför då utgå från
ett sådant antagande, varför ens ge sig på företaget att exempelvis pröva en parametrisk modell som utgår från fullkomlig rationalitet och antar att människor
är nyttomaximerare? Ja, varför inte redan i förväg slå ut med armarna och säga
att människor som träder fram och upplöser samarbetsparadoxen – exempelvis
partibildare – är irrationella?
Påståendet är inte så märkligt som det låter. Faktum är att detta var den
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vanligaste förklaringen till kollektivt handlande på 1950- och 1960-talen (se
översikterna i Jenkins 1983: 528f; Klandermans 1984: 583). Med avstamp
i socialpsykologiska teorier lanserades förklaringar i termer av att ”personlighetstypen” avgjorde om man deltog i kollektivt handlande, att ”marginaliserade grupper” protesterade som kollektiv eller att det rörde sig om
”förorättade” eller ”frustrerade grupper” som organiserade sig för att förändra
sin situation. Gemensamt för de ovanstående förklaringarna var att eftersom
kollektiv organisering var en så ovanlig företeelse, bedömde forskarna att individers medverkan i kollektivt handlande helt enkelt måste vara irrationellt.
Slutsatsen var att de som deltog i sådana aktiviteter egentligen inte visste varför
de gjorde det (Turner 1991: 93; jämför Hedström 1994: 1158). Jag ska kort
argumentera för varför jag tycker att det är olämpligt att utgå från irrationalitet
i analyser av individuellt beslutsfattande.
Ett argument för att ge rationella modeller en chans är att de ger oss möjligheter att formulera hypoteser med empiriska implikationer som kan iakttas
eller mätas. I sammanhanget är det värt att uppmärksamma Steven Lukes (som
förövrigt är skeptisk till både rationalism och metodologisk individualism)
reﬂektion. Han påminner nämligen om att de största samhällsvetenskapliga
framstegen har gjorts av forskare som varit ensidiga, enögda, överdrivna, envisa
och uteslutande koncentrerat sig på vissa bestämda aspekter av samhällslivet
och fullkomligt ignorerat andra (Lukes 1985: 1163). Jag försöker inte jämställa
mig med de klassiker som Lukes åsyftar. Poängen är däremot att det ﬁnns ett
egenvärde i att renodla teoretiska argumentationslinjer.
Skeptikern frågar då: Är inte renodlingar, förenklingar och hela det modellbyggande projektet meningslöst om modellerna visar sig vara oanvändbara för
att besvara forskningsfrågorna? Svaret är nej. Exempelvis skriver Fritz Scharpf
(2000) att då antagandet om rationella aktörer är den rimligaste förhandsgissningen när vi undrar hur den typiska människan beter sig den mesta av
tiden, är just rationalistiska modeller värdefulla.8 Rationalistiska modeller som
avvisas efter att de har applicerats på data lämnar ändå ett vetenskapligt bidrag (jämför Laver 1997: 7). De lyfter fram avvikelser från teorins förutsägelser
i skarp belysning. Avvikelserna ringar in områden där modellerna behöver
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omformuleras och förﬁnas för att vi bättre ska kunna förstå vad som pågår i
verkligheten (jämför Eckstein 1975: 99ﬀ; Abell 1993; Kiser och Hechter 1998:
811). Därför ska man inte vara så snabb att kasta antaganden om individuell
rationalitet överbord. Även resultat som går emot de renodlade argumentationslinjernas förutsägelser ger oss ledtrådar rörande var mer korrekta svar bör sökas,
och bidrar på så sätt till att ﬁnna allt bättre svar på våra forskningsfrågor.

Partientreprenören
Förhandsgissningen är att enskilda individers dominerande strategi är att låta
bli att bilda ett parti. Teorin förutsäger att de istället kommer att fortsätta investera sin tid, energi och sina pengar på privata livsprojekt och hoppas att någon
annan bildar det nya partiet. Uppenbarligen bildar dock vissa människor partier,
och det blev vanligare att de bildades i svenska kommuner åren 1973–2002.
Jag ska nu presentera ett förslag på hur paradoxen kan lösas. Valet av strategier betraktas som medel för att uppnå andra mål, inte mål i sig själva. Utgångspunkten är att individer bildar nya partier för att det ﬁnns någon privat
vinning förknippad med detta strategival. Lösningen får därför inte formuleras
i termer av att ”människor bildar nya partier för att de tycker det är kul att bilda
nya partier”. Detta är ett oattraktivt cirkelresonemang. Istället presenteras förslaget att det är en partientreprenör som upplöser samarbetsparadoxen.

Kort om entreprenörsbegreppets historia
Själva substantivet entreprenör fanns i det franska språket redan på 1100-talet.
Begreppet kommer från verbet entreprendre och betecknar en person som ”får
saker och ting gjorda”. Under tidigt 1600-tal ﬁck begreppet en mer speciﬁk
innebörd då det kom att referera till personer som tog på sig att leda omfattande
militära operationer (Sandal 2003: 13f ). Idéhistoriskt ﬁnns ﬂera exempel på
liknande deﬁnitioner. Till exempel menar Max Weber (1978) att entreprenören
är en människotyp som förmår att handla på ett sätt som starkt avviker från det
omgivande samhällets. I den moderna public choice-litteraturen beskrivs entreprenörer som individer som får saker och ting att hända vilka annars aldrig
hade ägt rum (se McLean 1987: 28).
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Begreppet ﬁck analytisk skärpa i Josef Schumpeters (1961) A Theory of
Economic Development. Schumpeter irriterade sig på de jämviktsmodeller som
dominerade dåtida nationalekonomiskt tänkande. Udden riktades mot ekonomer som förklarade förändringar av det ekonomiska systemet genom hänvisningar till förändringar som kom utifrån systemet och som inte tog hänsyn
till individerna som i slutändan framkallade förändringarna. Enligt Schumpeter var detta dåliga förklaringar. Bättre förklaringar kunde ges om teorierna
tog avstamp i en mikroteori om individuella aktörer. Schumpeters grundidé
var att någon slags energikälla måste existera inne i det ekonomiska systemet
som av sig själv förmår rubba jämviktslägen och därigenom driva utvecklingen
framåt. Därför formulerade han en ekonomisk teori om förändringar som syftade till att klargöra det ekonomiska systemets inre dynamik med utgångspunkt
i ”entreprenören” (se Swedberg 1994: xxf ).9 Det är här Schumpeters idéer är
relevanta för avhandlingens syften, då ambitionen är att konstruera en förklaring som, grundad i en mikroteori om entreprenörer, upplöser samarbetsparadoxen. Så, hur kan då föreställningen om entreprenörers betydelse för
ekonomisk förändring kopplas till frågan om varför nya partier bildas?

Entreprenören som lösning på samarbetsparadoxen
En analogi till den ekonomiska marknaden tjänar som utgångspunkt för en
sådan diskussion. I litteraturen om uppkomsten av företag antar man att när
kunder börjar efterfråga en ny produkt, då öppnas också ett möjlighetens
fönster för en entreprenör att slå mynt av denna efterfrågan. Här uppstår ett
tillfälle att bilda ett nytt företag och erbjuda en vara som tillfredsställer kundernas behov. Ett sådant fönster öppnas likaså för entreprenörer när den
etablerade uppsättningen av företag plötsligt börjar slarva och producerar
varor av sämre kvalitet än tidigare. I det senare fallet startar entreprenören helt
enkelt ett nytt företag som producerar samma varor som de etablerade företagen,
fast med högre kvalitet. Entreprenörerna gör inte detta på grund av en gränslös
kärlek till det allmännas bästa. Nej, marknadens entreprenör gör det för att det
lönar sig att bilda nya företag. Han eller hon antas göra en personlig vinst genom
att fylla upp den marknadsimperfektion som uppstått.
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Analogin till den privata marknaden och föreställningen om marknadsmekanismer genererar vissa gissningar om när och varför politikens entreprenörer förväntas välja partibildningsstrategin. Två teser aktualiseras. För
det första, när väljarna börjar efterfråga en social förändring, en ny politik av
något slag som de etablerade partierna inte erbjuder, öppnas möjligheten för
individer som tycker sig kunna erbjuda den efterfrågade sociala förändringen.
Dessa individer kan då skapa ett nytt parti, erbjuda den till väljarna i hopp om
att få tillräckligt många röster så att de själva, partibildarna, kan komma in i
den folkvalda församlingen. För det andra, om den etablerade uppsättningen
politiska partier av någon anledning börjar bete sig på ett sätt som väljarna inte
är tillfreds med (de levererar helt enkelt sämre varor eller hanterar sitt mandat
på ett sämre sätt jämfört med tidigare) då börjar väljarna efterfråga den gamla
standarden på de etablerade partierna. Även här uppstår en öppning för individer att lansera ett nytt parti med löften om att sköta politiken på ett bättre
sätt än det etablerade partisystemet.
Marknadsanalogin talar om för oss när ett möjlighetens fönster öppnas
upp för en entreprenör, som då kan träda in och utnyttja omständigheterna
(jämför Kingdon 1995: 165ﬀ ). När de etablerade partierna representerar
samhällets skiljelinjer på ett bra sätt, och när de hanterar de gemensamma
resurserna på ett för medborgarna optimalt vis, då får partientreprenörer det
svårt att slå sig in på marknaden. En sådan situation kan sägas ha kännetecknat
nedfrysningsperioden. När de etablerade partierna däremot inte representerar
samhällets skiljelinjer på ett bra sätt, och när de dessutom använder de gemensamma resurserna på ett suboptimalt sätt, då öppnas ett möjlighetens fönster
för partientreprenörer.
Analogier mellan politik och marknad är gamla. Referenser till oﬀentliga
entreprenörer ﬁnns redan i Elinor Ostroms (1965) tidiga arbeten om lösningar på det kollektiva handlandets problem som hänger samman med överutnyttjande av gemensamma resurser. I linje med marknadsanalogin var även
Albert Breton och Raymond Breton (1969: 201ﬀ ) tidigt ute med modeller
som innehöll ”sociala” (alternativt ”politiska”) entreprenörer (se också begreppet
movement entrepreneurs, Anheier 2000). Medan den ekonomiska marknadens
entreprenörer har fullt upp med att utveckla industriella och kommersiella
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projekt, ägnar sig de sociala eller politiska entreprenörerna åt just sociala
eller politiska projekt. Breton och Breton föreställer sig att entreprenörernas
betydelse vid samhällsförändringar ser ut som följer:
Let us suppose that as a result of a reduction in the rate of growth
of social income some individuals in society have begun to revise the
image of their environment and of the factors responsible for the
alternation in the income, consumption, portfolio and career plans;
they are groping for a new […] ideology. It is the social entrepreneurs’
role to furnish them with one.

Bretons och Bretons entreprenör träder fram och erbjuder en ny sorts politik (eller ”ideologi” med författarnas egen begreppsapparat) när efterfrågan på
politik/ideologi förändras. Det är också så som Borgs och Rankka (1996: 12)
resonerar när de skriver att: ”[e]nbart det faktum att möjligheten och marknaden
ﬁnns verkar ibland vara tillräckligt för dessa politiska entreprenörer”.
Argumentet påminner lite grand om hypotesen som stipulerar att postmateriella värderingar förklarar uppkomsten av nya partier. Emellertid saknas
hos Breton och Breton, Borgs och Rankka samt hos anhängarna av tesen om
de postmateriella värderingarna en idé om varför entreprenören skulle vilja
kliva fram och fylla upp marknadsimperfektionen. Inom den politiska sfären
är den ekonomiska avkastningen inte alls lika uppenbar som avkastningen
för den privata marknadens entreprenörer (jämför Anheier 2000: 2). Utan
kontextkännedom verkar det vara betydligt svårare att förklara oﬀentliga entreprenörers handlade jämfört med de privata entreprenörernas dito.
Stephan Kuhnert (2001: 14) riktar liknande kritik mot större delen av
den existerande samhällsvetenskapliga litteraturen om ”sociala” eller ”oﬀentliga”
entreprenörer.10 Kritiken riktar sig mot dem som inte ser till att vara förankrade i en mikroteori om individuellt handlande när de försöker upplösa
samarbetsparadoxen. För att undvika sådan kritik vill jag konstruera mina
teoretiska modeller med tydlig utgångspunkt i föreställningen om rationella
individer för att minimera risken för att presentera funktionalistiska berättelser
om partibildningar eller ge rena cirkelresonemang som svar på forskningsfrågorna.
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Bretons och Bretons samt Borgs och Rankkas formuleringar implicerar att nya partier bildas så fort det ﬁnns en marknad för sådana partier.
Emellertid väcks en kritisk fråga som författarna måste kunna svara på: Är
det verkligen tillräckligt att enbart marknaden ﬁnns för att entreprenörer ska
investera pengar, tid och energi för att erbjuda väljaren ett nytt parti? Troligen
inte. Man bör åtminstone inte ha det som utgångspunkt för en teori om partibildningar utan att ge alternativa speciﬁkationer till individuella drivkrafter
än antagandet om rationell nyttomaximering. Det kollektiva handlandets
problem kvarstår så länge vi inte har speciﬁcerat vad det är som vi tror driver
entreprenören till att producera den kollektiva varan i form av ett nytt parti.
En grundhypotes är att det ﬁnns någon privat vinning, så kallade selektiva
incitament, kopplad till partibildandet. Partibildningen ses som ett medel för individen att uppnå andra mål (exempelvis inkomst, inﬂytande eller social status).
Det är just en lösning av detta slag som Mancur Olson (1971) själv föreslog.
Även om Olson aldrig resonerade om hur påtryckningsgrupper överhuvudtaget
blev till (snarare analyserade han varför människor deltog i redan existerande
grupper) föreslog han att den enskilde skulle bidra till den kollektiva varuproduktionen om någon tillhandahöll selektiva incitament, en privat vinning,
som lockade den enskilde till gruppmedlemskap.
Frohlichs med ﬂeras (1971: 6ﬀ ) lösning är därför mer tillfredsställande än Bretons och Bretons. I sin lösning förtydligar de dessutom ﬂera av
Olsons poänger genom att introducera entreprenörsbegreppet, för att därefter
speciﬁcera antaganden om vad som kan tänkas motivera entreprenörerna.
Liksom jag, ser Frohlich med ﬂera all form av oﬀentlig politik som kollektiva
varor. De menar att produktionen av kollektiva varor inte kommer att äga rum
förrän en någon har gjort kalkylen att bildandet av partiet kommer att ge honom
eller henne en privat vinstmarginal som sträcker sig utöver den kollektiva nytta
han eller hon ser i den aktuella kollektiva varan (jämför Salisbury 1969: 12;
Colomer 1995: 227; Laver 1997: 70, 84). Kaare Stroms (1990: 574) användning av entreprenörsbegreppet är i linje med detta synsätt. Han exempliﬁerar
det med hänvisning till just partibildningar:
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Party leaders organize political parties that supply public policies
demanded by the electorate. New entrepreneurs of this kind emerge
[...] through the creation of new parties. Individuals get into the
business of party leadership out of self-interest rather than altruism.

Kopplingen till de antaganden som görs om individers drivkrafter i den parametriska modellen är uppenbara. I utbyte mot entreprenörens investeringar,
växlar partientreprenören in väljarnas röster mot en plats i den folkvalda församlingen. Väl i församlingen kan han eller hon komma åt de pengar, den makt
eller sociala status som är knuten till befattningen. Summan av en sådan privat
avkastning kallar Frohlich med ﬂera (1971) för leader’s surplus. I allt väsentligt
avser begreppet detsamma som Olsons (1971) begrepp ”selektiva incitament”. Den privata avkastning som är knuten till det nya partiet tros därför
upplösa samarbetsparadoxen. I den parametriska modellen är dessa marknadsmekanismer deﬁnierade i förväg i termer av målsättningar som makt, inﬂytande
och social status.
Givet sådana utgångspunkter följer det naturligt att Frohlich och Oppenheimer (1978: 69) betraktar entreprenörsrollen som vilket annat yrke som
helst. Även om Downs (1957b: 137) formellt sett inte behandlar samarbetsparadoxen, når han samma slutsats i sin ekonomiska modell över den representativa demokratin: Politiker formulerar partiprogram. I utbyte mot att
realisera en viss oﬀentlig politik (det vill säga producera en kollektiv vara) vill
de ha väljarnas röster. Väljarnas röster översätts sedan till politiska befattningar som i sin tur är ”laddade” med de pengar, den makt eller sociala status
som driver entreprenörerna till politiken överhuvudtaget. För Downs är politikernas och de politiska partiernas samhälleliga funktion – att få samhället, den politiska organisationen och demokratin att fungera – bara sidoeﬀekter av de individuella politikernas högst privata drivkrafter (jämför
Strom 1990: 574).
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Slutsatser
Vad ska vi ta med oss från detta kapitel? Ramarna för de modeller som används i kapitel 5, 6 och 7 har konstruerats. Modellerna är rotade i principen om
metodologisk individualism, ambitionen att formulera en allmängiltig teori och
föreställningen om individuell rationalitet. Därefter argumenterade jag för att
politiska partier ska betraktas som kollektiva varor. Därmed aktualiseras samarbetsproblem eftersom utgångspunkten är att själva bildandet av partiet inte
är tillräcklig betalning för den enskilde partibildaren. Partibildningen ses som
ett medel för att uppnå andra mål. Jag hävdade sedan att partientreprenörer
upplöser paradoxen när det ﬁnns någon slags selektiva incitament som
lockar: de bildar partiet i jakt på en privat avkastning. Den teoretiska förhandsgissningen är därför att någon slags privat vinst tros locka människor till att
välja partibildningsstrategin överhuvudtaget.
Argumentationen som drivits i detta kapitel hjälper mig att identiﬁera
variabler för att förklara uppkomsten av nya partier. De bidrar dessutom till att
länka variabler till varandra, något som skapar förutsättningarna för att formulera konkreta hypoteser med empiriska implikationer. Modellernas respektive
användbarhet kommer att värderas utifrån frågan hur väl var och en fångar vad
som pågår i den verklighet som jag studerar. Sålunda relaterar det hittills sagda
till bokens kommande tre kapitel på följande sätt:
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Figur 4.2 Premisserna för den fortsatta undersökningen.
Metodologisk individualism, ambitionen
att förklara ﬂer än enstaka fall och
antaganden om rationalitet.

Motorn i modellerna är
partientreprenörer som söker någon
privat avkastning.

Kapitel 5: Parametrisk
modell.
Motiven givna på förhand.
Omgivningsfaktorer sköter
förklaringen.

Kapitel 6: Sekventiell
modell.
Drivkrafter eftersöks. Strategisk
interaktion och sekvensföljd
förklarar utfall.

Kapitel 7: Dynamisk
modell.
Likgiltig inför motiv. Den
rationella imitationen förklarar
förändringen över tid.

De tre modellerna är av lite olika karaktär, arbetar med lite olika antaganden
och söker sina svar i lite olika datamaterial. I den parametriska modellen är
preferenserna på förhand givna, och svaren söks i omgivningsfaktorer. I den
sekventiella modellen försöker jag identiﬁera partibildarnas drivkrafter, och
svaret söks genom jämförande fallstudier. I den dynamiska modellen utgår
jag bara från att det ﬁnns en överensstämmelse mellan preferenser och val av
strategi, och svaren till varför det blir vanligare att partier bildas söks i en modell
över betydelsen av spridningseﬀekter. Med avstamp i dessa premisser kan den
operativa modellkonstruktionen påbörjas.
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NOTER TILL KAPITEL 4
Elmer Eric Schattschneiders (1957: 935) kritik mot dem som tycker att verkligheten är
för komplicerad att förenkla eller generalisera om påminner om Hedströms och Swedbergs argumentation. Schattschneider skriver: ”Let no man boast that he has discovered
chaos because chaos is the easiest thing in the world to ﬁnd. […] Political science, like
Genesis, begins with chaos but it does not end there.” Forskaren ska inte resignera inför
detta kaos. Vår uppgift är att försöka bringa ordning i detsamma.
2
Rational choice är ingen teori, utan snarare en ”tradition”, ett ”perspektiv” eller ett ”angreppssätt”. Att traditionen består av ﬂera, ofta sinsemellan högst oense forskare, framgår tydligt av en antologi som utgör ett försök till att sammanfatta de perspektiv som
givits etiketten ”rationalistiska” (Renwick-Monroe [red.] 1991; jämför Friedman och
Hechter 1988: 201).
3
Tilläggas bör att den tillgängliga informationen torde vara knuten till vilka preferenser
aktören har. Ju viktigare ett val är, desto mer resurser (tid, energi och pengar) torde vi
vara villiga att lägga ner på att samla in information innan vi fattar det aktuella beslutet.
För de ﬂesta är det sannolikt en skillnad mellan beslutet att bilda ett parti och ett mer
rutinmässigt beslut som exempelvis att välja vilken typ av färdigrätt som man planerar
att handla till lunchen. Bildar jag ett parti, och har seriösa ambitioner att nå framgångar
med det, kommer jag deﬁnitivt att rådgöra med min plånbok och min almanacka på ett
noggrannare sätt än vad jag gör när jag bestämmer mig för att testa en ny färdigrätt till
lunchen. Troligen är det så att ju större ett beslut är, desto mer information anser vi oss
behöva innan vi fattar beslutet ifråga.
4
I sammanhanget är det värt att påminna om att man i litteraturen gör en åtskillnad
mellan ”tunn” och ”tjock” rationalitet. Jon Elster (1983c: 1) lanserade begreppet ”tunn
rationalitet”. Han deﬁnierade det på följande sätt:
1

It is thin in that it leaves unexamined the beliefs and the desires that
form the reason for the action whose rationality we are assessing, with
the exception that they are stipulated not to be logically inconsistent.
Den tunna rationaliteten bryr sig inte om psykologi, utan hävdar att aktörernas
beteende avslöjar deras preferenser. Vissa menar att den tunna rationaliteten inte kan
användas operativt eftersom den riskerar att leda till cirkelresonemang (av typen ”människorna valde att göra si och så, alltså är deras preferenser det och det, just för att människorna valde att göra si och så” etcetera, jämför Snidal 1986: 40f ). För att undvika
detta är det vanligt att den tunna rationaliteten utgår från antaganden om egoism,
samt att aktörspreferenserna deﬁnieras som att aktörer vill uppnå materiell eller ekonomisk vinning (jämför Taylor 1988: 66). Detta ska jämföras med den ”tjocka rationaliteten” där människor kan tillskrivas mjukare preferenser som altruism eller olika slags
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psykologiska och sociala incitament (att bli uppskattad, omtyckt etcetera, jämför
Friedrichs och Opp 2002: 411).
5
Kan man inte anta att människor bildar partier för att de tycker att det är kul att
bilda partier? Det skulle man förstås kunna göra. Jag väljer att inte ta med det som
ett alternativ i själva teorikonstruktionen. Istället betraktas strategier på förhand som
medel syftande till något framtida tillstånd som aktören vill uppnå. Annars riskerar förklaringen att bli tautologisk: ”Folk gör det de gör för att de gillar att göra det de gör, och
det enda som kan bevisa att de gillar det de gör, det är att de gör det de gör!” Naturligtvis
kan det vara så att aktörerna tycker att det är genuint spännande att bara vara med om
att bilda partiet. Om det skulle visa sig vara fallet att det trots allt är för att det är kul
som människor bildar partier, är detta ett empiriskt resultat som i sådana fall motsäger
modellens förutsägelser. Som det popperska programmet säger, kräver en sådan anomali
en annan förklaring. Det är just genom prövningar och upptäckten av anomalier som
forskningen kan gå framåt.
6
Att människor är ”political [men], homo politicus, a basic political type” (Lasswell
1948: 19) eller just ”power seekers” (Dahl 1976: 116) är inte bara en traditionell
utgångspunkt för ett ﬂertal av statsvetenskapens klassiker. Dessutom förefaller
biokemisk forskning om människors drivkrafter ge antagandet ett visst empiriskt stöd
(till exempel Madsen 1985).
7
En påminnelse: Deﬁnitionen av kollektiva varor hänger inte bara samman med påtryckningar eller politiska beslut som får goda konsekvenser för medborgarna. Deﬁnitionen
rör också beslut som har att göra med till exempel nedskärningar (som i sammanhanget
kallas collective bads) eller systematiskt gynnande av en etnisk grupp på bekostnad av
andra. För en utvecklad diskussion om relationen mellan collective bads och collective
goods se exempelvis Mishan (1969) och Marsh (1976).
8
Popper och Weber driver liknande argument. De hävdar att antagandet om rationalitet
inte är en felaktig gissning om hur människor beter sig. Snarare är det en otillräcklig
gissning, men att det är den bästa gissningen vi har när vi saknar kontextkännedom
(refererat i Hedström och Swedberg 1996). Argumentet framförs av bland andra
Michael Laver (1997: 24) när han skriver att:
[T]o claim that people do not typically behave rationally is to claim
that they typically behave either counter-rationally or recklessly, which
in my humble submission is a far more bizarre and far-fetched claim.
Även aktörscentrerade marxistiska teorier verkar är förenliga med ett entreprenörsperspektiv. Jon Elster skriver (1983a: 9f ):

9

True, Marxists have not engaged in much detailed modelling of technical change at the micro-level, but there are a number of historical
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studies by Marxists who argue that the entrepreneur uses innovation as a weapon in the class struggle. The neoclassical economists
explain technical change in the light of proﬁt maximization, whereas
Marxists tend to argue that power rather than short-term proﬁts is at
stake. Within both traditions technical change is explained in the light
of the goal to be achieved, although they impute diﬀerent goals to the
entrepreneur.
Kopplas Kuhnerts (2001: 14) kritik mot statsvetares och sociologers användning av
begreppet (som i princip går ut på att de är dåliga på att importera lärdomar från ekonomernas mer rigorösa sätt att analysera entreprenörer) samman med Michael Lavers
(1997: 16) iakttagelse (att statsvetare i allmänhet och rationalister i synnerhet varit
dåliga på att överhuvudtaget reﬂektera kring entreprenörens betydelse) står två saker
klara: Inte nog med att statsvetare och sociologer sällan använder entreprenörsbegreppet i sina teorikonstruktioner. De som trots allt använder begreppet gör det
dessutom slarvigt.
10
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KAPITEL 5

DEN PARAMETRISKA MODELLEN
Introduktion
Detta kapitel består av två huvudmoment. Först konstrueras den parametriska
modellen. Därefter värderar jag om den är användbar för att besvara avhandlingens båda övergripande forskningsfrågor. Parametriska analyser går ut på
att undersöka huruvida omgivningsförändringar kan förklara varför individer
ändrar sitt beteende (jämför Lichbach 1994: 11ﬀ; Elster 1983a: 69; Becker
1979: 9). Angreppssättet påminner om ekonomernas arbetssätt, eftersom
marknadsmekanismer antas förklara valet av partibildningsstrategin. Antagandet att individer försöker maximera sin inkomst, sina möjligheter till
inﬂytande eller stärka sin sociala status är motorn i modellen. Individerna tros
ﬁnna det värt att bilda ett parti först när den avkastning som är förenad med
partibildningen överstiger kostnaderna förknippade med densamma. Kan
denna modell besvara avhandlingens båda frågeställningar, varför bildas partier
– och det allt oftare?

Spelregler, utbud och efterfrågan
Idén är att aktörer ändrar sin bedömning av olika strategiers värde i takt
med att omgivningen förändras. Arbetshypotesen är därför att omgivningsförändringar förklarar varför människor bildar partier överhuvudtaget samt
varför partibildningsstrategin har ökat i popularitet. En viktig fråga är att
ta reda på vilken den potentielle partibildarens relevanta ”omgivning” är.
Modellkonstruktionens första steg blir därför att rekonstruera de omgivningsfaktorer som antas inverka på den potentielle partibildarens beslutskalkyl.
Identiﬁeringsarbetet utförs med stöd av den arbetsinsats som gjordes i det tredje
kapitlets forskningsöversikt. Därifrån hämtar jag hypoteser som kan betraktas
som ett slags usual suspects när nya partier ska förklaras.
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Vilka är de främjande och de begränsande spelreglerna?
Vad är det som kan tänkas locka en människa till att bilda ett parti? Och vad är
det för trösklar som höjer kostnaderna för partibildning och därmed bidrar till
att avskräcka människor från att välja partibildningsstrategin? Kombinationen
av främjande och begränsande spelregler tros avgöra om ett parti bildas eller
inte. De spelregler som jag funnit relevanta är till stora delar härledda från ett
av perspektiven som utmejslades i det tredje kapitlet, nämligen det institutionella perspektivet. Flera av de iakttagelser som anhängare av detta perspektiv
har gjort är användbara för att rekonstruera den omgivning som misstänks inverka på partibildningsbeslutet.
Vad påverkar då den potentiella partibildarens beslutskalkyl att bilda ett
parti? Presentationen av det institutionella perspektivet lyfte fram en litteraturtradition som uppmärksammar att valsystem spelar roll för uppkomsten av nya
partier. Shaun Bowler med ﬂera (2001) har påpekat att denna litteratur varit
dålig på att göra en åtskillnad mellan valsystem å ena sidan och lagar och regler
som omgärdar valsystemet å den andra. De argumenterar för att en distinktion
måste göras mellan dessa aspekter. Poängen är att det ”rena” valsystemet bara
säger oss något om hur rättvist systemet är, det vill säga hur det matematiskt
går till när medborgarnas röster ska omräknas till parlamentsplatser (se vidare
i Hermansson 2003: 75ﬀ; Choe 2003: 17ﬀ ). Detta rena valsystem säger dock
ingenting om hur lätt eller svårt det är för individer att ta steget in för att konkurrera med de etablerade partierna. Valsystemet är en matematisk konstruktion som inte avslöjar hur jämlikt spelfältet är, det vill säga om färska partibildare har samma möjligheter att tävla på partimarknaden jämfört med dem
som redan är etablerade på densamma.
Det ﬁnns två skäl till att jag inte kommer att ägna det rena valsystemet
så stort intresse (jämför också min kritik mot ”det institutionella perspektivet”
i kapitel 3). För det första har den generella litteraturen om valsystem varit
förhållandevis ointresserad av de lagar och regler som omgärdar valsystemen
(jämför Bowler med ﬂera 2001: 7), varför det är motiverat att undersöka denna
aspekt. För det andra är det mer sannolikt att den här sortens lagar och regler
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har ändrats, eftersom det är betydligt enklare att justera dessa jämfört med
valsystemet självt. Därigenom torde det vara mer sannolikt att eventuella förklaringar återﬁnns i sådana variabler.
Givet detta, vilka lagar och regler kan tänkas inverka på en presumtiv
partibildare när denne överväger att bilda ett parti? Här görs den nämnda
uppdelningen mellan främjande spelregler och begränsande spelregler. Inledningsvis fokuserar jag på parametrar som antas locka människor till kommunpolitiken, det vill säga sådant som antas utgöra de selektiva incitament som
får individer att välja den politiska karriären överhuvudtaget (jämför Seyd och
Whiteley 2004; McCulloch 1990).

***
I den empiriska analysen riktas uppmärksamhet mot tre sorters selektiva incitament. Det rör sig om: (i) Ekonomiska incitament, alltså nivåerna på den ekonomiska ersättning som utgår till kommunpolitiker. (ii) Makt- eller inﬂytandeincitament, alltså möjligheterna för kommunpolitiker att utöva inﬂytande
oﬀentliga angelägenheter (man talar ofta om att människor är powereller policy-seeking, att de ﬁnner ett egenvärde i att beﬁnna sig i maktposition
och/eller att kunna driva igenom sin politiska linje och känna att de faktiskt
gör en skillnad). (iii) Sociala incitament, det vill säga den sociala status som är
knuten till rollen som kommunpolitiker. Den parametriska modellens första
steg är att undersöka om människor bildar partier, och gör detta allt oftare,
genom att besvara följande frågor:
(i) Har det blivit mer ekonomiskt lönsamt att vara kommunpolitiskt
engagerad?
(ii) Har möjligheterna att utöva inﬂytande över oﬀentliga angelägenheter i
svenska kommuner ökat?
(iii) Har den sociala status som är förbunden med rollen som kommunpolitiker stärkts?

112

DEN PARAMETRISKA MODELLEN

***
Emellertid räcker det inte enbart att undersöka främjande spelregler. Vi kan
föreställa oss en situation där många selektiva incitament lockar människor till
att vilja bilda nya partier, men att de trots detta väljer att avstå på grund av att
kostnaderna förenade med partibildningen är för höga (situationer där partibildningen ”kostar mer än den smakar”). Det existerar nämligen spelregler som
kan få partibildningsstrategin att verka oattraktiv då de förenar strategin med
högre kostnader (i form av exempelvis pengar, tid och energi). Det rör sig om
en slags ”institutionella trösklar” (jämför Vedung 1991: 191f; se även begreppet
entry barriers som diskuterades i kapitel 2). Har sådana trösklar på något sätt
justerats nedåt så att vi bättre kan förstå varför det blivit vanligare att partier
bildas? Den parametriska modellens andra steg blir att besvara följande frågor:
(i) Vad krävs det för att överhuvudtaget få vara med och konkurrera i
allmänna val? Har sådana trösklar sänkts under den senaste trettioårs-perioden?
(ii) Har proportionaliteten i det kommunala valsystemet justerats
under de senaste trettio åren så att valsystemet blivit mer generöst
mot mindre partier?
(iii) Hur jämlikt är det politiska spelfältet? Har det blivit lättare för
nykomlingar att ge sig in i konkurrensen om väljarnas röster under
den senaste trettioårsperioden?

Utbudet av etablerade partier
Det ﬁnns en central aspekt som bör uppmärksammas när den potentielle partibildarens omgivning analyseras. Aspekten fångas med följande fråga: Om det
visar sig vara kostsamt att bilda nya partier, men att individer ändå vill nå den
ekonomiska avkastning, de möjligheter till inﬂytande eller den sociala status
som ﬁnns knuten till kommunpolitiken, vore det inte lättare och mindre ekonomiskt riskfyllt att engagera sig i något av de etablerade partierna som redan
ﬁnns på marknaden?

113

VARFÖR BILDAS NYA PARTIER?
I den litteraturinventering som gjordes i kapitel 3 presenterades ett organisationsteoretiskt perspektiv. Perspektivet understryker betydelsen av att analysera
de etablerade partiernas inre liv för att bättre förstå varför nya partier bildas.
Låt mig därför börja med att konstatera en självklarhet. Ett nytt parti som når
representation i någon församling slår sig in på en redan existerande marknad.
Vid val till kommunfullmäktige och riksdag innebär detta att när en nykomling
vinner röster, så sker det på något av de etablerade partiernas bekostnad. När ett
nytt parti tar plats förlorar något eller några etablerade partier en ”marknadsandel” till nykomlingen. Val är nollsummespel.
En partibildning väcker en misstanke om att något inte riktigt har fungerat
i minst ett av de etablerade partierna. Av någon anledning har partibildaren inte
funnit det värt att satsa på de etablerade kanalerna till en politisk karriär. Hur
kan detta komma sig? Här aktualiseras en analys av det existerande utbudet
av etablerade partier. Om partiernas interndemokrati fungerar, och om det är
lätt att göra politisk karriär inom de etablerade partierna, borde inte behovet av
att bilda nya partier existera. Misstanken är att när någon bildar ett nytt parti,
så har interndemokratin eller karriärmöjligheterna försämrats i de etablerade
partierna. Frågan om de etablerade partiernas inre liv behandlas i två steg:
(i) Har det etablerade utbudet av politiska partier genomgått strategiförändringar?
(ii) Har dessa strategiförändringar inneburit att de etablerade partierna
har försämrat sin förmåga till förnyelse?

En sådan utveckling kopplas till uppkomsten av nya partier på följande sätt:
Om nya idéer får svårare att få gehör och/eller att personer som har en önskan
om att göra politisk karriär måste söka nya vägar, så kan detta ske genom att
människor bildar nya partier vid sidan om de redan beﬁntliga partierna.

***
Vad ﬁnns det för skäl att tro att de etablerade partierna har ändrat sina
strategier? Misstanken grundas i Anthony Downs (1957a) ”median-
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väljarteorem”. Teoremet brukar illustreras med ett exempel. En kvinna ska
sätta upp en skoaﬀär på en rak gata. Längs gatan ligger ett tusen hus uppradade.
Kvinnan vet att en konkurrerande entreprenör kommer att sätta upp en ny
skoaﬀär inom snar framtid. Hon måste snabbt tänka ut var det är mest strategiskt att placera skoaﬀären. Kvinnans bästa alternativ är att placera ﬁrman
vid hus nummer 500. Konkurrentens bästa svar på en sådan placering är att
placera sin ﬁrma vid hus nummer 501. Då kommer konkurrenten att, precis
som hon, ha potential att kunna fånga hälften av kunderna. Om skoaﬀären byts
ut mot ett ”politiskt parti” blir Downs medianväljarteorem intuitivt begripligt.
Downs poäng är att politiska partier i första hand inte agerar för att förverkliga politiska program. Snarare formuleras program för att partierna vill
maximera antal röster eftersom partirepresentanterna bara vill komma åt den
individuella avkastning som ﬁnns knuten till att vara i regeringsställning. I
en passus skrev Downs (1957a: 28) att: ”Parties formulate policies in order
to win elections, rather than win elections in order to formulate policies.”
Väl i regeringsställning kan partiernas eliter komma åt olika sorters privata
sidobetalningar som pengar, makt och social status. Därför anser Downs att
partier ska analyseras som röstmaximerare som försöker attrahera medianväljaren. Om Downs tes stämmer kommer den politik de politiska partierna
erbjuder att konvergera eftersom alla vill fånga medianväljaren.
Downs tes lägger grunden till varför vi ska misstänka att de etablerade
partierna började ändra sina strategier från 1960-talet och framåt. Men
frågan är varför vi ska tro att partierna ska ha ändrat sitt beteende och börjat jaga medianväljaren först på 1960-talet? Varför försökte de inte fånga
medianväljaren redan från början? Svaren på dessa frågor kan ges med hjälp
av följande argument (jämför Håkansson 2005). De etablerade partierna
som skapades i intervallet mellan 1880 och första världskriget var så kallade
massintegration parties (Neumann 1956) eller helt enkelt masspartier (Duverger 1954). Partierna bildades i nära anslutning till avgränsade samhällsgrupper, som exempelvis baserades på etnicitet, geograﬁsk plats, religions- eller
klasstillhörighet. Med den representativa demokratins medel försökte
partierna nå kontroll över maktresurser som fanns i folkvalda församlingar.
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Vid tidpunkten för rösträttens utvidgning och demokratins slutgiltiga
genombrott var partiernas primära syfte att vinna röster för att kunna
implementera sina partiprogram, för att därigenom försvara den samhällsgrupp som partiet representerade (jämför Reynolds och Smolensky 1977: 95).
Det empiriska stödet för dessa påståenden är starkt, bland annat för att
väljarna regelmässigt röstade på och identiﬁerade sig med de partier som sa sig
representera just deras samhällsgrupp.
Detta föreföll stämma långt in på 1960-talet. Men varför ska partierna
ha blivit mindre programbundna från 1960-talet och framåt? Jo, samhällsutvecklingen efter andra världskriget – med en hastig utbyggnad av välfärdsstaten, ökad urbanisering och allmänt höjd levnadsstandard – bidrog till att
mildra många av de konﬂikter som genererade de ursprungliga partierna.
Inkomstskillnader mellan samhällsgrupper minskade, medelklassen blev
allt större och därför blev det inte lika självklart att klassiﬁcera samhällsmedlemmarna efter klasstillhörighet (se Lipset 1964: 352). Bland annat
lanserades begreppen ideologiernas död (Bell 1960) och den lyckliga demokratin
(Tingsten 1966) för att fånga att välståndsökningen och välfärdsstatens
utbyggnad hade krympt det ideologiska spänningsfältet.
Tanken är att denna utveckling minskade partiernas incitament till att
formulera program som bygger på polarisering mellan samhällsklasser. Detta
gav partierna möjligheter att lyfta blicken bort från sina partimedlemmar och
ursprungliga väljargrupper, vidga sina vyer, bli mer kortsiktigt röstmaximerande och rikta blicken mot hela väljarkåren för att försöka fånga den
nämnde medianväljaren (jämför Panebianco 1988: 263). Utvecklingen innebar strategiförändringar som troligen fått till följd att relationen mellan partiledningar å ena sidan och partiernas medlemmar och väljare å den andra har
förändrats.

***
Robert Michels (1983) tes om oligarkins järnlag ger oss skäl att misstänka att
de etablerade partiernas förnyelsekapacitet har försämrats. Michels menade
att det ﬁnns en oundviklig tendens till oligarki, fåtalsvälde, inom alla organisa-
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tioner. Hur goda demokrater personerna i partiernas toppskikt än är så
kommer själva organiseringen att leda till minskad interndemokrati. Detta beror
på att varje organisation förr eller senare måste börja fördela arbetsuppgifter.
Michels ansåg att arbetsfördelning blir en nödvändig följd av ökad teknisk
komplexitet och när partierna växer. Utvecklingen ställer krav på en byråkrati,
vilket får till följd att politikern professionaliseras. I det långa loppet leder professionaliseringen till att klyftan mellan ledarna å ena sidan samt medlemmar
och väljare å andra sidan ökar. Detta får till följd att cirklar sluts kring partiledningen. Partitoppen isolerar sig och släpper endast in sådana personer i
nätverket som har samma attityder och uppfattningar som de själva (Söderfeldt 1969: 46f; jämför Johansson 2005). Denna utveckling leder till att det blir
närmast paradoxalt att tala om ”demokratiska organisationer” eftersom organisering implicerar oligarki. Fyrtio år senare nådde Duverger (1954: 133) samma
slutsats och hävdade att partier gärna vill framställa sig som demokratiska, men
att de i själva verket oligarkiska.
Michels tes väcker en misstanke om att de etablerade partiernas förnyelsekapacitet har försämrats. Jag föreslår att förnyelsekapaciteten ska analyseras
efter två dimensioner. För det första, hur lätt är det för medlemmarna att få
gehör för nya idéer om politikens inriktning? För det andra, hur hög rotation är det på partiledningen (hur lätt är det att göra karriär inom partiet)?
Dimensionerna ger oss ﬁgur 5.1 att använda som analysinstrument.
Figur 5.1 De etablerade partiernas förnyelsekapacitet.
Ledningens anpassningsförmåga
God
Hög rotation –
lätt att göra
karriär.

Dålig

A.

B.

C.

D.

Ledningens
utbytbarhet
Låg rotation –
svårt att göra
karriär
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Fyrkantens fyra hörn utgör idealtyper som talar om när det är mindre respektive
mer sannolikt att partimedlemmar hoppar av för att bilda nytt parti.
A. ”Parti med hög förnyelsekapacitet.” Om det är lätt att göra karriär
inom partiet (att ledningen är utbytbar) och ledningen är mottaglig
för nya idéer, torde sannolikheten vara låg att någon medlem vill bryta
sig ur för att bilda ett nytt parti.
B. Även om det är lätt att göra karriär i ett parti kan partiet vara toppstyrt och är då inte särskilt mottagligt för idéer från medlemmarna.
Ju sämre man är på att ta emot idéer, desto sämre är förnyelsekapaciteten.
C. Även om ledningen är väldigt mottaglig för nya idéer från medlemmarna kan den vara svårutbytbar. Samma gamla människor sitter i
toppen hela tiden. Yngre förmågor som vill nå toppositioner får svårt
att göra detta. Ju sämre karriärmöjligheterna är, desto större är
sannolikheten för att enskilda karriärorienterade individer blir
frustrerade och startar ett nytt parti.
D. ”Parti med låg förnyelsekapacitet.” Längst ner till höger är sannolikheten störst för att människor ska lämna etablerade partier och
istället starta eget. Här har vi ett parti med låg förnyelsekapacitet. Det
är svårt att göra karriär inom det etablerade partiet och svårt att få
gehör för nya idéer.

Om förnyelsekapaciteten inom de etablerade partierna har försämrats, återstår ett sista steg. Hur kan en sådan utveckling länkas till partibildningar?
Jo, i en demokrati har partier många uppgifter. Bland annat ska de fungera
som en rekryteringskanal för att fånga upp politiskt intresserade individer
(jämför Petersson med ﬂera 2000: 32). Om denna kanal slammas igen som
konsekvens av en försämrad förnyelsekapacitet följer att de etablerade
partierna blir ett mindre lämpat medel för individer som önskar göra politisk
karriär. För de politiskt intresserade återstår då två alternativ. Antingen ger man
upp de politiska ambitionerna helt och hållet, eller så ﬁnner man alternativa
vägar för uppnå dessa privata målsättningar. En sådan alternativ väg är att bilda
ett nytt parti.
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Antagandet är att det alltid ﬁnns en grupp människor som önskar göra
politisk karriär i syfte att nå den privata avkastning (pengar, inﬂytande, status)
som är knuten till en sådan karriär. De etablerade partierna har traditionellt
varit det naturliga medlet för att tillfredsställa sådana mål. Om det blir svårare
för de programförverkligande och karriärsugna individerna att ta sig fram genom
etablerade kanaler, är existerande partier sämre medel för att tillfredsställa
individens privata mål. Därför kan vi misstänka att några av dem som inte
tillåts ta sig fram inom etablerade partier använder partibildningsstrategin för
att uppnå sina privata målsättningar.

Väljarnas efterfrågan på oﬀentlig politik
Det sista området som modellen ska ta hänsyn till rör väljarnas efterfrågan på
oﬀentlig politik. I slutändan är det väljarna som växlar in sina röster i utbyte
mot den oﬀentliga politik som politiska partier säger sig vilja driva. Det är
förstås dessa röster som entreprenören vill åt. Annars är all tid, energi och alla
pengar han eller hon investerat i partibildningen bortslösade. Innan en potentiell partibildare fattar beslutet om det är mödan värt att bilda ett parti,
måste sannolikheten värderas för huruvida det nya partiet kan få tillräckligt
med röster för att komma in i den aktuella församlingen.
Delar av första kapitlet ägnades åt att argumentera för den metodologiska
individualismen och det faktum att partibildarna bör vara teorikonstruktionens
absoluta huvudrollsinnehavare. Varför ska jag då intressera mig för väljarna?
Väljarnas betydelse för en metodologisk individualist som studerar partibildningar blir tydlig genom den analogi till marknadens funktionssätt som
gjordes i kapitel 4.
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Figur 5.2 Manöverutrymme för partientreprenörer.
Medborgarna är nöjda med
hur etablerade politiker
hanterar sina mandat.
Etablerade partier representerar medborgarna på
ett tillfredsställande sätt.
Etablerade partier representerar medborgarna på
ett otillfredsställande sätt.

Medborgarna är missnöjda
med hur etablerade politiker hanterar sina mandat.

A.

B.

C.

D.

Tänk såhär: Det är svårt att föreställa sig att nya företag bildas på en redan
etablerad marknad om det inte ﬁnns kunder som vill köpa företagets varor.
Därför är det oundvikligt att inkludera efterfrågan på politik i den parametriska
modellen. Om sannolikheten är låg för att väljarna kommer att rösta på ett
nytt parti, skulle få människor ta sig för att investera tid, energi och pengar i
partibildningsprojektet. Då skulle den presumtive partibildaren hellre välja att
komma åt de selektiva incitamenten genom att försöka ta sig igenom någon
av de etablerade kanalerna till pengarna, makten eller den sociala statusen,
alternativt helt lägga av med politiken. Frågorna som jag behöver ha svar på är
delvis härledda från det strukturella perspektivet som diskuterades i kapitel 3:
(i) Har åsiktsöverensstämmelsen mellan väljare och politiker försämrats
under den senaste trettioårsperioden?
(ii) Har väljarnas värdering av och tillit till politiker förändrats under den
senaste trettioårsperioden?
(iii) Har väljarbeteendet förändrats under den senaste trettioårsperioden?

Tanken är att om allt färre identiﬁerar sig med de etablerade partierna, om allt
färre hyser tillit till politikerna och om allt ﬂer kan tänka sig att byta partier
mellan val, då ökar förstås manöverutrymmet för partibildare som vill ge sig
in i konkurrensen om dessa röster. När en presumtiv partibildare inser att
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omständigheterna talar för att hans eller hennes partibildning kommer att få
stöd, stärker det honom eller henne i övertygelsen att den vidtagna strategin
faktiskt leder till önskat resultat.

Sammanfattning
Den parametriska modellens grundläggande komponent är den individuelle
partibildaren. Partibildaren antas vara rationell, intentionell och framåtsyftande
när beslutet att bilda ett nytt parti fattas. Partibildningsstrategin är ett medel,
inte ett mål i sig självt. Genom sina strategival tros aktörerna sträva efter att
förbättra sin ekonomi, maximera sina möjligheter till inﬂytande eller att
stärka sin sociala status. Dessa antaganden ligger till grund för min parametriska
analys där förändringar i aktörens omgivning (kombinationen av främjande
och begränsande parametrar) påverkar beslutet att bilda ett parti. Därmed ser
analysschemat ut som följer:
Tabell 5.1 Den parametriska modellen och dess frågeställningar.
Variabel

Frågor att besvara

Spelets regler

Förändringar i främjande spelregler:
Har det blivit mer lockande att vara
kommunpolitiskt engagerad?
Förändringar i begränsande spelregler: Har
trösklarna för att bilda nytt parti sjunkit?

Det beﬁntliga utbudet av politiska partier

De beﬁntliga kanalerna in i politiken:
Har de etablerade partiernas kapacitet till
förnyelse försämrats?

Efterfrågan på politiska partier och
ideologier

Väljarnas betydelse: Har det uppstått en
marknad för nya partier (en gynnsam
möjlighetsstruktur, ett ”window of
opportunity”)?
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Förändringar i främjande och
begränsande spelregler?
Utgångspunkten är att de institutioner som reglerar spelfältet för politiska
partier också reglerar människors incitament till att vilja bilda nya partier. Två
sorters spelregler är relevanta att uppmärksamma i detta sammanhang: Sådana
som knyter positiva sanktioner till partibildningen och sådana som knyter negativa sanktioner till densamma.
Det som lockar. Ju mer det lönar sig att vara engagerad i kommunpolitiken, desto vanligare torde det vara att människor söker sig dit.
Inledningsvis undersöks därför vad det är som kan tänkas locka
människor att engagera sig kommunpolitiskt, det vill säga var man
kan återﬁnna selektiva incitament för engagemang på kommunnivå.
Har det över tid blivit mer lönsamt att vara kommunpolitiskt aktiv?
Detta kallar jag för främjande spelregler, det vill säga sådant som lockar
människor till att överhuvudtaget välja en politisk karriär. Dessa
selektiva incitament är deﬁnierade som ekonomisk ersättning,
möjlighet till inﬂytande eller social status.
Det som avskräcker. Givet att det ﬁnns något som lockar i politiken
gäller följande: Om de institutionella barriärerna för nykomlingar att
ta sig in i fullmäktige sjunker, förväntas ﬂer nya partier bildas. Så, har
trösklarna över tid blivit lägre? Dessa barriärer kallar jag för begränsande spelregler. Det rör sig om lagar och regler som knyter kostnader
till partibildningsprojektet (om det är krångligt att bilda parti, om
projektet är tidskrävande och/eller är ekonomiskt kostsamt) och
därmed utgör trösklar för nya partiers möjligheter att få representation
i en församling.

Låt oss nu tillämpa dessa teoretiska föreställningar på den kommunala
empirin: Vad är det som kan tänkas locka människor till kommunpolitiken?
Vad är det som kan avskräcka dem från att söka sig dit med hjälp av just partibildningsstrategin?
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Det som lockar: ”Främjande spelregler”
Det ﬁnns en klassisk debatt som rör huruvida politiker ska arvoderas överhuvudtaget. Idag ifrågasätter knappast någon att politiker bör ersättas för
deras insatser. Givet att politiker bör arvoderas, är en mer relevant fråga hur hög
ersättningen bör vara. Det ﬁnns två huvudargument mot hög arvodering. För
det första ﬁnns en misstanke om att alltför generös ersättning lockar fel sorters
människor till att bli politiker. För det andra ﬁnns en misstanke om att hög
arvodering skulle fjärma politiker från vanliga människors vardag och därmed
minska förståelsen för dem som har det sämre ställt.1 Det ﬁnns också två
argument för hög arvodering. För det första att politikernas arvodering måste
vara på en rimligt hög nivå så att det överhuvudtaget ska vara möjligt att locka
människor till politiska uppdrag. För det andra att höga ersättningar ska
minimera korruptionsrisken (se Karlsson 2003; jämför debattartiklarna
Niklasson 2002 och Andersson 2002).
Denna normativa diskussion åsido: Är det värt att satsa på en karriär i
kommunpolitiken om man vill bli rik? En indikation på att så inte är fallet är
att ett av de vanligaste anförda skälen till att kommunpolitiker väljer att hoppa
av sina uppdrag i förtid är att de funnit det omöjligt att kombinera förtroendeuppdraget med sitt normala förvärvsarbete. I sammanhanget uppmärksammar Peder Nielsen (2001: 106) att tidsåtgången för kommunala förtroendeuppdrag har blivit betydligt större under den senaste tjugoårsperioden, och
faktum är att de ﬂesta fritidspolitiker rapporterar att de förlorar mer än vad
de tjänar på sina förtroendeuppdrag (Bäck 2000: 26). Kommunpolitikerns
egen bild är tydlig. Det är inte för pengarnas skull som den kommunpolitiska
karriären väljs.
Emellertid säger Nielsens och Bäcks resultat bara något om dagens
situation. Man kan fråga sig: trots att dagens ersättningsnivåer är förhållandevis
låga, kan det vara så att det över tid har blivit mer lönsamt att vara förtroendevald? Henry Bäcks (2000: 38ﬀ ) undersökning om hur kommunpolitiker
upplevde sin arbetssituation 1980 jämfört med 1993 ger viss vägledning.
Resultaten antyder att det ingalunda har blivit mer lönsamt att vara kommunpolitiskt engagerad. År 1993 rapporterade politiker att tidsåtgången för
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kommunala uppdrag hade ökat dramatiskt, närmare bestämt med över 40
procent mellan 1980 och 1993. Eftersom tid är en begränsad resurs,
innebär detta att allt ﬂer kommunpolitiker rapporterade om större konﬂikter
mellan det politiska uppdraget å ena sidan och hem, fritid och förvärvsarbete å den andra. Sålunda har det kommunpolitiska uppdraget blivit mer
krävande (jämför Bäck 2000: 38f ), och den ökade arbetsinsatsen har inte
kompenserats med högre ersättningsnivåer. Genomsnittspolitikern säger sig
tvingas till större ekonomiska uppoﬀringar 1993 jämfört med 1980. Mellan
mättillfällena har det dessutom skett en rejäl minskning av andelen för vilken
det kommunala uppdraget innebär en ekonomisk vinst.
Bilden är entydig. Uppdraget som kommunpolitiker har inte bara blivit mer
tidskrävande. Det har dessutom blivit mindre lönsamt. Vid en första blick på
ersättningsnivåerna upplöses inte samarbetsparadoxen. Snarare blir det ännu
svårare att begripa varför allt ﬂer partier tog plats i kommunfullmäktige åren
1973–2002. Fler väljer partibildningsstrategin trots att det både har blivit mer
krävande och mindre lönsamt att vara kommunpolitiskt engagerad.

***
Emellertid ﬁnns en annan aspekt av ersättningsnivåerna som bör beaktas när
incitamenten för att välja en kommunpolitisk karriär analyseras. Det ﬁnns
nämligen en skillnad mellan de förhållanden som råder för den vanlige fullmäktigeledamoten (”fritidspolitikern”) och för de politiker som beﬁnner
sig i (eller väldigt nära) exekutiven (”del- och heltidspolitikern”). Fritidspolitikerna arbetar ideellt och verkar förlora inkomst på sitt politiska engagemang.
Däremot är kommunstyrelseordförandena (kso) relativt högt arvoderade.
Under 2004 var medellönen för en svensk kso 38 000 kronor, medianlönen
36 500 (Karlsson 2003: 3).
Här ska noteras att Anders Isaksson (2002: 19) menar att det skett en
förvandling från ”politik som uppdrag” till ”politik som yrke”. Enligt honom
har stat och kommun såväl indirekt som direkt kommit att bli en försörjningsbas för enskilda individer. En indikation på detta är att sammansättningen av
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fritidspolitiker å ena sidan samt del- och heltidspolitiker å den andra har förändrats under den senaste tjugoårsperioden. Tabell 5.4 åskådliggör denna
förändring:
Tabell 5.2 Deltids- och heltidsengagerade politiker
1980

1999

Antal uppdrag

83 000

68 747

Antal förtroendevalda

70 000

44 500

Antal deltidsengagerade

143

412

Antal heltidsengagerade

491

527
Källa: Montin (2002: 83).

Förändringen är bland annat resultatet av att en fjärdedel av alla nämnder
försvann under åren 1989–1999. Detta bidrog till att antalet förtroendevalda minskade med 15 000 personer. Som följd av detta ägde en uppdragskoncentration rum, där hel- och deltidsengagerade ﬁck många uppdrag i
förhållande till fritidspolitikerna. Utöver detta har antalet fritidspolitiker
minskat samtidigt som antalet hel- och deltidsengagerade har ökat. Stig
Montin (2002: 83) drar samma slutsats som Isaksson (2002) gör.
Kommunpolitiken har kommit att bli allt mer professionaliserad.
Stödet för en sådan slutsats är starkt. På 1970-talet var det kommunala
ersättningssystemet mer egalitärt. Skillnaden var liten mellan del- och heltidsengagerade å ena sidan, och fritidspolitikern å andra. Skillnaderna mellan dessa
grupper har blivit allt större. Idag förlorar fritidspolitikern på sitt engagemang
medan de del- och heltidsengagerade kan leva på sitt politiska engagemang.
Utvecklingen förefaller ha sett ut på följande sätt:
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Tabell 5.3 Professionaliseringen av kommunpolitiken.
1970-talet

2000-talet

Den vanlige
fritidspolitikern

Många ställer upp. Få förlorar
på sitt engagemang.

Allt färre ställer upp. Många
rapporterar att det blivit
mer krävande. Många gör
ekonomiska förluster på sitt
engagemang.

Del- och
heltidspolitikern

Ersättningarna ligger på
förhållandevis låga nivåer.

Ersättningsnivåerna har blivit
högre för dem som väl tar
sig till den här positionen.
Det ﬁnns ﬂer topptjänster.
Kommunpolitiken har blivit
professionaliserad.

En möjlig förklaring till varför ﬂer personer bildar nya partier skulle kunna
döljas i denna utveckling. Stödhypotesen är att ﬂer individer skulle vara
intresserade av att konkurrera om de höga, relativt välbetalda tjänsterna
jämfört med förr, när systemet var mer egalitärt. Trots att genomsnittspolitikern upplever det som mindre lönsamt att ägna sig åt kommunpolitik
idag jämfört med på 70-talet, kan man mot bakgrund av ”kommunpolitikens
professionalisering” formulera gissningen att möjligheten att få ägna sig åt
politik som yrke (snarare än som illa arvoderat uppdrag) kan locka ﬂer
individer till att ta högre risker och satsa på det med hjälp av partibildningsstrategin. Bekymret med gissningen är att den enbart är hållbar
om två ytterligare antaganden görs. Partientreprenörerna måste välja att
bortse från andra partibildares erfarenheter (att de i regel blir utestängda från
poster nära exekutiven) och dessutom vara villiga att ta väldigt stora risker (då
det är väldigt liten andel av alla politiskt engagerade som når en position som
del- eller heltidspolitiker). Min bedömning är att detta får anses vara en
svag förklaring till varför ﬂer skulle vilja söka sig till partibildningsstrategin.

***
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Låt oss istället titta på en annan aspekt av den ekonomiska avkastning som
kan tänkas locka människor till en kommunpolitisk karriär: Olika slags privata
förmåner (så kallade ”fringisar”/”fringe beneﬁts”) som kan vara knutna till ett
kommunpolitiskt engagemang utöver arvoderingen, makten och statusen. Det
kan handla om möjligheten till vidareutbildning, konferens- och utbildningsresor, representationsmiddagar och så vidare. Cyniskt lagda rationalistiska
teoretiker går till och med så långt som att hävda att sidobetalningar som
utvinns med politisk korruption kan motivera politiker till att upplösa samarbetsparadoxen och ge sig in i politiken (Hopkin 1997). Finns det skäl att
tro att den här typen av privata sidobetalningar har blivit vanligare för den
kommunpolitiskt engagerade?
Det har blivit allt vanligare med politiska skandaler i kommunpolitiken.
Det ser ut som om att ﬂer politiker, just i sin roll som politiskt förtroendevalda,
försökt dra materiella fördelar av sin position. I kölvattnet av den så kallade
Sahlinaﬀären år 1995, avslöjades en uppsjö av så kallade kommunala skandaler (se till exempel uppräkningarna i Dagens Nyheter 1998-01-15; Dagens
Nyheter 1997-03-02; Expressen 1995-12-17; Dagens Nyheter 1995-12-15).2
Sedan 1995 har rapporter om politiker som utnyttjar sin position duggat tätt.
Ett antal mut- eller bestickningsärenden har varit föremål för granskning.3
Dessutom ﬁnns indikationer på att fullmäktigeledamöter ibland lägger
motioner om politiska åtgärder som gynnar deras egna företag,
alternativt försöker påverka oﬀentlig upphandling så att kommunen
köper tjänster från politikernas egna företag (Popovas [2001] ledare;
Dagens Nyheter 2002-06-18). Indicier pekar mot att det har blivit
vanligare att på olaglig väg tillskansa sig privata sidobetalningar (jämför Rothstein 2003: 17; Johansson 2004: 10ﬀ ). Inga långtgående slutsatser får dras av
detta. Emellertid är korruptionsskandalerna indikationer på att en attitydförändring har ägt rum. Skandalerna tyder på att åtminstone somliga kommunpolitiker använder sin position för att komma åt privata sidobetalningar.
Detta har också kommit att bli en uppfattning som medborgarna hyser om sina
politiker (Möller 2000: 112).
Hur förklaras det ökade antalet kommunala skandaler i Sverige? Trots att
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kommunal korruption i Sverige fortfarande är ett outforskat område (jämför
Johansson 2004: 15ﬀ ), existerar försök till att förklara varför sådant beteende
har brett ut sig. Staﬀan Andersson (1999) menar att en del av den kommunala korruptionen kan tillskrivas 1990-talets förändringar i oﬀentlig sektor.
Kommunernas besparingskrav och nedskärningar har inneburit att tjänstemän
inte längre vågar slå larm eller kritisera den politiska ledningen. I kombination med ökat lönsamhetstänkande har detta öppnat möjligheter för aktörer
som vill utnyttja systemet för egen vinning. När tjänstemän inte längre vågar
slå larm och när kommuner i allt större utsträckning ska drivas som företag
innebär det, som en ledarskribent i Aftonbladet (1999-11-24) skriver, att makthavarna börjar göra som de vill och därigenom skapar en ”kultur av förmåner
och gentjänster”.
Till detta sätt att förklara den ökade korruptionen hör också förklaringar
som tar fasta på att bolagiseringen av kommunal verksamhet banat väg för en
attitydförändring. Exempelvis har folkpartisten Torsten Gavelin (1996) i ett
debattinlägg hävdat att bolagiseringen suddat ut gränsen mellan privat företagande och oﬀentlig förvaltning. Han menar att den begränsade medborgerliga
insynen och de snabba beslutsprocesserna ökat risken för maktmissbruk och
korruption (liknande syn på bolagiseringens koppling till korruptionen ﬁnns
hos överåklagare Christer van der Kwast, se Svenska Dagbladet 2003-05-14):
Bolagiseringar kortsluter […] den demokratiska processen. Det är
inte svårt att lista ut varför många av de skandaler som rullats upp i
kommuner, landsting och statliga verk ägt rum inom olika bolag.
Politiker som vill leka näringsliv har inte förstått de grundläggande
skillnaderna mellan det oﬀentliga aktiebolaget – vad man är till för,
vem som är uppdragsgivare och vems pengar som riskeras.

Om företagiseringen av kommunal verksamhet och den urholkade ämbetsmannamoralen öppnat upp för en politikertyp som försöker tillskansa sig fördelar på skattebetalarnas bekostnad, ﬁnns det då inga institutioner som håller
kommunpolitikerna i schack? Nej, det saknas eﬀektiva institutioner för att
kontrollera och stävja sådant beteende. Niklas Ekdal (2001) menar att de
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svenska kommunerna knappast utför revisioner värda namnet. Påståendet
stöds av det faktum att de ﬂesta kommunala skandaler avslöjats av grävande
kommunreportrar, inte av revisorerna. Den svenska kommunala revisionen
förefaller därför vara svag, vilket också lyfts fram av Olle Lundin och Curt
Riberdahl (1999). De konstaterar att revisionens svaghet ligger i att det ﬁnns
intima band mellan granskare och granskade:
Många av nämndledamöterna har även plats i fullmäktige. Revisionens
uppdragsgivare utgör granskningsobjekt samtidigt [sic!]. Det ställer
stora krav på integritet och personlig moralisk resning hos revisorerna,
att i en sådan miljö kunna hävda sitt oberoende. Problemet är att, oavsett revisorernas egenskaper, för en utomstående kan revisionen uppfattas såsom icke trovärdig. Det är i så fall förödande inte bara för revisionen, utan för hela kommunen och det lokaldemokratiska systemet.

Den svenska kommunrevisionen beskrivs som en i internationell jämförelse lite
reglerad och föga kompetent, något som bland andra den före detta generaldirektören Inga-Britt Ahlenius har påpekat (Göteborgs-Posten 2003-04-22).
Hon har gått så långt som att kalla kommunrevisionen för institutionaliserade intressekonﬂikter eftersom kommunpolitiker som är valda av kommunfullmäktige i sin tur ska granska hur kollegorna i kommunstyrelsen förvaltar
skattebetalarnas miljoner. Så, väljer vi att analysera korruption med lika cyniska
glasögon som Hopkins (1997), skulle den ökade möjligheten till att skaﬀa sig
privata sidobetalningar på mer eller mindre olaglig väg kunna bidra till att förklara varför ﬂer söker sig till den kommunala arenan genom partibildningsstrategin. Bekymret med denna förklaring är av två slag: (a) Vi tvingas tillskriva
partibildarna väldigt dunkla motiv och (b) att vi tvingas lägga till ytterligare två
tveksamma antaganden om att partibildarna bortser från andra partibildares
erfarenheter samt är villiga att ta stora risker. Härvidlag är min bedömning att
”korruptionshypotesen” har en svag förklaringskraft.

***

129

VARFÖR BILDAS NYA PARTIER?
Det ﬁnns ytterligare ekonomiska incitament knutna till ett kommunpolitiskt engagemang: det kommunala partistödet. Frågan är om reglerna för, och
nivåerna på, kommunalt partistöd har ändrats under den senaste trettioårsperioden så att det blivit mer gynnsamt.
Om någon bildar ett parti som lyckas ta plats i fullmäktige ﬁnns
chansen att motta förhållandevis generösa summor. År 2002 anslog Sveriges
kommuner ungefär 296 miljoner i primärkommunalt partistöd. Detta indikerar en rejäl ökning under de senaste 30 åren (SOU 2004:22: 82ﬀ ). En fördel
med partistödet är att det kan användas till nästan vad som helst! I internationell jämförelse är Sverige nämligen unikt i det att partiﬁnansieringen
inte är reglerad av lagstiftning. Mot bakgrund av att det rör sig om oﬀentliga
medel, samt i vissa fall synnerligen höga belopp och förmåner – som tillika
beslutas av förmånstagarna själva – framstår det som aningen märkligt att
medborgarna inte är garanterade insyn. Kontrollstrategin har hittills kännetecknats av det som kallats för ”konsensusstrategin”. Regleringen av partistödet kännetecknas sålunda av ett minimum av lagstiftning och kontroll,
eventuellt i kombination med frivilliga överenskommelser mellan partierna.
Kontrollen av att partierna inte bryter mot överenskommelsen och andan i
lagstiftningen är huvudsakligen ”etisk” (ESO-rapport 1994:31). Med andra
ord ﬁnns inget krav på oﬀentlig redovisning av partistödet. Givet antaganden
om individers strävan efter att stärka sin ekonomi skulle man möjligen kunna
gå så långt som till att tro att färska partibildare lockas av möjligheten att få
ta del av detta, numera tämligen generösa, oreglerade partistöd (för en analys
av partistöd som en riskzon för politisk korruption, se Andersson 2004).

***
Så långt olika sorters ekonomiska incitament som kan tänkas vara knutna till
engagemanget som kommunpolitiker. Aktörerna antas också vara drivna av
viljan att utöva makt, de är intresserade av att nå inﬂytande över gemensamma
angelägenheter och få igenom sina idéer om hur samhället bör se ut. Finns det
skäl att tro att kommunpolitiker fått större möjligheter att utöva inﬂytande
över oﬀentlig politik?

130

DEN PARAMETRISKA MODELLEN
De svenska kommunerna är viktiga för den svenska välfärden. Av den
oﬀentliga sektorns andel av BNP står kommuner och landsting för två tredjedelar av utgifterna. Det är också ställt utom allt tvivel att medborgarna uppfattar kommunernas verksamhet som viktig. När Petersson med ﬂera (1997)
frågade väljarna, kommunfullmäktige-, landstings- och riksdagsledamöter samt
svenska EU-parlamentariker om vilken betydelse dessa grupper ansåg att beslut på olika politiska nivåer har, rankades kommunala beslut högst i samtliga grupper. Tvåa kom statliga beslut och trea kom beslut på landstingsnivå.
Kommunfullmäktige borde sålunda vara en intressant arena att ha inﬂytande
över. Frågan är om det alltid har varit så eller om det har blivit intressantare att
ha inﬂytande över denna nivå.
Det ﬁnns starka indikationer på att det kommunala självstyret har
”laddats” med mer innehåll, då kommunerna har tilldelats allt ﬂer uppgifter
och att de därigenom formellt sett blivit mer attraktiva att ha inﬂytande över.
För det första har decentraliseringen ökat kommunernas manöverutrymme
att anpassa sig till lokala behov (jämför Bäck 2000: 96). För det andra har
privatiseringen stärkt kommunernas möjligheter att ”skräddarsy” kommunens ideologiska proﬁl på ett annat sätt jämfört med förr (Montin 2002:
108ﬀ ).
Samtidigt ﬁnns tendenser som pekar i motsatt riktning. De senaste två
decenniernas ekonomiska kriser har tvingat kommunerna till kraftiga nedskärningar. Dessa yttre restriktioner har kringskurit kommunernas handlingsfrihet,
vilket också är något som kommunpolitikerna själva vittnar om (Bäck 2000:
32ﬀ ). En ytterligare indikation på att möjligheten till makt och inﬂytande på
kommunal nivå har kringskurits är att allt ﬂer kommunpolitiker hoppar av
sina uppdrag i förtid. Flera av dessa hoppade av för att de tyckte att uppdragen
var meningslösa och att de inte kunde påverka besluten (Nielsen 2001; jämför
Dagens Nyheter 2005-04-25). Faktum är att hälften av de förtroendevalda
anser att deras uppgift begränsas till att granska tjänstemännens beslut. Många
kommunpolitiker upplever att de saknar inﬂytande och att det över tid skett en
förskjutning av makt från fritidspolitiker till heltidsarvoderade kommunalråd
(Hallström 2001; jämför Lindblad 2002).
Det två beskrivna tendenserna förefaller ta ut varandra. Kommunerna
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har sett tilldelats ﬂer uppgifter, och därmed också mer formell makt, men på
grund av olika yttre restriktioner har framför allt den vanliga fritidspolitikern
inga resurser att utnyttja detta. Hursomhelst är resultatet ingalunda entydigt.
Jag bedömer att hypotesen om ”mer makt på kommunal nivå genom stärkta
möjligheter till inﬂytande över gemensamma angelägenheter” har en svag förklaringskraft.

***
Har den sociala status som är förknippad med att vara kommunalt förtroendevald ökat? Ett sätt att närma sig svaret är att undersöka om det har
blivit populärare att vara politiker. Gullan Gidlund och Tommy Möller (1999)
frågade partierna själva om det är lätt att få medborgarna att bli förtroendevalda. Resultatet blev nedslående. I deras undersökning rapporterade partierna
om stora problem med att rekrytera kandidater till kommunala förtroendeuppdrag. För att få en jämförelsepunkt så kunde man 1979 notera att 87
procent av partiorganisationerna i kommunerna uppgav att de hade tillräckligt eller mer än tillräckligt antal kandidater tillgängliga vid nomineringen
till kommunfullmäktigevalet. I samband med 1998 års val till kommunfullmäktige hade andelen gått ner till 72 procent. Detta är en minskning med
hela 15 procentenheter.
Ytterligare en indikation på kommunpolitikens sjunkande status är att
ﬂera kommunpolitiker lämnar sina uppdrag i förtid samt att omsättningen på
kommunpolitiker ökat under den senaste trettioårsperioden (Nielsen
2001: 79, 91; jämför Dagens Nyheter 2005-04-25). Accepteras att rekryteringssvårigheter och avhopp kan betraktas som indikatorer på hur populärt det är att vara kommunpolitiker, talar siﬀrorna sitt tydliga språk.
Medborgarna ﬁnner det allt mindre attraktivt att söka sig till kommunpolitiska
uppdrag. Detta kan tolkas som att kommunpolitikeruppdragets status åtminstone inte har stärkts.
Bilden ändras dock när medborgarna själva tillfrågas om de kan tänka
sig att bli kommunpolitiker. Andelen som uppger sig positiva till att åta sig
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kommunala förtroendeuppdrag verkar faktiskt inte ha minskat under de
senaste decennierna, vilket är överraskande jämfört med Gidlunds och Möllers
resultat. Medborgarnas villighet att åta sig kommunala förtroendeuppdrag
visar sig vara minst lika stor i början av 2000-talet som i slutet på 1970-talet
(Nielsen 2001).4 Det existerar två konkurrerande bilder. Den ena visar att
partierna har problem att rekrytera kandidater. Det andra att medborgarna inte
alls har blivit mer ovilliga att ta sådana uppdrag. Vilken av dem ska vi tro på?
Båda resultaten kan ifrågasättas. Å ena sidan kan man säga att partierna inte
driver någon vidare rekryteringspolitik. En sådan tolkning ifrågasätter Gidlunds och Möllers resultat. Å andra sidan kan man hävda att det är en sak att
i Nielsens enkäter svara ”ja” på frågan om man kan tänka sig ta ett förtroendeuppdrag, och en helt annan att svara ”ja” på en direkt fråga från en partirepresentant. Denna tolkning ifrågasätter Nielsens resultat.
Detta är frågor som inte kan avgöras här. Tydligt är dock att det
knappast har blivit vanligare att människor söker sig till uppdraget som
kommunpolitiker. Det råder konsensus om att politiska aktiviteter som
kräver tidskrävande arbetsinsatser och mer permanent engagemang antingen stagnerar eller går tillbaka. Till detta hör det faktum att det förefaller som att uppslutningen kring den medborgerliga dygden att vara ”delaktig i samhällslivet” har minskat något under 1990-talet jämfört med förr
(Petersson med ﬂera 1998; Gilljam och Möller 1996).
Dock säger frågor om partiernas möjligheter att rekrytera och medborgarnas vilja att bli kommunpolitiker bara något indirekt om den status
som ﬁnns i kommunpolitikerrollen. Ett direkt sätt att ta reda på denna fråga är att fråga medborgarna om vad de tycker om sina politiker. Deras uppfattningar torde säga något om den allmänna status som kommunpolitikerrollen är förknippad med. I en lokal attitydundersökning som gjordes 1992
frågades ett urval av medborgarna i Västra Götaland om sitt förtroende för
olika yrkesgrupper (Bäck 2000: 11f ). Störst förtroende hade man för läkare.
På förtroendeligans sista plats hamnade bankdirektörer. Kommunpolitiker
hamnade på näst sista plats av de tolv yrken man ﬁck avge sitt förtroende för.
Detta är uppseendeväckande eftersom undersökningen gjordes i bankkrisens
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efterdyningar. Kommunpolitiker jämförs med skandaliserade bankdirektörer!
När en liknande undersökning upprepades 1995 ﬁck kommunpolitikerna
något högre betyg, men 1996 rasade förtroendesiﬀrorna åter (jämför Möller
2000: 37ﬀ ). Resultaten ska givetvis ses i ljuset av den långsiktiga trenden att
medborgarna i betydligt större utsträckning idag misstror sina politiker jämfört
med för trettio år sedan (Holmberg och Oscarsson 2004: 248ﬀ ).
Följande slutsats verkar rimlig. När medborgarna hyser lågt förtroende för
sina kommunpolitiker, och när partierna får svårare att rekrytera kandidater
till förtroendeuppdrag, är detta starka indicier på att kommunpolitikerrollens
status åtminstone inte stärkts. Genomgången pekar snarare mot att Anders
Isaksson (2002: 68f ) har rätt i att kommunfullmäktige blivit en lågstatusförsamling och att dess status allt mer urholkats. Givet de antaganden som
gjorts i den parametriska modellen kan knappast sökandet efter social status
förklara att människor bildar nya partier.

***
Det är dags för en sammanfattning av vad som hittills sagts. Vad vet vi efter
genomgången av de främjande spelreglerna? Det verkar rimligt att preliminärt
dra följande slutsatser. För det första verkar det inte ha blivit mer ekonomiskt
gynnsamt att vara kommunpolitiker (åtminstone om man tillhör den stora
majoriteten, fritidspolitikerna). För det andra har möjligheterna till inﬂytande
i vissa avseenden stärkts, men samtidigt har den reella möjligheten att utöva
denna makt kringskurits av yttre omständigheter. För det tredje är det uppenbart att kommunpolitikerrollens sociala status inte har stärkts.

Det som avskräcker: ”Begränsande spelregler”
Den ökade förekomsten av partibildningar verkar inte kunna förklaras med att
den privata avkastningen som är förenad med ett kommunpolitiskt engagemang
har ökat. Frågan är då om partibildningarna kan göras begripliga om vi tar reda
på om de institutionella faktorer som begränsar partibildare har sjunkit. Har
kostnaderna förenade med att bilda partier blivit lägre? Har spelfältet blivit mer
jämlikt mellan etablerade partier och nya partibildare?
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***
En första fråga att besvara är om det har blivit lättare att bilda nya partier.5
I Vallagens 5 kapitel (6§) står det att ett nytt parti kan registreras. Det är inte
nödvändigt, men partiet kan registreras om partibildarna vill försäkra sig om
att ingen annan ska kunna använda partinamnet. Väljer man att registrera
namnet krävs att partiet inte är en underavdelning till en annan politisk
sammanslutning och de som registrerar partiet måste kunna visa att det nya
partiet har ett visst väljarstöd.6 Formellt sett är det sålunda enkelt att bilda nya
partier i Sverige. Reglerna har dessutom varit intakta. På pappret har det varken
gjorts lättare eller svårare för partibildare att bilda ett parti.

***
I kapitel 3 konstaterades att valsystem kan inverka på nya partiers möjligheter
att nå representation i en församling. Därigenom antas också potentiella partibildares beslut om att bilda parti påverkas av valsystemet. Har det kommunala valsystemet förändrats under 1973–2002 i en sådan riktning att det blivit
lättare för småpartier att komma in i fullmäktige?
I Sverige är systemet för mandatfördelning likadant för val till alla politiska nivåer. Systemet kallas för den ”jämkade uddatalsmetoden”. Det innebär
att mandaten i en valkrets fördelas med ledning av jämförelsetal. Jämförelsetalet
grundas på antalet röster som partierna fått. Dessa får man fram genom att
dividera varje partis röstetal, först med 1,4, sedan med 3, 5, 6 och så vidare. Att
första divisorn är satt till 1,4 (och inte 1,0) innebär att små partier får svårare
att ta sitt första mandat.
För att undvika att allt för många partier ska ta plats i riksdagen har man
satt en spärr mot småpartier på fyra procent. Till landstingsvalen är spärren satt
till tre procent. I kommunfullmäktigeval ﬁnns ingen småpartispärr. Dock verkar
ändå mindre partier diskrimineras i de svenska kommunerna. I Vallagens 2
kapitel (6§) står att kommuner med ﬂer än 6 000 invånare får indelas i
valkretsar. Dessutom gäller att om antalet röstberättigade överstiger 24 000
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personer (eller om det för kommunen ska utses minst 51 ledamöter) ska
kommunen delas in i valkretsar. Valkretsindelningen innebär ett avsteg
från principen att alla röster är lika värda. Skälet till att man en gång i tiden
valde att ge möjlighet till valkretsindelning var att lagstiftarna ville lämna
”en viss garanti för att olika lokala intressen inom kommunen blev representerade i de valda församlingarna” (KU:s utlåtande nr 30, se Erlandsson 2004).
Nils O. Erlandsson (2004) har undersökt valkretsindelningens eﬀekter i de
76 valkretsindelade kommunerna. Enligt Erlandsson förvränger den kommunala valkretsindelningen mandatfördelningen i hela 65 av de 76 kommunerna
till de stora partiernas fördel och de mindres nackdel. Erlandsson (2004: 3)
hävdar att detta innebär att valsystemet undertrycker de opinioner som man
en gång sade sig vilja premiera.
Vanligast är dock fortfarande att kommunen är en enda valkrets. I teorin
borde ett sådant arrangemang gynna mindre partier eftersom proportionaliteten
ska fungera bättre jämfört med de indelade kommunerna (jämför Erlandssons
[2004] argumentation). Emellertid slår Vallagskommittén (SOU 2004:111) fast
att eftersom antalet mandat som är på spel i dessa kommuner är färre än 50, ger
detta en verklig småpartispärr på minst två procent (som när man tillämpar den
jämkade uddatalsmetoden blir 2,8 procent). Det ﬁnns sålunda mekanismer på
kommunnivå som, trots brist på formella spärrar, är till de etablerade och större
partiernas fördel, och därmed till nackdel för presumtiva uppstickare.
Valsystemet har alltså inte förändrats i någon riktning som gör ökningen av nya partier mer begriplig. Det existerar fortfarande mekanismer som
arbetar för status quo och till de mindre partiernas nackdel, vilket borde avskräcka
partibildare från partibildningsstrategin. Inte nog med det, man skulle kunna
argumentera för att de kommunala valsystemen blivit mindre proportionella.
I takt med att befolkningen har ökat under den period jag här undersöker, har
antalet förtroendevalda per kommun inte ökat i motsvarande utsträckning.
Tvärtom har de förtroendevalda blivit allt färre, vilket alltså torde ha försämrat
proportionaliteten i kommunerna (jämför Lijphart 1994).

136

DEN PARAMETRISKA MODELLEN
Tabell 5.4 Antal politiker i kommunerna 1974–2003.
Årtal

Antal kommuner

Förtroendevalda per
kommun

Summa

1974

278

180

c:a 50 000

1980

279

250

c:a 70 000

1993

286

175

c:a 50 000

2003

290

146

42 231

Källa: Bäck och Öhrvall (2004: 5).

***
Reglerna kring valsystemet har inte ändrats på så sätt att partibildningar blir
mer begripliga. Men om vi bortser från det rena valsystemet, och istället frågar
om spelfältet har blivit mer jämlikt mellan presumtiva partibildare å den ena
sidan och de etablerade partierna å den andra, hur ser bilden då ut? Låt oss
titta närmare på praxis och regler som kan antas påverka jämlikheten mellan
”utmanare” och ”etablerade” för att besvara denna fråga.
En förutsättning för ett nytt parti att kunna väljas till en församling är att
väljarna kan lägga sin röst på det. Här fyller valsedlar en viktig funktion. Om
man som färsk partibildare inte vill förlita sig på blanka valsedlar (och därmed
lita på att väljarna är fullt medvetna om det nya partiets existens) bör man
försäkra sig om att ha egna valsedlar med partibeteckningen på. Utan sådana
torde sannolikheten för valframgång sjunka dramatiskt. Vill man ha färdigtryckta valsedlar måste dessa tryckas upp. Valmyndigheten ansvarar för tryckningen av samtliga valsedlar eftersom de ska se likadana ut med avseende på
storlek, material, färg etcetera. Tryckningen kräver vissa ekonomiska resurser
(de kostar 40 kronor per 1000 valsedlar). Partier som inte har rätt till fria
sådana måste betala i förskott innan valsedlarna levereras. Så frågan är alltså,
har reglerna för stöd till valsedlar ändrats så att utmanare gynnas?
I vallagens 6 kapitel (8–10§§) återﬁnns regler om vilka partier som har rätt
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till fria valsedlar. Staten ska stå för kostnaden för valsedlar till ett antal som
motsvarar tre gånger antalet personer som har rösträtt i en valkrets för ett parti
som deltar i riksdagsvalet om partiet vid det aktuella valet får (eller vid något av
de två senaste riksdagsvalen har fått) mer än 1 procent av rösterna i hela landet.
Dessutom slipper partier som fått sådana framgångar i riksdagsvalet lägga ut
de egna valsedlarna till vallokalerna.7 För landstings- och kommunalval är dock
reglerna inte fullt så gynnsamma. Här ska staten stå för kostnaden för valsedlar
till ett antal som motsvarar tre gånger antalet personer som har rösträtt i valet.
Detta gäller om partiet är (eller genom valet blir) representerat i fullmäktige.
För en färsk partibildare förutsätter sålunda reglerna ett ekonomiskt risktagande.
Reglerna för landstings- och kommunalval är utformade efter samma
mönster som reglerna för val till riksdagen. Det har fått till följd att den nedre
gränsen för rätten till fria valsedlar vid de kommunala valen är högre än för
riksdagsvalet (SOU 2004:111: 156). Vallagskommittén konstaterar att partier
som ställer upp till kommunfullmäktigeval missgynnas i förhållande till rikspartierna.8 Under den senaste trettioårsperioden har riksdagsreglerna ändrats
och blivit mer gynnsamma för nya partier, småpartier och även för sådana som
åker ur riksdagen. Emellertid har de inte ändrats för val till kommunfullmäktige,
trots att frågan har utretts av bland annat Vallagsutredningen (SOU 1992:108:
16f ). 2003 års Vallagskommitté (SOU 2004:111: 157) nådde samma slutsats
som Vallagsutredningen, att reglerna inte bör ändras. Kostnadseﬀekterna ansågs
vara svåröverskådliga om nykomlingar och småpartier gynnades. Inte heller vad
rör valsedlarna har reglerna förändrats så att vi bättre kan förstå ökningen av
nya partier på kommunal nivå.
Möjligheten att nå ut med sitt budskap för att göra väljarna medvetna om
det nya partiets existens är en viktig förutsättning för att kunna nå valframgång. Tidigare studier har antytt att det spelar stor roll för nykomlingar att få
tillgång till större typer av bevakningsmedia, som tv- eller radiosända debatter,
alternativt få tillgång till debatt- eller nyhetssidor i tidningar med omfattande
täckning. Särskilt Pippa Norris (2000) har drivit tesen att tillgång till media
spelar betydligt större roll än traditionell kampanjverksamhet som utdelning
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av partitidningar och torgmöten (jämför Vedungs 1991: 191 diskussion om
mediabarriären). Har spelfältet blivit mer jämlikt i detta avseende, så att nya
partier lättare kan synas i media? Det ﬁnns vissa indikationer på att så är fallet.
Peter Esaiassons (1991) och Nils Stjernquists (1992) iakttagelser stöder tesen
att nykomlingars möjligheter att synas i media har förbättrats i takt med att
media frigjort sig från de etablerade partierna. Intrycket förstärks av det faktum att rätten till att sända närradio infördes 1977 (Sjölin 1985: 8). Närradion syftade till att ge olika sammanslutningar förbättrade yttrandemöjligheter. Genom att partier och folkrörelser gavs möjlighet att framföra
synpunkter på exempelvis kommunala frågor var tanken att närradion skulle
stimulera till debatt (SOU 1981:13: 31f ).

***
I takt med att kostnader för valkampanjer har blivit dyrare, har också
pengar kommit att spela en direkt nödvändig roll för politiskt arbete (jämför
SOU 2004:22: 28). De kostnader som är förenade med att organisera partiverksamhet, ställa upp i val och nå ut med sitt budskap torde leda många till att
avstå från partibildningsstrategin. Frågan som behöver besvaras är om staten
på något sätt stöttar individer och grupper som vill bilda partier? Får de ekonomiska hjälpmedel att nå ut med sitt budskap, och har sådana hjälpmedel
förbättrats över tid?
Svaret är nej. Det kommunala partistödet är reglerat i kommunallagens
(1991:900) andra kapitel (9 och 10§§). Bestämmelserna ger kommunerna rätt,
men inte skyldighet, att ge stöd till partier som är representerade i fullmäktige.
Stödet kan ges i form av rent ekonomiskt stöd, men andra sorters stöd är också
tillåtna, som till exempel kostnadsfri tillgång till sammanträdeslokaler, kontorsutrustning, administrativ service, olika sorters utbildningsbidrag och anställning av politiska sekreterare.
Men det är inte alla partirepresentanter som kan få del av de olika stödåtgärderna. För att få partistöd måste man redan vara representerad i riksdag
eller fullmäktige. Det faktum att partistödets storlek dessutom sätts i relation
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till partiernas styrka förstärker intrycket av att partistödssystemet knappast är
utformat för att stimulera framväxten av nya partier. Snarare gynnas de redan
etablerade aktörerna. Därigenom bidrar systemet till att vidmakthålla den
existerande ordningen eller, som partistödsforskaren Gullan Gidlund uttrycker det (Svenska Dagbladet 2004-02-28), att systemet ”konserverar
strukturen och gör det svårt för nya partier att komma in”. Visserligen har några
mindre justeringar gjorts rörande partistödet, men justeringarna rör huvudsakligen aktörer som redan beﬁnner sig (eller har befunnit sig) i partisystemen, snarare än utmanare utifrån (SOU 2004:22: 37f, 82f ).9 Så trots
att tillgången till media som kanal för att få ut sitt budskap verkar ha förbättrats något, är det sammantagna intrycket att spelfältet inte har gjorts mer
jämlikt under den undersökta perioden (jämför Håkansson 2005: 97).

Förändringar i det etablerade utbudet av partier?
I kapitel 2 slogs fast att etablerade partier måste analyseras som aktiva subjekt.
Det organisationsteoretiska perspektivet som identiﬁerades i kapitel 3 underströk att detta i allra högsta grad gäller när uppkomsten av nya partier ska förklaras. Den vanligaste förklaringen till partibildningar är just att de etablerade
partierna har misslyckats med att fungera som en länk mellan nya krav och
politikens centrum där oﬀentligt beslutsfattande sker.
När det gäller nya partier beﬁnner sig etablerade partier i en motsägelsefull situation. Å ena sidan har de incitament till att konkurrera med andra
etablerade partier om väljarnas röster. Å andra sidan, givet att man inte
riktigt vet varifrån ett potentiellt nytt parti kommer att ta sina röster, har de
etablerade partierna ett gemensamt intresse av att hålla nya partier borta från konkurrensen om röster. De partier som redan beﬁnner sig i de folkvalda parlamenten har därför incitament till att bilda en ”kartell” för att hålla utmanare
borta, och det är precis en kartell av detta slag som Richard S. Katz och Peter
Mair (1995) hävdar att de etablerade partierna har format (jämför Blyth och
Katz 2005; Håkansson 2005).10
I detta sammanhang måste de etablerade partierna analyseras som både
strategiska aktörer och politiska organisationer. Den fråga som ska besvaras
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är: Kan uppkomsten av nya partier förklaras med de etablerade partiernas
egna organisations- och strategiförändringar? Denna övergripande fråga har
brutits ned till två frågeställningar: Finns det fog för påståendet att de etablerade
partierna har gått från att vara masspartier, det vill säga en slags folkrörelsepartier, till att bli catch all-partier? Har en sådan utveckling inneburit att de
etablerade partiernas förmåga till intern förnyelse har försämrats?

Från folkrörelseparti till catch all-parti?
I juni 2004 oroade sig den socialdemokratiska riksdagskvinnan Lena SandlinHedman över socialdemokraternas utveckling, där hon konstaterade att:
Socialdemokraternas styrka i historien har varit att lyssna på rörelsen.
Men nu håller vi på att bli ett kampanjparti i stället för folkrörelseparti
(Dagens Nyheter 2004-07-09).

Citatet väcker frågan om de etablerade partierna har vänt sina medlemmar
ryggen och blivit allt mer toppstyrda. Utgångspunkten för en sådan diskussion är att västdemokratiernas etablerade partier från början var ett slags masspartier (jämför Duverger 1954; Neumann 1956), eller det som Gullan Gidlund (1989) kallar för ”folkrörelsepartier”. Masspartiet företrädde väl avgränsade samhällsgrupper, hade vitala lokala partiorganisationer och en fungerande
interndemokrati.
Banden mellan partier och medborgare var under en lång period starka.
Under valen mellan 1920 och 1970 röstade väljarna närmast regelmässigt
på ett och samma parti (jämför kapitel 2). Väljarnas partilojalitet var stark,
vilket gjorde det väldigt svårt för nya partier att slå sig in på partimarknaden.
Under nästan sju decennier, från det att rösträtten blev allmän, fram till slutet av
1980-talet, tog i princip samma fem partier hand om samtliga riksdagsplatser
i Sverige. I de svenska kommunerna var det fortfarande under tidigt 1980-tal
vanligast att de kommunala partisystemen var fem- eller sexpartisystem.11
Den svenska stabiliteten är unik, inte minst när den beaktas i ljuset
av de förändringar som svepte över andra västeuropeiska länder. Under
1970-talet blev väljarna allt mindre lojala mot de partier de tidigare så troget hade
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röstat på. I Danmark och Norge ﬁck utvecklingen drastiska återverkningar för
de etablerade partierna. Tydligaste uttrycket för detta var 1973 års ”jordbävningsval” (Bille 1990; Arter 1999: 98ﬀ ). I samband med valet tog sig
ett ﬂertal nya partier in i de norska och danska parlamenten, samtidigt som
interna stridigheter utbröt inom ländernas etablerade partier. Följden blev ett
par mer eller mindre framgångsrika utbrytningar.12 I Sverige lyste emellertid
sådana dramatiska eﬀekter av väljarnas minskade partiidentiﬁkation med sin
frånvaro. Fempartisystemet var intakt under hela 1970-talet.
Denna generella uppluckring av partisystem, som påbörjades under 1970talet, brukar tillskrivas tre sorters förändringar som ägde rum från slutet av
1950-talet och början av 1960-talet (jämför Pedersen 1983). Förändringarna
påstås ha fått återverkningar på (i) de politiska partiernas strategier, (ii) på
relationen mellan partierna och deras medlemmar samt (iii) på relationen
mellan partierna och staten. Avhandlingen syftar inte till att bringa reda i de
kausala länkarna mellan förändringstendenserna. Poängen är enbart att visa
hur de etablerade partiernas strategier har förändrats och antyda förklaringar
till varför dessa förändringar har ägt rum. Följande förändringar beskrivs som
de viktigaste:
(i) Den första var att de konﬂikter som förenade samhällsgrupper mot
varandra i samband med demokratiseringen (exempelvis kampen för
politiska och sociala rättigheter) blev mindre akuta. Vid ingången
till 1960-talet var behovet av klassolidaritet inte lika stort som under
1910- och 1920-talen.
(ii) Den andra var att den ekonomiska tillväxten efter andra världskriget
och den då expanderande och framgångsrika välfärdsstaten mildrade
spänningarna mellan de tidigare så klassorienterade partierna. Efterkrigstidens välståndsökning bidrog till att krympa det ideologiska
spänningsfältet och allt ﬂer medborgare kom att tillhöra medelklassen.
Väljargrupperna var sålunda inte längre väl avgränsade från varandra och det blev svårare att utkristallisera tydliga klasser som stod i
konﬂikt med varandra.
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(iii) Den tredje var att den teknologiska utvecklingen tillhandahöll partiledningarna nya viktiga redskap för att eﬀektivisera sin verksamhet.
Framför allt rörde det sig om möjligheterna att nå ut med sitt politiska
budskap via tv och möjligheterna att inhämta information om väljarnas
preferenser genom gallupundersökningar.13

Dessa förändringstendenser tillhandahöll partiledningarna incitament att
tona ned den retorik som baserades på polarisering mellan samhällsklasser.
Istället för att appellera till de väljargrupper som traditionellt röstat på dem,
gavs de chansen att lyfta blicken och rikta sig mot hela väljarkåren (jämför
Katz och Mair 1995: 12). Otto Kirchheimer (1966: 184) beskriver denna utveckling som att partierna rörde sig från att vara medlemsbaserade masspartier – i första hand strävande efter att vinna val på ideologiskt sammanhållna program – till att bli mer utåtriktade och utvecklas till kortsiktiga,
röstmaximerande catch all-partier.
På ett allmänt plan är forskningsresultaten entydiga. En sådan utveckling
har ägt rum. Oavsett vad orsakerna till det är, har partierna gått från att vara
masspartier eller folkrörelsepartier till att bli catch all-partier (Kirchheimer
1966), elektorala professionella partier (Panebianco 1988), väljarpartier (Gilljam och Möller 1996) och/eller mediapartier (Gidlund och Möller 1999: 17).
Relationen till medlemmarna och väljarna har förändrats. Detta gäller även för
Sverige (jämför Håkansson 2005; SOU 2004:22; Gidlund 2004; Blyth och
Katz 2005).

Har etablerade partiers förnyelsekapacitet försämrats?
En viktig implikation av de nyss beskrivna förändringstendenserna är att
de etablerade partierna med tiden har blivit allt mindre beroende av medlemmar (jämför Gidlund 2004; Ahrne och Papakostas 2003). När partiledningarnas fokus skiftade från att vara inåtriktad mot sina medlemmar
och mot de sociala grupper de ursprungligen företrädde, till att allt mer sätta
väljarna i centrum, skedde en förändring inom de etablerade partiorganisationerna. Samstämmiga intryck vittnar om att utvecklingen fått till följd att
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värdet av att ha många partimedlemmar devalverats på åtminstone fyra
områden (se Blyth och Katz 2005: 40; Seyd och Whiteley 2004: 358, 363;
jämför Gilljam och Möller 1996; Pierre och Widfeldt 1995):
(i) Partierna har blivit mindre beroende av medlemmarna som ambassadörer för partiet. Medlemmarnas roll som opinionsbildare genom
dörrknackning och torgmöten urholkas i takt med att partierna allt
eﬀektivare kan nå ut med sitt budskap med hjälp av starka personligheter (företrädesvis partiledaren) via stora massmedier.
(ii) Partierna har blivit mindre beroende av medlemmarna som opinionsmätningsinstrument. Om partiledningen förr behövde medlemmarna
för att kunna ha en ungefärlig uppfattning om vilka stämningar som
rörde sig bland väljarna, har detta närmast blivit en överﬂödig funktion i takt med att opinionsmätningar hanterar denna uppgift på ett
bättre sätt.
(iii) Partierna har blivit mindre ekonomiskt beroende av medlemmarna.
Sedan 1965 har de svenska partierna själva kunnat besluta om partistödets omfattning. Partierna har med tiden ökat sin ﬁnansieringsandel med skattepengar. Idag svarar det statliga och kommunala partistödet för omkring 70–80 procent av partiernas ﬁnansiering, medan
medlemsavgifterna svarar för 4–5 procent (SOU 2004:22: 34f, 44f ).
(iv) I den så kallade globaliseringens och den medialiserade politikens
tidevarv påstås det dessutom ha blivit mer kostsamt för partierna att
ha många medlemmar och en levande interndemokrati eftersom detta
begränsar partiledningens manöverutrymme samt drar ner beslutstempot
i partierna.

Det minskade medlemsberoendet torde ha inverkat negativt på de etablerade
partiernas förnyelsekapacitet, och kanske också på deras förnyelsevilja. Frågan
är om tidigare forskning har funnit ökad toppstyrning i partierna. En sådan
toppstyrning antas i sin tur ha bidragit till två saker: att minska medlemsinﬂytandet samt gjort det svårare för medlemmar att ta sig till ledande
positioner inom partierna. En sådan utveckling kan länkas till uppkomsten av
nya partier på följande sätt:
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(i) Det ﬁnns alltid människor som är aktiva inom de etablerade partierna
och vill ta sig till ledande positioner inom såväl etablerade partier som
den kommunala organisationen, för att komma åt selektiva incitament
i form av pengar, inﬂytande eller social status.
(ii) Ju svårare det är att få inﬂytande och ju sämre karriärmöjligheterna
är inom de etablerade partierna, desto mer frustrerade blir medlemmarna.
(iii) Detta tvingar dem att antingen lägga av med politiken eller att välja
alternativa vägar till att få igenom sina idéer eller komma åt selektiva
incitament i politiken.
(iv) En sådan alternativ väg är att bilda ett nytt parti.

Vi vet att allt ﬂer lämnar de politiska partierna. Andelen svenskar som är
medlemmar i något politiskt parti har halverats sedan början av 1980-talet
( Johansson 2005: 29). Enligt mitt tidigare resonemang är misstanken att
detta hänger samman med partiernas minskade förnyelsekapacitet. Men vet
vi någonting om förändringar i de svenska partiernas förnyelsekapacitet?
Olyckligtvis ﬁnns ganska lite forskning att falla tillbaka på. Exempelvis skriver Olof Petersson (1993: 125) att ”kunskapen om beslutsfattande
och medlemsdemokrati inom partierna […] har stora luckor”, och Tommy
Möller (1993: 184) konstaterar att frågan ”om hur den interna demokratin
fungerar – och har fungerat inom de svenska partierna [framstår som]
eftersatt”. Jan Teorells (1998: 11ﬀ ) mer uppdaterade översikt stärker det
intryck Petersson och Möller förmedlar. Dock har ett fåtal studier gjorts
som ger förutsättningar att säga någonting om de två förnyelsedimensionerna
Trots att politiska partier formellt sett är demokratiska organisationer,
betyder det ingalunda att det inte kan förhålla sig annorlunda i praktiken
(jämför Bäck och Möller 2003: 119). Exempelvis uppmärksammar Jon Pierre
(1986) att den socialdemokratiska partiledningen ständigt har strävat efter
handlingsfrihet genom att undvika bindande beslut på kongresserna.
En liknande slutsats når Per Albinsson (1986) i sin undersökning av
beslutsfattandet inom moderaterna, där han understryker att partiledningen har en förhållandevis stark ställning gentemot partistämman. Paula
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Uddmans (1987) studie av centerstämmor ger vid handen att medlemsinﬂytandet inom centern försämrades under 1970-talet. Jan Teorells (1998)
dom över interndemokratin (i hans fall moderaternas och socialdemokraternas) är hård. Båda partierna bedöms vara toppstyrda, och interdemokratin fungerar något sämre inom moderaterna jämfört med socialdemokraterna.
Indikationerna är att interndemokratin är bristfällig i de etablerade
partierna, åtminstone om interndemokratin ställs mot en utpräglad medlemsdemokratisk norm. Mikael Gilljam och Tommy Möller (1996: 154f ) går
till och med så långt som att hävda att det inte råder någon tvekan om att
medlemsinﬂytandet har minskat. De hävdar att det senaste decenniet har
inneburit en tydlig maktförskjutning från partimedlemmar till partiledningar. Ökat omvärldsberoende, ökad komplexitet och svåröverskådlighet i politiken påstås ha tvingat fram en toppstyrning inom partierna. Det
stegrade beslutstempot är därför en bidragande orsak till den försämrade
interndemokratin i partierna. När beslutstempot ökar blir det allt svårare
att inhämta medlemmarnas synpunkter. Vad rör den första dimensionen,
möjligheten för medlemmarna att få igenom sina idéer, verkar det ha blivit
svårare för medlemmarna att göra sin röst hörd.
Hur är det då med den andra dimensionen? Har det blivit svårare att ta sig
fram till ledande positioner inom de etablerade partierna? Till att börja med
kan konstateras att vägen till ett politiskt förtroendeuppdrag är lång för en
individ som önskar ta sig fram. Henry Bäck (2000) gör oss uppmärksamma
på att det krävs fem steg innan man kan komma till en position så att man i
slutändan blir förtroendevald. Dessa är:
(i) Att vara valbar (det vill säga vara över 18 år).
(ii) Att vilja ta på sig ett förtroendeuppdrag.
(iii) Att vara medlem i ett politiskt parti som ställer upp i kommunfullmäktigeval.
(iv) Att faktiskt bli tillfrågad av partiet om man vill ha ett förtroendeuppdrag.
(v) Att slutligen bli invald av väljarna.
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Frågan är var i denna kedja det går snett till den milda grad att partierna själva
rapporterar om rekryteringssvårigheter och dessutom skyller detta på medborgarnas ointresse (se Gidlund och Möller 1999). Peder Nielsen (2001: 69,
74) vänder på bevisbördan. Det är inte medborgarnas fel, utan partiernas eget,
att de har svårt att värva medlemmar och aktiva sådana. Nielsens data avslöjar nämligen att medborgarna är förhållandevis intresserade av att engagera
sig kommunpolitiskt. Enligt honom verkar snarare något vara fel med de
etablerade partiernas rekryteringspolitik. Nielsens poäng är denna: Trots att en
slumpvist utvald medborgare uppfyller de tre första stegen, verkar det vara svårt
för även den mest uppdragsvillige medborgaren att bli rekryterad av partierna.
Fler än hälften av de uppdragsvilliga partimedlemmarna (56 procent) uppger
att de aldrig ens har blivit tillfrågade om de vill åta sig ett uppdrag som ledamot,
ersättare i kommunfullmäktige eller någon kommunal nämnd.
Nielsens data stärker hypotesen om att de etablerade partierna har blivit
mer svårforcerade för personer som vill göra politisk karriär. Andra forskningsresultat pekar i samma riktning. Förutsättningen för politisk aktivitet beror
på om man är uppkopplad mot rätt politiska nätverk (jämför Teorell 2000;
Hedin 2001). Också David Karlssons (2001) studie av förtroendevaldas väg in
i politiken ger en sådan misstanke empiriskt stöd. De ﬂesta som har rekryterats
till politiken har blivit förtroendevalda på andras initiativ.

***
Kan vi nu säga någonting om huruvida förändringar har ägt rum i det etablerade
utbudet av politiska partier? På ett övergripande plan är bilden entydig. De
västeuropeiska etablerade partierna har utvecklats från att ha varit medlemsbaserade masspartier till att bli allt mindre beroende av sina medlemmar och
allt mer inriktade mot väljarkåren. Frågan är om, och i så fall hur, utvecklingen
har påverkat partiernas förnyelsekapacitet.
Genom att inventera forskningen på området har jag undersökt två dimensioner: om det har blivit svårare för medlemmarna att få gehör för nya idéer
inom de etablerade partierna och om det har blivit svårare för medlemmar-
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na att göra karriär inom de etablerade partierna. Här konstaterades att kunskapsläget behöver förbättras. Men givet den tidigare forskningens resultat
verkar slutsatsen rimlig att förnyelsekapaciteten har försämrats något i båda
avseenden (jämför beskrivningen i Blyth och Katz 2005: 45).
Figur 5.3 Försämrad förnyelsekapacitet = aktivitet ﬁnner nya vägar?
Ledningens anpassningsförmåga
God
Hög rotation –
lätt att göra
karriär.

Dålig

A.

B.

Ledningens
utbytbarhet

E.
Låg rotation –
svårt att göra
karriär.

C.

D.

Intrycket ges att vi har rört oss från punkt A (låt oss kalla detta för partiernas
”gyllene tid” [jämför Kirchheimer 1966; Müller 1993]) till en punkt som jag
här kallar för ”E”. Valet av punkten är naturligtvis inte exakt, men inte godtyckligt heller. Rörelsen illustrerar ungefär varthän utvecklingen har gått. Det
ser ut som om det både har blivit svårare för personer utanför den omedelbara
partitoppen att få gehör för nya idéer, och besvärligare att göra karriär inom
de etablerade partierna. Denna utveckling skulle kunna förklara varför ﬂer och
ﬂer personer lämnar partierna och att dessa personer, samt andra människor
som aldrig varit medlemmar men är politiskt intresserade, söker andra vägar
för politisk påverkan.

Förändrad efterfrågan på oﬀentlig politik?
I slutändan är det väljarna som avgör huruvida ett nytt parti kommer in i en vald
församling eller inte. Även om det skulle ﬁnnas starka selektiva incitament för
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en individ att bilda ett parti, underlättas partibildningsbeslutet om det ﬁnns en
marknad för det nya partiet. Om partibildaren inte vill förlita sig på sin förmåga
att övertala väljarna om att de faktiskt behöver ett nytt parti, bör det ﬁnnas en
viss efterfrågan för att partibildningen ska leda till fullmäktigerepresentation.
Har väljarmarknaden blivit mer lättåtkomlig för en partientreprenör?
Sverige har förändrats på ett genomgripande sätt under de senaste trettio
åren (Teorell och Westholm 1999: 13). Kvinnor har blivit lika välrepresenterade
på arbetsmarknaden som män, de unga har blivit allt mer välutbildade och
befolkningen har blivit allt mer rörlig i takt med utbyggnaden av infrastrukturen. Enligt Ronald Inglehart (1990) har utvecklingen fått till följd att de
konﬂiktlinjer som skapade de ursprungliga partierna (bland annat klass,
centrum-periferi och religion) försvagats (jämför Bäck 1995: 42). Ska
man tro den forskning som fokuserat på medborgarnas förändrade värderingar pekar resultaten i samma riktning: Väljarna har börjat divergera från de
etablerade partierna utefter två (sinsemellan relaterade, men av analytiska skäl här
separerade) dimensioner:
• Den första dimensionen har att göra med att medborgarna har
utvecklat nya värderingar som skiljer sig från dem som låg till grund
för de ursprungliga partierna (till exempel Inglehart 1977; Dalton
med ﬂera 1984). Människor röstar efter sin sociala grupptillhörighet i
mindre utsträckning jämfört med för tjugo-trettio år sedan (Holmberg 2000: 197)
• Den andra dimensionen handlar om att väljarna har fått ett mer
kritiskt förhållningssätt till auktoriteter, är mer ifrågasättande och
misstror politiker och viktiga politiska institutioner i allt större utsträckning (se översikten i Möller 2000: 30f ).

Vad vet vi empiriskt om svenska förhållanden rörande dessa dimensioner? Har
glappet mellan den politik väljarna efterfrågar och vad de etablerade partierna
har att erbjuda ökat? Ett sätt att undersöka detta på är att ställa frågan hur
väl politikerna speglar väljarnas åsikter. Statsvetarna i Göteborg (exempelvis
Esaiasson och Holmberg 1996; Oscarsson 1998; Holmberg 2000 och
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Holmberg och Oscarsson 2004) har länge undersökt den här frågan. Klart är att
åsiktsöverensstämmelsen mellan väljarna och deras politiker kan variera stort
mellan politikområden (exempelvis är EU- och ﬂyktingpolitiken områden
där väljarna har andra uppfattningar än politiker). Men, som Ingvar Mattson
(2005: 120) konstaterar i en översikt över den svenska litteraturen på området, det verkar inte som om att åsiktsgemenskapen mellan väljare och
valda försämrats särskilt mycket under den senaste trettioårsperioden (jämför
Widfeldt 1997). Partierna ser ut att ha kunnat anpassa sig till väljarnas ändrade
värderingar. Med andra ord är det inte uppenbart att de etablerade partierna
skulle representera medborgarna på ett otillfredsställande sätt, även om väljare
och valda divergerar i enskilda (om än viktiga) sakfrågor.
Då är det desto tydligare att något har hänt med den andra dimensionen.
Med undantag för valet 2002 har väljarnas missnöje med politikerna ökat
kontinuerligt under efterkrigstiden (Möller 2000: 56; Holmberg och Oscarsson 2004: 249f ). Under samma tidsperiod har Sverige gått från att vara en av
västvärldens ledande ekonomier och ett ideal för social välfärd, till att plågas
av hög arbetslöshet och stora nedskärningar i de sociala skyddssystemen. Inte
sällan kopplas den ökande politikermisstron ihop med det politiska systemets
försämrade leveransförmåga. Det ﬁnns ett visst fog för påståendet att: Visst,
partierna representerar samhällets skiljelinjer, men medborgarna är missnöjda
med politikernas sätt att handskas med skattemedlen. Det förefaller nämligen
som om allt ﬂer anser att politikerna sviker sina åtaganden, att de enbart drivs
av egenintressen, är ohederliga och inkompetenta (Möller 2000: 108ﬀ ).
Syftet är inte att förklara varför misstron mot politikerna har ökat till den
milda grad att man ibland talar om ett ”politikerförakt” (Möller 2000: 20ﬀ ),
utan bara att konstatera att sådana attityder har utvecklats bland väljarna.
I litteraturen brukar man tillskriva just 1990-talets ovan omtalade politiska
skandaler/aﬀärer stor del av skulden (jämför Johansson 2004). Orsakerna
till misstron åsido. Jag är intresserad av om den beskrivna utvecklingen har
spelat partientreprenörer i händerna. Finns det numera en bättre ”marknad”
för nya partier jämfört med för trettio år sedan? Utvecklingen illustreras med
hjälp av det utfallsrum som utvecklades tidigare i kapitlet. Förenklat kan vi säga
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att vi rört oss från nedfrysningsperiodens punkt A till att hamna någonstans i
närheten av punkt ”E”:
Figur 5.4 Värderingsförändringar ger partientreprenörer utrymme.
Etablerade partier levererar
välfärdsnivån som medborgarna kräver.
Etablerade partier
representerar
medborgarna på ett
tillfredsställande sätt.

Etablerade partier levererar
inte den välfärdsnivå som
medborgarna kräver.

A.
Dåligt utrymme för nya
partier.

B.

E.

Etablerade partier
representerar
medborgarna på ett
otillfredsställande sätt.

Gott utrymme
för nya partier.
D.

C.

Det är rimligt att tro att potentiella partibildare ser förändrade värderingar och
ökad politikermisstro som att ett möjligheternas fönster har öppnats. Individer
med en känsla för förändringen inser att det ﬁnns en marknad för nya partier.
Det är tydligt att utvecklingen kan kopplas till partibildning om vi exempelvis
ser på en debattartikel författad av Per Gahrton (1980) kallad ”Dags för ett nytt
politiskt parti!”. Han skriver:
De fem riksdagspartierna har alla sina rötter i sekelgamla ideologier
och klassförhållanden. [...] [De tyngs] alla så hårt av historisk barlast
och programmatiska skygglappar att allt färre människor känner igen
sina uppfattningar och visioner i deras åsiktspaket. [...] Det ﬁnns ett
stort politiskt tomrum. [...] Jag tror tiden har blivit mogen för ett helt
nytt parti som skulle skilja sig från de fem riksdagspartierna såväl när
det gäller målsättning som arbetsmetoder.

Det är dock inte bara ”värderingarna” och ”uppfattningen av politiker” som har
ändrats. Som en konsekvens av dessa två utvecklingstendenser har väljarnas
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beteende genomgått förändringar. Även om de gjordes för snart 20 år sedan
är Richard Roses och Ian McAllisters (1986) iakttagelser talande. De konstaterar att den största skillnaden mellan ”nedfrysningsperioden” å ena sidan
och ”islossningsperioden” å den andra, är att väljaren allt mer blivit just en väljare. Medborgaren väljer numera aktivt mellan partialternativen. Förr kunde
begreppet ”klass-” eller ”gruppröstning” fånga väljarbeteendet. Väljarnas val av
parti kunde betraktas som en manifestation av grupplojalitet snarare än ett
aktivt val från deras sida. I detta sammanhang konstaterar Sören Holmberg
och Henric Oscarsson (2004: 137) att korttidsfaktorer, som till exempel
valrörelser, fått ökad betydelse på bekostnad av tidigare avgörande faktorer
som gruppidentitet och politisk socialisation. Här följer några indikatorer på
hur väljarnas beteende har genomgått förändringar (till exempel Gilljam och
Möller 1996; 162f ):
•

Partibytena mellan val har ökat – det vill säga, det har blivit mer sannolikt att en person som röstat på parti Y vid ett val kan tänka sig att
rösta på parti X vid ett senare tillfälle.

•

Partibytena under valrörelserna har ökat. Väljarna kan allt oftare
tänka sig att ändra sin uppfattning om vilket parti de tänker rösta på
under valrörelsens gång. Hit hör förstås att väljarna bestämmer sitt
partival allt närmare valdagen.

• Röstdelning mellan riksdagsval och kommunalval har ökat. Väljaren
har inget behov av att rösta på parti X i både riks- och kommunalval.

Iakttagelserna gör det rimligt att anta att en marknad har öppnats för individer som vill lansera nya partier. I viss mån representerar inte de etablerade
partierna de skiljelinjer som ﬁnns i samhället lika bra som de gjorde för
trettio år sedan. Medborgarna har utvecklat ett kritiskt förhållningssätt
gentemot politikerskrået, ett förhållningssätt som ibland tar sig uttryck i
misstro eller rent förakt mot de etablerade partirepresentanterna. Utvecklingen
har bland annat tagit sitt uttryck i att väljarbeteendet har ändrats i en sådan
riktning att utsikterna har förbättrats för partibildare som vill ta sig in i det
etablerade partisystemet. I linje med den entreprenörsdiskussion som fördes
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i kapitel 4 är det dock viktigt att komma ihåg att inte enbart existensen av en
marknad kan förklara varför partibildningsstrategin väljs. Det måste också
ﬁnnas något som drar entreprenören till den politiska karriären.

Slutsatser
Vilka slutsatser kan dras från detta kapitel? Är den parametriska modellen
användbar för att besvara forskningsfrågorna? Kan förändringar i potentiella
partibildares omgivning förklara att det blivit vanligare att människor valde
partibildningsstrategin under perioden 1973–2002? Följande tabell tjänar som
avstamp för en sammanfattande diskussion:
Tabell 5.5 Hur användbar är den parametriska modellen?
Hypotes som diskuteras

Har utmanare gynnats av utvecklingen?

Främjande: Har det blivit mer lockande att
vara kommunpolitiskt engagerad?

1. Bättre ekonomiska villkor?
Nej, försämrade för fritidspolitikern.
Ja, förbättrade för del- och heltidspolitiker.
Ja, generöst, okontrollerat partistöd kan
locka.
2. Mer makt?
Nej, minskad för fritidspolitikern.
Ja, ökad för del- och heltidspolitiker.
3. Mer social status?
Nej, tvärtom.

Begränsande: Har trösklarna för att bilda
ett nytt parti sjunkit?

4. Nej, spelfältet har inte gjorts mer egalitärt
beträﬀande partistödet eller hjälp med
valsedlar.
5. Ja, nykomlingars tillgång till media som
kanal ser ut att ha förbättrats.
6. Nej, kommunalt valsystem har ej ändrats
till utmanares favör (om något, så tvärtom).

Har de etablerade partiernas kapacitet till
förnyelse försämrats?

7. Ja, det ﬁnns skäl att tro att så är fallet.

Har det uppstått en marknad för nya
partier?

8. Ja, ett möjligheternas fönster har
öppnats för partientreprenörer då
väljarnas partiidentiﬁkation har minskat
och politikermisstroendet ökat.
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De främjande spelreglerna
Undersökningen av hur främjande spelregler har ändrats besvarar inte
varför partibildningsstrategin blev vanligare. Den kommunpolitiska karriären
har bara blivit mer lönsam för det fåtal politiker som beﬁnner sig nära exekutiva befattningar. För hel- och deltidsengagerade politiker har ersättningarna
höjts, möjligheten till alternativa privata sidobetalningar har ökat och de har
fått större potential till inﬂytande. Om vi ska tro att det här förklarar att ﬂer
valt partibildningsstrategin måste två ytterligare antaganden göras, nämligen
att partibildarna bortser från den erfarenhet andra partibildare gjort (att de
oftast utestängs från ledande poster) samt att partibildarna är stora risktagare
som tror att de ska kunna komma åt denna absoluta minoritet av välarvoderade
befattningar som ﬁnns nära exekutiven. Min bedömning är att detta försvagar
de faktorer som pekade i riktning mot att ﬂer bildar nya partier.
Däremot är tre faktorer gemensamma för det stora ﬂertalet kommunpolitiker, och som pekar mot tesen att det skulle ﬁnnas mer som lockar individer till kommunpolitiken. För det första har de ekonomiska förutsättningarna försämrats för majoriteten av kommunpolitiker. För det andra har
den sociala status som är förknippad med kommunpolitikerrollen stadigt försvagats. För det tredje rapporterar allt ﬂer om att de har fått mindre inﬂytande
över kommunpolitiken. Det är till och med inte alls säkert att ens ledande
kommunpolitiker kan realisera den inﬂytandepotential som ﬂyttats ned från
statlig till kommunal nivå i samband med decentraliserings- och privatiseringssträvanden. Bristande ekonomiska resurser samt tjänstemännens
starka ställning inskränker nämligen handlingsutrymmet för kommunpolitikern.

De begränsande spelreglerna
Spelregler som knyter trösklar och kostnader till partibildningen har varit tämligen oförändrade under undersökningsperioden. Det har varit lätt att bilda
partier i Sverige under perioden mellan 1973 och 2002. Men trots att det är
enkelt att formellt sett bilda partier, så är spelfältet väldigt ojämlikt. Regler för
subventionerade valsedlar och för att få kommunalt partistöd är fortfarande
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till etablerade partiers favör och till nykomlingars nackdel. Så även om det i
praktiken är enkelt att bilda partiet, har uppstartskostnaderna inte minskat. Det
enda som talar för att spelfältet har jämnats ut är att nykomlingarnas tillgång till
media som kanal för att nå ut med budskap har förbättrats något. Det går inte
att argumentera för att det kommunala valsystemet blivit mer proportionellt.
Snarare har proportionaliteten försämrats då invånarantalet generellt sett har
ökat, men inte antalet fullmäktigeplatser.
Den enda tröskel som förefaller ha justerats nedåt, till nykomlingarnas
fördel, är sålunda tillgången till media. I och med att tidningarna allt mer har
lösgjort sig från partipolitiken, och i och med att tidningar mer och mer söker
”sensationer”, förefaller det ha blivit lättare för nykomlingar att nå ut med sitt
budskap i nyhetsmedier. Detta torde framför allt gälla lokala nyhetsmedier.
Dock är det sammantagna intrycket att hypotesen om ”sänkta trösklar” inte
fungerar särskilt väl för att förklara partibildningsstrategins ökade popularitet.
Spelfältet är fortfarande ojämlikt till de etablerade partiernas favör.

Det etablerade utbudet av politiska partier
De etablerade partiernas förnyelsekapacitet analyserades utifrån två dimensioner: Hur lätt det är att göra karriär, och hur lätt det är att föra fram nya idéer
inom dem. Efter en genomgång av tidigare forskning var indikationen att det
både har blivit svårare att göra karriär och svårare för medlemmar att få igenom
nya idéer. Det ﬁnns sålunda stöd för argumentet att försämrad förnyelsekapacitet tvingar karriärsugna, politiskt aktiva människor med annorlunda idéer
bort från etablerade kanaler för politisk påverkan mot inaktivitet eller en
annan typ av engagemang. Ett exempel på ”en annan typ av engagemang” är
partibildningsstrategin.

Väljarnas efterfrågan på oﬀentlig politik
Men för att ett nytt parti ska kunna komma in i fullmäktige, måste det ﬁnnas en
marknad för nya partier. Därför analyserades partientreprenörernas möjlighetsstruktur utifrån två dimensioner: Hur väl de etablerade partierna representerar medborgarna och hur medborgarna bedömer att de beﬁntliga politikerna
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hanterar sitt mandat. Efter en inventering av tidigare forskning konstaterades
att de etablerade partierna inte blivit särskilt mycket sämre på att representera
medborgarnas värderingar. Dock har väljarna blivit allt mer missnöjda med hur
politikerna hanterar sina mandat. I och med denna utveckling ﬁnns det numera
en marknad för partientreprenörer. Väljarnas minskade partiidentiﬁkation
och ökade politikermisstro gör att ett möjlighetens fönster öppnats för partientreprenörer.

***
Sammanfattningsvis talar ﬂera av resultaten mot de hypoteser som formulerades. Skälet till det ligger till viss del i de strikta antaganden som gjordes.
Partibildarna är förstås inte perfekt informerade om värdet på alla parametrarna. Men ändå, hypoteserna är ingalunda orimliga. Det måste betraktas
som överraskande att vissa resultat pekade i rakt motsatt riktning. Konstateras
kunde att den kommunpolitiska karriären knappast väljs i syfte att stärka den
sociala statusen. Dessutom är den ekonomiska avkastningen osäker och maktincitamenten otydliga. Att de institutionella trösklarna överlag förblivit orörda
gör att slutsatsen måste dras att den parametriska modellen inte nämnvärt
förbättrar vår förståelse för varför partier bildas överhuvudtaget eller varför de
bildades allt oftare åren 1973–2002.
Kapitlets viktigaste resultat är att skrivbordet har rensats från möjliga förklaringar. Flera av hypoteserna är ett slags usual suspects i litteraturen om partibildningar. De har inte bidragit till att besvara forskningsfrågorna på något bra
sätt. Vi kan därför stryka några av de vanliga hypoteserna från listan eftersom
de förefaller vara tämligen oanvändbara. Inte nog med att de inte fungerade.
Vissa av resultaten fördjupade snarare samarbetsparadoxen. Jag menar att detta
ger oss anledning att rikta blicken mot andra teoretiska och metodologiska
redskap för att klara av att besvara avhandlingens frågor. Inte minst gäller
detta mot bakgrund av de iakttagelser som trots allt pekade i ”rätt riktning”.
De etablerade partierna har blivit mer svårforcerade (idéer och personer har
svårare att nå fram till ledande positioner). Det verkar dessutom ﬁnnas röster
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att hämta för partientreprenörer (en marknad har öppnats för nya partier).
Men eftersom de ”marknadsmekanismer” som undersökts i detta kapitel
fungerade dåligt, svävar vi fortfarande i okunnighet beträﬀande vilka mekanismer som är verksamma på individnivå. Det kollektiva handlandets problem
kvarstår eftersom vi inte vet vad det är som motiverar partientreprenörerna till
att fylla upp den marknadsimperfektion som har uppstått de senaste trettio
åren. Låt oss därför försöka närma oss partibildarna och deras drivkrafter.
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NOTER TILL KAPITEL 5
Ett exempel på detta är när Aftonbladet i juli 2004 slog upp nyheten att ”arbetargrabben” Göran Persson hade lagt sig till med överklassfasoner. Det antyddes vara
opassande att arbetarrörelsens främste företrädare hade fått smak på god mat och dyra
drycker samt börjat intressera sig för konst (se Wolodarskis [2004] kommentar).
Anders Isaksson (2002) tar upp samma aspekt när han resonerar om det ökade glappet
mellan representanter och representerade.
2
Här följer ett axplock av 1995 års kommunala skandaler: I mars åtalades Partilles
kommunalråd för att ha tagit emot mutor från en byggmästare. I april tvingades
Danderyds KS-ordförande avgå då hon begärt 60 000 kronor i ersättning av kommunen för förlorad arbetsförtjänst – som arbetsgivare för ett företag som saknade verksamhet! I juni avslöjades att Sandvikens KS-ordförande köpt bland annat videokamera,
byggmaterial och växthus för sammanlagt 40 000 kronor – för skattebetalarnas pengar!
I september tvingades Mullsjös kommunalråd avgå sedan den interna revisionen avslöjat att han ”lånat” 60 000 kronor från det kommunägda fastighetsbolaget för att betala
egna skulder. I oktober avslöjades att ledande politiker och kommunala tjänstemän från
Motala reste med sina fruar till Nice och Berlin på kommunens bekostnad. Mängder
av representation, klädes- och bensininköp blev föremål för utredning. Flera av de inblandade tvingades avgå. Sex politiker och tjänstemän blev dömda i tingsrätten. I oktober beslutade Malmös kommunpolitiker att inte anmäla det före detta kommunalrådet
som hade slarvat med kommunens kontokort och undlåtit att lämna kvitton för inköp
på drygt 80 000 kronor. I november åtalades fyra kommunala företrädare i Bollnäs för
mutbrott då de fått resor, uppehälle och biljetter till friidrotts-VM av ett företag som
förhandlade om ett stort byggjobb i kommunen. I december polisanmäldes en moderat
politiker för misstanke om att ha förskingrat cirka 100 000 kronor ur partikassan.
3
Ännu ﬂer exempel fall av korruption som följde efter ”aﬀärernas 1995”: I maj 1997
bjöd ett stort byggföretag fem personer från Östersunds och Krokoms kommuner på
en konferensresa till Helsingfors. Det skulle egentligen bli en studieresa om äldrevården,
men kom snarare att handla om sprit, mat och ishockey-VM. Notan landade på
sammanlagt över 44 000 kronor (Expressen 2001-03-14). Ytterligare exempel på mutbrott var när representanter för det kommunägda utbildningsbolaget Skytteanska AB
bjöd tjänstemän och politiker på älgjakt – återkommande, under ﬂera års tid (Dagens
Nyheter 2001-07-04). Ett av de mer aktuella exemplen är när media uppmärksammade
att Malmös kommunalråd (med hustru) bjöds på två resor av en känd IT-miljonär.
Resorna har lett till förundersökningar rörande mutbrott och bestickning
(Kvällsposten 2004-06-12; Kvällsposten 2004-06-11).
4
Indikationen stärks av undersökningar som noterat att medborgarnas politiska aktivitet förändrats över tid. I slutet av 1980-talet iakttog Maktutredningen (SOU 1990:44)
en förskjutning i medborgarnas politiska aktivitet. Politiskt deltagande förbundet med
1
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den representativa demokratins institutioner hade då stagnerat. Andra former av politisk
aktivitet, framför allt sådana som rörde individuell opinionsbildning, ökade däremot
kraftigt. Förskjutningen från kollektivism till individualism verkar ha fortsatt under
1990-talet. Politiska aktiviteter som kräver större investeringar från den enskilda och
sådana som kräver mer permanent engagemang gick tillbaka (Petersson med ﬂera
1998).
5
Man har sett att detta spelar stor roll i USA, där demokrater och republikaner justerat
reglerna för vilka kriterier kandidater måste ha uppfyllt för att få ställa upp till allmänna
val (så kallade ballot laws, se Bowler med ﬂera 2001: 7).
6
Det senare innebär att ett parti som vill ställa upp till riksdagsval måste kunna visa
att det har stöd av minst 1 500 personer som har rösträtt i hela riket. För val till landstingsfullmäktige gäller att ett sådant parti ska stödjas av minst 100 personer. För val till
kommunfullmäktige gäller att 50 personer av de röstberättigade kommunmedlemmarna
ska stötta det nya partiet i den kommun registreringen avser. I regel visar det nya partiet
detta genom att man bifogar en lista med ansökan om att registrera partibeteckningen.
7
Ett exempel på hur betydelsefullt det är att få in en fot på marknaden för politiska
partier är Sverigedemokraternas framgångar i valet 2002. Partiet ﬁck 76 300 röster i
riksdagsvalet, vilket motsvarade ungefär 1,4 procent av den sammanlagda andelen röster.
Framgången innebär att partiet får tillbaka ungefär 400 000–500 000 kronor retroaktivt
för de tryckkostnader de hade vid valet 2002, slipper betala för valsedlarna inför valet
2006, samt behöver inte se till så att valsedlarna ﬁnns på plats i vallokalerna under detta
val (Dagens Nyheter 2002-09-22).
8
Ett exempel på detta är att Stockholmspartiet, som var representerat i Stockholms
stadsfullmäktige åren 1979–2002, nådde 2 procent av rösterna i 2002 års fullmäktigeval
– men ﬁck inte representation. Detta medförde att partiet inte har rätt till fria valsedlar
under valet 2006 (SOU 2004:111: 156).
9
Här handlar det huvudsakligen om det så kallade ”avtrappade partistödet”, ett slags stöd
som utgår till partier som förlorat representation i kommunfullmäktige.
10
Peter Mair (1997: 14) beskriver logiken i hur de etablerade partiernas kartell fungerar
med hjälp av en analogi till marknadens funktionssätt (jämför Schattschneider 1960:
63):
Much as rival cigarette manifacturers have a mutual interest in the
promotion of smoking, however competitive they may be vis-à-vis one
another as far as the marketing of their own particular brands may
be concerned, the established parties in a party system may be seen
to have a mutual interest in the survival of their particular conﬂict
and their particular form of competition […] [T]he real essence of a
party system may be seen not in the competition between the principal
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protagonists [...] but rather in competition between those who wish
to maintain that principle competition, on one hand, and on the other
hand those who […] are trying to establish a wholly diﬀerent dimension.
Det rörde sig om ett kommunistiskt och ett socialdemokratiskt parti på vänsterﬂanken, samt ett bondeparti, ett liberalt parti och ett högerparti från mitten och högerut.
Samtliga partier, utom socialdemokraterna, har skiftat beteckningar under dessa sju
decennier. Partiorganisationerna är dock desamma som de ursprungliga.
12
Det ﬁnns åtminstone tre exempel på detta. I Danmark lämnade ett antal medlemmar socialistiskt folkeparti för att 1969 grunda venstre socialisterna (socialistisk
venstre) (Fitzmaurice 1981: 10). Bildandet av centrumdemokraterna är ännu ett
danskt fall av liknande partibildning, då Erhard Jakobsen bröt sig loss från socialdemokraterna för att bilda eget parti. Även i Norge ﬁnns dylika exempel. I samband
med det norska EG-valet 1972 övergav ett antal marknadsliberala medlemmar det
norska liberala partiet för att bilda liberale folkparti (Arter 1999: 56). Visserligen har det
skett utbrytningar även i Sverige. SKP (Sveriges kommunistiska parti), APK (Arbetarpartiet kommunisterna) och KFML (Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna)
är illustrativa exempel. Emellertid lyckades aldrig dessa ta sig in i riksdagen (utom APK,
som ”tjuvåkte” på två VPK-mandat åren 1977-1979 då två VPK-are bytte parti under
pågående mandatperiod).
13
Peter Esaiasson (1991: 275f ) har undersökt hur svenska partikampanjer har förändrats. Först var medlemsmöten viktigast för att mobilisera väljarna. Sedan blev radion
ett viktigt instrument för att nå ut med politiska budskap för partierna. Därefter tog
televisionen över. Därefter kom journalisterna in på banan som en oberoende kraft (från
ungefär 1968 och framåt). Partierna blev av med ett oerhört viktigt kampanjinstrument
och förlorade därigenom delar av sitt monopol på att deﬁniera vad politik ska handla
om. Utvecklingen torde ha inneburit att marknaden har öppnats upp för andra politiska
idéer än de etablerade partiernas.
11
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KAPITEL 6

DEN SEKVENTIELLA MODELLEN
[W]hile entrepreneurs are believed to be critical in the process of group
mobilization, little is known about what they do and why and how they
do it (Nownes och Neeley 1996: 120).

Introduktion
I föregående kapitel försökte jag besvara avhandlingens båda frågor. Partientreprenörernas preferenser speciﬁcerades i förväg. Grundtanken var att marknadsmekanismer kunde förklara partibildningar. Detta fungerade dåligt. Givet de
antaganden som gjordes, fanns inga starka bevis för att inkomstmaximering
eller önskan att stärka social status förklarar varför partibildningsstrategin väljs.
Analysen antydde dock att vissa variabler förtjänade en närmare granskning.
De delar som rörde inﬂytandemaximering gav ett motsägelsefullt intryck. De
delar som behandlade de etablerade partiernas förnyelsekapacitet föreföll vara
värda en ingående undersökning.
I detta kapitel riktas därför uppmärksamheten mot de enskilda partibildarna och de erfarenheter som ledde dem fram till partibildningsbeslutet.
Till en sådan undersökning krävs fallstudier, vilket implicerar en informationsinsamling inspirerad av historikerns arbetssätt. Som ett redskap för att analysera fallstudierna konstrueras en sekventiell modell. Genom att jämföra fallen
undersöks dels om olika slags partibildningar följer samma sekventiella logik,
och dels om olika typer av partibildare har haft liknande drivkrafter.

Lojalitet, protest och sorti
Den parametriska modellen var medvetet förenklad. Jag inventerade de vanligaste hypoteserna i den existerande litteraturen och försökte se om omgivningsförändringar förklarade partibildningar. Eftersom detta inte gav några
tydliga svar, vill jag nu komma närmare partientreprenörerna, deras väg fram
till partibildningsbeslutet och deras inre drivkrafter. Då jag har för avsikt att
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identiﬁera partibildarnas drivkrafter, innebär det att skiljelinjen mellan det
hypotetiskt-deduktiva angreppssättet och ett induktivt sådant blir mindre
tydligt än i föregående kapitel. Först konstrueras den sekventiella modellen så
att fallstudiematerialet kan organiseras på ett systematiskt sätt. Denna analysmodell bereder mig möjlighet att undersöka om partibildningar följer samma
temporala logik. Samtidigt ger den mig möjligheter att identiﬁera vad det var
som drev partientreprenörerna till partibildningsbeslutet.

Det generellt intressanta:
Valet av partibildningsstrategi
Varje enskild partibildning är i någon bemärkelse unik. Samtidigt är alla fall
av partibildning något som upprepas vid olika tidpunkter, av olika människor,
under olika typer av strukturella omständigheter. Den minsta gemensamma
nämnaren är dock att det rör sig om människor som av någon anledning har
beslutat sig för just partibildningsstrategin framför andra former av politisk
påverkan (jämför Griﬃn 1993: 1096). Poängen med att organisera materialet
efter en slags abstrakt, sekventiell modell över de händelser som föregår ”den
universella partibildningen” är följande: Om mina teoretiska föreställningar om
de sekvenser som antas föregå partibildningar fångar de processer som faktiskt
föregår en partibildning, kan modellen hjälpa oss att ﬁnna underliggande, gemensamma kritiska punkter i partibildningsfasen. På så sätt får jag möjlighet
identiﬁera partibildarnas drivkrafter.

Analytiska narrativ
Hur ska jag konstruera den sekventiella modell som omtalats ovan? Sedan
mitten av 1990-talet har en debatt förts som rör gränsdragningen mellan
deduktiva och induktiva angreppssätt inom främst sociologi och statsvetenskap. Forskare från olika traditioner har börjat utforska möjligheten att förena
ett angreppssätt som varit inriktat på att förklara unika historiska händelser
genom detaljerade ”berättelser” (det så kallade ”narrativa” betraktelsesättet) med
ett mer hypotetiskt-deduktivt, rationalistiskt angreppssätt.
Boken Analytic Narratives utgör ett av ﬂera försök till att sammanföra
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dessa traditioner. Introduktionskapitlet är en programförklaring av Robert
H. Bates, Avner Greif, Margaret Levi, Jean-Laurent Rosenthal och Barry
Weingast (1998). Det rör sig om fem rationalistiska teoretiker vars avsikt är
att distansera sig från den typ av avancerat matematiskt modellerande som
de anser har koloniserat den rationalistiska traditionen. Deras ambition är att
utveckla en metod för att genomföra rationalistiska fallstudier.
Från ett mjukare håll kommer Andrew Abbott (1992), Larry Griﬃn (1993)
och Peter Abell (1993). Deras argument är att de forskare som uppehållit sig
vid att beskriva unika fall utan ambitioner att formulera generella teorier som
kan säga något intressant om mer än ett fall, är fel ute. Enligt dem måste även
fallstudieanalyser och så kallade ”narrativ” styras av teoretiska begrepp som
speciﬁcerats i förväg. Kärnan i argumentet är att forskaren bör ställa upp klara
regler för hur fallstudier ska analyseras (jämför Kiser 1996; Kiser och Hechter
1991, 1998). Abell är strängast på den här punkten. Han menar att forskarna
bara levererar intetsägande, skräddarsydda efterhandsförklaringar till enskilda
historiska utfall om de inte arbetar teoristyrt. Abell hävdar att sådana undersökningar aldrig kan förklara utfall eftersom ”berättelser” aldrig kan falsiﬁeras.
Korsbefruktningen mellan narrativister och rationalister kan tyckas märklig. Vid en första anblick förefaller traditionerna oförenliga. Narrativister
associeras med det historiska projektet. De har ett särskilt gott öga till det unika
och arbetar aktivt med att lyfta fram nyanser i sina fallstudier. Rationalister har
traditionellt satt den deduktiva, rigorösa och logiska teoretiska uppbyggnaden
i centrum. Ambitionen är ofta att abstrahera modellerna från enskilda utfall
i syfte att skapa internt sammanhängande teorier som gäller för en hel klass
av empiriska fenomen. Samtidigt ﬁnns uppenbara beröringspunkter som gör
dialogen dem emellan begriplig. Narrativister och rationalister framför liknande
kritik mot strukturella förklaringar och så kallad ”oreﬂekterad” empiricistisk
kvantitativ forskning.1 Sådan forskning attackeras för att bortse från individer,
att den därmed aldrig har uttryckliga mikroteoretiska fundament och saknar
därför förmåga att öppna den ”svarta lådan” för att därigenom begripliggöra
samband mellan explanans och explanandum.
Det är i denna gemensamma kritik mot strukturalism och oreﬂekterad
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empiricistisk kvantitativ forskning som bland annat Edgar Kiser (1996: 26)
ﬁnner en utmärkt jordmån för dialog mellan rationalister och narrativister.
Bägge lägren lyfter nämligen fram individer, processer och strategiskt handlande
som centrala komponenter för att kunna förstå och förklara utfall. Det är också
i detta möte mellan rationalismen och narrativismen som jag ﬁnner verktyg för
att konstruera den sekventiella modellen. Kännetecknande för angreppssättet
är ambitionen att kombinera en uppsättning på förhand deﬁnierade teoretiska antaganden (som kännetecknar rationalismen) med en ambition att kontextualisera analysen (som kännetecknar historiska studier). Angreppssättet
kallas för analytiska narrativ. Med ”narrativ” avses att forskaren organiserar det
empiriska materialet i en kronologisk följd och att materialinsamlingen binds
ihop till en sammanhållen berättelse (Stone 1979: 3). Med ”analytiskt” menas
att modellen konstrueras med grund i rationalistiska antaganden där forskaren
i förväg organiserar sina förväntningar om (i det här fallet) partibildningsprocesser, innan de enskilda fallen undersöks (jämför Scharpf 1997: 29f ).
Analytiska narrativ förenar sålunda ett teoretiskt angreppssätt med en
bestämd metodologi. Syftet är att fokusera på den temporala logik som ﬁnns i
de processer som ”orsakar” de utfall som undersöks (Bates med ﬂera 1998: 14;
jämför Bennetts och Georges [1997] begrepp process-tracing).

Den sekventiella modellens uppbyggnad
Att konstruera den sekventiella modellen innebär att jag formulerar teoretiska
förväntningar om vilka sekvenser som föregår partibildningar. Föreställningen
om sekvensordningen kommer sedan att styra presentationen av fallstudiematerialet och utgör härvidlag kapitlets ”analytiska narrativ”.
Frågan är vad som ska ingå i den sekventiella modell som har till uppgift att
fånga de processer som föregår den ”universella” partibildningen. Larry Griﬃn
(1993: 1098) har ett allmänt förslag rörande hur narrativ bör organiseras. Först
ﬁnns en början, en tändande gnista som ”sparkar igång” berättelsen, och sedan:
[A] series of intervening actions, and then an end arrived at nonarbitrarily, as a result of preceding actions that emanated ultimately,
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from the beginning of the story or from various contingencies logically
integrated into the story.

Griﬃns förslag är lite för abstrakt, och frågan är hur det kan göras mer precist
för att passa partibildningskontexten. Simon Hug (2001) beskriver något som
påminner om analytiska narrativ. Han återger sådant som verkar vara gemensamt för alla partibildningar. Iakttagelserna utgör en bra utgångspunkt för vilka
sekvenser som ska ingå i den sekventiella modellen. Hug (2001: 36) konstaterar
att alla typer av partibildningar verkar se ut som följer:
At the outset […] a group of people is unhappy about some political
issues. These may cover quite diﬀerent problems in society. […] [A]
potential new party attempts to voice its demands in one way or
the other. […] In some cases these demands encounter favourable
treatment from the political establishment, while in other cases the
demands face outright rejection.

Med andra ord behöver narrativet en bakgrundsbild som beskriver de centrala
aktörerna (förslagsvis partibildarna), deras politiska bakgrund och relation till
det etablerade utbudet av partier. Därefter krävs att jag identiﬁerar den tändande
gnista som väcker partibildningsdramat till liv – att partibildaren ställer ett krav
på ett eller ﬂera etablerade partier. Sedan följer ett slags spel, nämligen partibildarens strategiska drag för att få igenom sitt krav och de etablerade partiernas motdrag om de ogillar kravet, och den konﬂikt mellan partibildaren och
det etablerade partiet som utspelar sig efter detta. Det analytiska narrativets
slutpunkt är naturligtvis tidpunkten då det nya partiet faktiskt bildas.

***
Denna abstrakta modell över partibildningsprocessen påminner om Albert O.
Hirschmans (1970) sätt att argumentera i Exit, Voice, and Loyalty. Hirschmans
analys ger oss ett par begrepp att arbeta med, och kopplingen till honom gör
också att den sekventiella modellen kan visualiseras med ett spelträd.
I kapitel 3 gjordes en åtskillnad mellan två principiellt intressanta
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situationer för hur nya partier bildas. Det handlar (a) om utbrytningar och
splittringar (vilket har visat sig vara det vanligaste sättet på vilket nya, lokala
partier i Sverige bildas [se Eriksson 1999]) eller (b) genuint nya partier som
bildas av personer som aldrig varit medlemmar i något av de etablerade partierna. Spelträdet nedan är så allmänt att det klarar av att fånga båda sorters
partibildningar.
Hirschman menar att organisatoriska konﬂikter alltid börjar med att någon
är missnöjd, antingen med status quo eller med någon förändring som organisationsledningen har föreslagit. Därefter kan de påföljande sekvenserna illustreras med detta spelträd:
Figur 6.1 Den sekventiella modellen som spelträd.
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Hur ska spelträdet tolkas? Jo, när någon är missnöjd kan han eller hon välja:
• Att hålla tyst och vara lojal mot den existerande ordningen (sålunda
lojalitet i Hirschmans terminologi). Berättelsen tar slut här. Den missnöjde individen knyter näven i ﬁckan och säger ingenting.
• En missnöjd individ kan resignera och överge försök till att påverka
den existerande ordningen helt och hållet (sorti i Hirschmans terminologi). Berättelsen tar slut här. En missnöjd partimedlem visar sin
besvikelse genom att ”rösta med fötterna” och överge sina partipolitiska ambitioner.
• Den missnöjde individen (oavsett om det är en partimedlem eller
någon utanför partisystemet) kan protestera, föra fram ett avvikande
krav och försöka förändra den existerande ordningen inifrån (protest i
Hirschmans terminologi). Om individen väljer detta handlingsalternativ måste partiledningen reagera. Berättelsen fortsätter därmed. På
ett eller annat sätt börjar partibildningssekvensen just här.

Om individen väljer lojalitet eller sorti behöver den berörda partiledningen inte
reagera. Den torde vara nöjd om individen är tyst och lojal trots sitt missnöje,
och den sörjer inte alltför mycket om en enskild medlem skulle välja att lämna
partiet. Väljer individen däremot protestalternativet börjar bekymren för partiledningen. Då måste representanterna för ledningen bemöta kravet. Den kan
då välja mellan två huvudsakliga handlingsalternativ:
• Att acceptera protesten och genomföra åtgärder för att tillfredsställa
den protesterande individen. Berättelsen tar då slut här. 2
• Att ignorera protesten och fortsätta som vanligt.3

Om partiledningen accepterar protesten och genomför de åtgärder den missnöjde individen kräver, är allt frid och fröjd. Partiet anpassar sig enligt kravet,
och livet går vidare. Om partiledningen däremot ignorerar protesten måste den
missnöjde individen återigen göra någonting och välja ett handlingsalternativ.
Återigen står tre alternativ till buds:
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• Att knyta näven i ﬁckan, acceptera misslyckandet och vara tyst och
lojal mot den existerande ordningen. Allt fortsätter som om ingenting
har hänt. Den enskilde har fått bära en kostnad av att protestera (tid,
energi, sociala risker) utan att få ut något av det.
• Att som partimedlem göra en ”tyst sorti”, det vill säga lämna partiet
och vara tyst. Den enskilde medlemmen har fått bära en kostnad (tid,
energi, sociala risker) av att protestera utan att få ut något av det.
• Att göra en kombination av ”sorti” och ”protest”, att helt enkelt
ställa sig vid sidan om den existerande ordningen för att sedan bilda
ett helt nytt, eget parti! Den enskilde medlemmen får bära kostnaden
av protesten och uppstartskostnader förenade med partibildningen,
men kan – om partiet får stöd – dra fördel av de sidobetalningar
som är knutna till en partibildning samtidigt som han eller hon får
chansen att genomdriva sin ideologi.4

Några ord om metoden
Innan fallstudierna presenteras ﬁnns skäl att beröra frågan om hur tillförlitliga
slutsatserna kan bli när man arbetar som jag gör i detta kapitel. Motiv, strategier
och processer står i centrum för analysen. En kärnfråga är om det överhuvudtaget går att forska om motiv. Motivforskningen är visserligen en svår bransch.
Emellertid utgör detta inget argument för att resignera inför uppgiften. När
jag har samlat in material i syfte att kunna säga någonting om partibildarnas
drivkrafter har arbetet handlat om att ﬁnna relevanta motivindikatorer. Här
ﬁnns inspiration att hämta både från källkritikens område och från samtalsintervjuer (Esaiasson med ﬂera 2002: 324f ).
Den kvalitativa forskningens samtalsintervjuer instruerar oss hur vi ska
gå till väga när vi analyserar aktörernas egna motiveringar till varför de valde
vissa strategier framför andra. I mitt fall börjar insamlandet av motivindikatorer med en granskning av det faktiska beslut som ska förklaras. I tre av fallstudierna (Kenneth Sandbergs Kommunens väl, Rune Sundquists Kalixpartiet och Reino Lindbergs/Lars Lundgrens Föryngringspartiet) har utbudet av
oﬀentliga källor varit begränsat, varför jag huvudsakligen tvingats att förlita
mig till samtalsintervjuer. Sådana innebär alltid fallgropar. Egennyttiga och
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strategiska motiv kan döljas av respondenterna, vilket kan göra att sådana
motiv förblir oupptäckta. I dessa tre fall har jag i princip låtit entreprenörernas berättelser stå för sig själva, även om jag i så stor utsträckning som
möjligt har försökt bekräfta deras historier genom samtal med personer
med insikt i partibildningen.5
Historikernas källkritik säger att man ska söka i många olika materialkällor, både oﬀentliga och privata. I de fall där det har funnits rikligt med
andra källor att falla tillbaka på (nyhetsrapportering, insändare, debattartiklar, privat korrespondens etcetera) har jag försökt följa det så kallade
”samtidighetskriteriet”. Poängen är att forskaren ska fästa större vikt vid
uttalanden som görs i nära anslutning till beslutet att bilda partiet, än vid
uttalanden som görs en längre tid efteråt. Vad gäller John Görnebrands
Kommunens väl, Agne Anderssons/Kurt Anderssons Bjärepartiet och Lars
Törnmans Kirunapartiet har jag därför kunnat använda nyhetsrapportering från tidpunkten vid beslutet ifråga. I dessa fall har intervjuerna i
stor utsträckning kompletterats med uttalanden i samband med partibildningen. Sålunda är datainsamlingen för tre av undersökningsobjekten
(Görnebrand, Andersson och Andersson samt Törnman) betydligt ”tjockare”
än för de andra tre. I dessa tre fall står jag på säkrare mark i förhållande till
de andra tre. Därför redovisas fallen i en ordning som motsvarar (a) de tre
där jag arbetat med en stor datamängd och sedan (b) de tre där jag främst
utgått från samtalsintervjuer.

***
I kommande avsnitt ska jag undersöka hur väl den sekventiella modellen
fångar partibildningsförloppet genom att titta närmare på sex fall av partibildning. Analysen av de sex berättelserna ska svara på vad det är som har
drivit de enskilda partibildarna.
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Kommunens väl och Centrumdemokraterna i
Simrishamn
Kort om partibildaren
John Görnebrand hade länge varit aktiv centerpartist i bland annat Värnamo och Ronneby (där han var socialarbetare) när han 1969 blev socialchef i
Simrishamns kommun (Görnebrand 2004 [intervju]; Blekinge Läns Tidning
1974-04-27). Görnebrand gjorde aldrig någon hemlighet av att han hyste ett
kraftigt missnöje med den svenska välfärdsstaten i allmänhet och den svenska
socialpolitiken i synnerhet. Han höll tidigt hög proﬁl i den allmänna debatten
och skrev ofta debattinlägg i polemik mot vänsterrörelsen, socialdemokraterna
och den svenska välfärdspolitiken (se exempelvis de mer eller mindre hätska
utfallen i debattartiklarna Görnebrand 1970a och Görnebrand 1970b).

Ett avvikande krav?
Att döma av Görnebrands debattartiklar i början av 1970-talet är det ställt
utom allt tvivel att han var missnöjd med det mesta inom svensk politik. I en
refuserad debattartikel daterad 27 april (1972a) skrev han exempelvis att en
”våg av proteströrelser” höll på att skölja över landet. Han hävdade att protestvågen riktades mot det svenska skattesystemet, prisstegringarna och politikernas löftespolitik, där han särskilt drog fram ett socialdemokratiskt löfte
om skattesänkning för två tredjedelar av medborgarna. I den refuserade debattartikeln skrev han att:
Sverige är i dag en demokrati i kris där politikerna försöker genom
löfte om nya bidrag klamra sig fast vid makten. Enligt en undersökning gjord på uppdrag av Expressen är det hela 25 % av väljarna, som
idag är tveksamma om vilket parti de skulle rösta på om det vore val
(Görnebrand 1972a).

Görnebrand ställde sedan den retoriska frågan varthän missnöjet ska ta vägen.
Han menade att en möjlighet givetvis vore att de 25 procenten tveksamma
tog och bildade ett nytt parti. Vid denna tidpunkt ser han dock inte parti-
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bildning som ett rimligt alternativ. Istället föreslås att de borgerliga partierna
ska föra fram nya kandidater till riksdagen, kandidater som företräder sådana
marknadsliberala idéer som han själv var anhängare av.
Vid en genomläsning av de debattartiklar som Görnebrand skriver vid
denna tidpunkt är det uppenbart att han företräder en klart avvikande uppfattning om hur svensk oﬀentlig politik ska utformas. Med hänsyn till den
rådande tidsandan för han fram extremt högerliberala frågor, som exempelvis
kravet att liberalisera alkoholpolitiken, att drastiskt förändra socialpolitiken
och att slopa matmomsen. Görnebrand försöker lyfta fram en sorts marknadsliberala idéer som vid tidpunkten inte har fäste bland de etablerade partierna.
Han kommer snart att upptäcka att de allra minst får fäste inom hans eget
parti, centern.

Kollisionen med det etablerade partiväsendet
Vilka metoder använde då Görnebrand för att råda bot på det han ansåg
vara snett i Sverige? Ja, ett sätt var just att skriva debattartiklar på temat. Ett
annat var att skriva och publicera den då förhållandevis uppmärksammade
boken Socialbyråkrati (Görnebrand 1973), där han luftade häftig kritik mot
den svenska välfärdsstaten. Ett tredje sätt var att försöka få gehör för de
marknadsliberala idéerna inom centern, där han länge varit aktiv medlem.
Han förefaller huvudsakligen ha använt två sorters strategier för att få upp
sina idéer på centerns dagordning: först att gå direkt på partiledningen och
presentera sina förslag, sedan att försöka skapa ett nätverk av marknadsliberala centerpartister som skulle jobba för att hamna högt upp på nomineringslistorna inför valet 1973.
Beviset för att han använde den första strategin återﬁnns i en privat brevväxling mellan Görnebrand och centerns partiordförande vid den tidpunkten,
Thorbjörn Fälldin. I ett brev som Görnebrand (1972b) skriver till Fälldin
daterat 9 mars (1972) är han märkbart irriterad över att centerpartiet accepterat en överenskommelse som skulle innebära att priset på mellanöl höjdes.
Han lanserar istället sina egna idéer för Fälldin, och förslagen är:
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1. [A]tt lägga om skattesystemet så det åter lönar sig att arbeta.
2. [Att] öppet och ärligt inför svenska folket [erkänna] att skattereformen fått sådana oförutsedda verkningar tillsammans med regeringens senaste åtgärder att höja bostadstilläggen, att en omläggning
omedelbart är nödvändig […] Detta utspel skulle med en gång visa
väljarna vilket parti som vågar ta ansvaret.
3. [Att] avveckla bidragssystemet. Det är inte jordbrukarna, handeln eller
andra mellanhänder som är orsak till att momsen på livsmedel behövs,
utan den statliga och kommunala administrationen, som troligen av
varje krona som tas in äter upp över hälften. […]
4. [Att] låna ur ATP-miljarderna för att kunna sänka momsen på livsmedel genast.
5. [Att] uppskjut[a] utﬂyttningen av de statliga ämbetsverken något år
och spara 4 eller 5 miljarder för tillfället.

Fälldin (1972) reagerar ungefär tre och en halv månad senare med ett brev
daterat 28 juni. I brevet markerar Fälldin att han ingalunda accepterar
Görnebrands problembeskrivning, varför han knappast heller är förtjust i hans
lösningar. Han skriver att han aldrig kan tänka sig att ”riva ner sådant som vi
en gång mödosamt har byggt upp på socialförsäkringssidan och som i
huvudsak fungerar bra”. Vidare menar Fälldin att Görnebrand fullkomligt
väljer att bortse från det grundläggande faktum att mängder av människor
inte alls bara vill gå runt och utnyttja bidragssystemet, utan att det helt
enkelt inte ﬁnns tillräckligt med jobb åt alla människor. Därför menar
Fälldin att Görnebrand är inne på fel linje när denne vill låna av ATPmiljonerna. Han skriver också att han tycker att Görnebrand överdriver
vådorna av att höja ölskatten.
Fälldins brev torde ha gjort det klart för Görnebrand att det inte existerade
acceptans för hans marknadsliberala idéer inom centerns partiledning. Den
kronologi Görnebrands olika brevväxlingar följer antyder att Fälldins brev
fått honom att bestämma sig för att byta strategi. Istället för att påverka
centerns partiledning vill han underifrån försöka föra upp marknadsliberala
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kandidater på valbar plats inför valet 1973. Beviset för att han kom att välja
denna strategi återﬁnns i två privata brev daterade efter Fälldins avvisande
hållning (Görnebrand 1972c, 1972d). I breven försöker han bilda en opinion
inom partiet genom att kontakta Åke Lindsö.
I det första brevet berättar Görnebrand att han vill få till stånd en diskussion om sitt marknadsliberala handlingsprogram inom centern. Avsikten är
att få med Lindsö på tåget. Tillsammans med honom vill Görnebrand successivt engagera centerpartister som, med hans formulering, ”inte är bundna av
löften”. Här uttrycks en besvikelse över Fälldins agerande, och att Görnebrand
uppfattar det som att Fälldin inte är beredd att lyssna på nya idéer. Samma slags
besvikelse och irritation skiner igenom i en intervju i Blekinge Läns Tidning
(1974-04-27) när han pratar om Fälldins ”talande tystnad”. Han avslutar det
första brevet till Lindsö, daterat 1 augusti, med orden: ”Är Du intresserad av
en diskussion om ett mera organiserat grepp på en del vitala frågor, så hör av
dig; jag [...] tror att vi kan tillföra debatten värdefulla synpunkter, som [...]
bör få chansen kandidatmässigt” (Görnebrand 1972c).
Lindsö (1972) svarar på brevet. Han är intresserad av den debatt Görnebrand vill väcka, men vill veta exakt vad som menas med ”ett mera organiserat
grepp”. I sitt andra brev, daterat 29 augusti, klargör Görnebrand (1972d) sina
idéer, varför brevet förtjänar att citeras. Han skriver:
Vad menar jag med mera organiserat grepp? [...] Vilka eller vilken riksdagsman inom partiet vågar föra fram tankegångar i socialpolitiken eller skattepolitiken, som Du och jag för till torgs? Genom kontakter
med likasinnade på olika håll kan vi försöka få fram nya kandidater vid
nominering för uppdrag av olika slag. Jag har inte tänkt mig något parti
i partiet i organiserad form, däremot försök till samling av intressen
och givetvis då det viktigaste av allt, att försöka föra fram kandidater
i politiken, som är beredda att slåss för dem. Bort med nollorna, som
inte vågar ha en egen åsikt. Genom brevkontakter, debattartiklar och
inte minst propåer till valmaskineriet kan vi påtala önskemål i den här
riktningen.
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Det nya partiet bildas
Centerns partiledning föreföll föga beredd att ändra sina politiska ståndpunkter i enlighet med Görnebrands handlingsprogram. Nätverksbyggandet
som tog fart, bland annat genom breven till Lindsö, ledde till att Görnebrand
försökte bilda en aktionsgrupp som kallades för det ”center-liberala alternativet”.
Aktionsgruppens främsta uppgift skulle vara att föra fram nya, marknadsliberala kandidater vid nomineringar inför valet 1973. Gruppen försökte samla
in pengar, eftersom personerna i partiledningen ”troligen inte är beredda att
stödja grupper, som i vissa frågor kan bedriva en linje som kan skilja sig från
partiets oﬃciella” (Förslag till program...). Av allt att döma verkar aktionsgruppen ha varit en misslyckad strategi för att föra fram de marknadsliberala
idéerna. Inför valet 1973 hade Görnebrand försökt få upp en debatt om den
svenska välfärdsstaten genom att skriva debattinlägg i dagstidningar och ge ut
en bok som kritiserar svenska välfärdslösningar. Han hade också prövat att
föra fram sina avvikande idéer inom centern på åtminstone två sätt, men misslyckats.
När Görnebrand i intervjuer förklarar varför han bildade Kommunens
väl inför valet 1973 (och sedermera Centrumdemokraterna inför valet 1976)
refererar han ofta till 1970 års skattereform. I artiklar hävdar han bland annat
att sådana överenskommelser inte ska ”höra hemma i det öppna demokratiska
och parlamentariska systemet” (Görnebrand 1976; jämför Görnebrand 1975),
samt att oppositionen (inklusive hans centerparti) agerat ”menlöst” gentemot
socialdemokraterna (Görnebrand u.å.). Det verkar uppenbart att det misslyckade försöket att ta sig fram genom centern har förstärkt hans missnöje med
det svenska partiväsendet. I en debattartikel (Görnebrand u.å.) är hans resignation inför de etablerade kanalerna total:
Våra gamla partier som med gemensamma krafter byggt upp vårt
byråkratisvällande förmyndarsamhälle, kan man inte förvänta sig mycket av. De är genomsyrade av en mentalitet som behandlar vuxna [...]
som omyndiga utan förmåga att ta vara på sig själva [...] Ett nytt ungt
parti måste till för att radikalt rensa och röja upp i den kvävande ogräsﬂoran.
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Även om detta debattinlägg är författat någon gång kring 1975–1976, och
huvudsakligen syftar till hans andra partibildning, Centrumdemokraterna,
är det rimligt att knyta den uppgivenhet med de etablerade partierna som
inlägget andas, till hans erfarenheter inför valet 1973, då centern vägrade
anamma hans idéer. Inför valet 1973 har han helt enkelt funnit det värt att
försöka dra till sig de många osäkra väljare (som han så ofta refererar till från
en opinionsundersökning gjord 1972) genom en partibildning. Man bör inte
heller utesluta att Görnebrand var inspirerad av Mogens Glistrups framfart
i Danmark under 1973, eftersom han ofta hänvisar till hans framgångar i
samband med bildandet av Centrumdemokraterna 1976 (se Blekinge Läns
Tidning 1974-04-27; Ystads Allehanda 1975-05-10).
Min tolkning av historien bakom Görnebrands partibildning 1973 är
därför att han efter ﬂertalet försök att forcera det etablerade partiväsendet bestämde sig för att bilda det nya partiet av åtminstone tre skäl: (i) han var
besviken på det kalla bemötande han fått av centerns partiledare och desillusionerad efter sitt försök att bilda ett ”parti i partiet”; han (ii) såg en
marknad för ett nytt parti i de opinionsundersökningar som avslöjade allt
ﬂer osäkra väljare och (iii) att ett partibildningsprojekt verkade vara genomförbart eftersom bland annat Glistrup kunde nå framgångar med en sådan
strategi i grannlandet över sundet, Danmark.

Bjärepartiet i Båstad
Kort om partibildarna
Agne Andersson (nu Arnhult) och Kurt Andersson bildade Bjärepartiet inför
valet 1988. Agne Andersson var med i konservativa skolungdomsförbundet när
han läste i Lund. När han sedan ﬂyttade till Bjärred gick han med i liberalerna.
Han tillbringade mycket av sin vuxna tid i just Bjärred och hade sommarboende
i Båstad från 1973. Det var där Agne Andersson kom i kontakt med kommunens moderater. Han ﬂyttade permanent till Båstads kommun 1979. En lokal
moderat politiker kontaktade honom och undrade om han kunde tänka sig att
hjälpa till med någonting inom partiet. Eftersom Agne Andersson alltid haft ett
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intresse för segling blev han indragen i frågor som rörde kommunens hamnar.
Kurt Andersson, å sin sida, hade varit en aktiv rojalist samt välkänd och omtyckt moderat i Båstad sedan länge tillbaka (Arnhult 2004 [intervju]).

Ett avvikande krav?
Agne Andersson (Arnhult 2004 [intervju]) irriterade sig redan från det att
han blev medlem i Båstadsmoderaterna på det han kallar för lokalföreningens
”stockkonservativa inslag”. I Båstad styrde, och har enligt honom alltid styrt,
en äldre falang av vad han kallar ”överstar, majorer och advokater och allt vad
det var”. Enligt honom vägrade dessa personer släppa makten över Båstadsmoderaterna. Detta hade varit situationen sedan mitten av 1970-talet då
Västra Bjäres lokala moderatförening införlivades med centralortens.
Centralortsfalangen har i debatten kommit att kallas ”Förslöv-Greviefalangen”, medan Kurt Anderssons och Agne Anderssons falang kallades
”Västra Bjärefalangen”.
Eftersom Agne och Kurt Andersson upplevde att maktstrukturen i Förslöv
och Greviefalangen var svårforcerad, började de fundera på att återuppliva
Västra Bjäres alldeles egna moderatlista som hade funnits ända in på 1970talet. Funderingarna gavs konkret innehåll inför 1988 års val. Idén växte fram
då de upplevde stora svårigheter att få gehör för sina idéer bland FörslövGreviefolket. En bidragande orsak var också att de, efter det provval som hölls
inom moderaterna ett år före valet, förstod att de själva inte var aktuella för
några viktigare positioner inom partiet (Kommunaktuellt 1989-04-06). Som
de uttryckte det i en intervju kring tidpunkten för partibildningen började
herrarna Andersson få nog av allt internt ”käbbel” inom Båstadsmoderaterna
(Nordvästra Skånes Tidningar 1988-09-30).
Det var emellertid inte bara rena personfrågor som skapade osämjan mellan
moderaterna i Båstad. Enligt Agne Andersson (Arnhult 2004 [intervju]) skilde
ett ﬂertal konkreta idéer honom och Kurt Andersson från de andra moderaterna inne i Förslöv och Grevie. Bland annat ville Agne och Kurt satsa betydligt mer på turismen och göra omfattande näringslivssatsningar, något som
inte alls ﬁck gehör bland Förslöv-Greviefolket (Laholms Tidning 1989-09-01).
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Dessutom ville de bygga ﬂer bostadsrätter och vanliga hyreshus; de ville bygga
ut kustremsan, bygga ut hamnen, dra en ny genomfartsled i Båstad och bygga
en bro över Norrviken-Kattvik. Vidare ville de anlägga ﬂer idrottsplatser, och
åtminstone Agne var kritisk till kommunens ﬂyktingmottagning.
Inga av dessa idéer ﬁck acceptans av moderaterna i Förslöv och Grevie,
och sålunda är det uppenbart att Agnes och Kurts idéer avvek rejält från de
styrande Båstadsmoderaternas dito. Därmed pekade både den rena personliga
antagonismen och idéavvikelsen i samma riktning: Västra Bjäremoderaterna,
med Agne och Kurt i spetsen, ville ha en självständig lokalförening ute i Västra
Bjäre (Kommunaktuellt 1989-04-06).

Kollisionen med det etablerade partiväsendet
När Båstadsmoderaterna skulle föreslå kandidater inför 1988 års val placerades
medlemmar från Förslöv-Greviefalangen högst upp på partiets nomineringslista. Detta blev droppen för Agne Andersson och Kurt Andersson. De tog då
initiativet att bilda en spränglista tillsammans med åtta andra moderater i
Västra Bjäre (Nordvästra Skånes Tidningar 1989-01-14). Som partiombudsmannen och förbundsstyrelsens sekreterare Björn Hernius påpekade,
godkändes aldrig denna alternativlista av moderaterna själva: ”De använde
sig av moderata samlingspartiets logo, vilket de inte hade tillstånd till”
(Nordvästra Skånes Tidningar 1989-03-14). När valet så ägde rum, samlade
den ogiltiga spränglistan en fjärdedel av moderaternas röster (Kommunaktuellt
1989-04-06). Spränglistans valframgång utgjorde startskottet för en kraftig
turbulens inom Båstads moderater som kom att få stora konsekvenser för
lokalpolitiken i Båstad.
Efter valet 1988 skulle så en ny kommunstyrelse utses. När kommunstyrelsevalet skulle hållas uppstod något som bäst kan beskrivas som kalabalik. Utöver de tretton namn som moderaternas valberedning nominerat,
föreslog Kurt Andersson plötsligt andra kandidater som inte var oﬃciellt nominerade av moderaternas fullmäktigegrupp. Bland annat förde han fram vapendragaren Agne Andersson. Efter sina förslag till ny kommunstyrelse begärde
sedan Kurt Andersson votering.
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En del tjuv- och rackarspel tog vid här. Bakom kulisserna bildade
representanter för Kurts och Agnes spränglista en kartell tillsammans
med centern och socialdemokraterna. Efter förhandlingar med dessa två
partier lyckades spränglistan fullkomligt kortsluta Båstadsmoderaternas
demokratiska procedurer och få Agne Andersson invald i kommunstyrelsen.
Detta skedde på bekostnad av Bengt Ragnarsson, som Båstadsmoderaternas
fullmäktigegrupp hade nominerat (Nordvästra Skånes Tidningar 1988-12-15a;
Nordvästra Skånes Tidningar 1988-12-15b). Utvecklingen var minst sagt
snopen för Förslöv-Greviefalangen. Det innebar nämligen att en annan kartell
– i form av en sedan länge upprättad konstellation mellan moderaterna, folkpartiet och Centrumdemokraterna – sprack. Resultatet blev att Båstadsmoderaterna förlorade ett antal tunga poster till socialdemokraterna och centerpartiet i valet till nämnder och styrelser.
Förhandlingarna och samarbetet mellan Västra Bjärelistans representanter
å ena sidan, och socialdemokraterna och centerpartiet å den andra, visade sig
inte vara någon engångsföreteelse. I själva verket var det början på en ny politisk allians i Båstad. I Nordvästra Skånes Tidningar (1988-12-16) kunde man
läsa att:
Många av de tidsödande omröstningarna i onsdagens Båstadsfullmäktige gällde uppgörelser inom moderaterna. Voteringar mellan m-kandidater blottade det krig som nu råder inom partiet […] I takt med
ytterligare omröstningar rämnade m-sprickan allt mer. Så gällde det
att utse vice ordförande i socialnämnden. Margareta Carlsson, m, var
föreslagen av valberedningen. Barbro Kirudd, m, föreslogs i stället av
Tore Larsson. Förslaget var som att slänga in en handgranat bland
moderaterna.

Överenskommelserna innebar att centerns Einar Persson ﬁck behålla posten
som kommunstyrelsens ordförande med socialdemokraterna som stödparti.
Detta trots att varken centerpartiet eller socialdemokraterna hade gått framåt
i valet! Givetvis väckte detta vrede inom Förslöv-Greviefalangen, som enligt
alla oﬃciella procedurer var det moderata partiets ”verkliga” representanter i
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Båstad. Man ansåg att spränglistan åsidosatt partiets interndemokratiska
process beträﬀande provval och nomineringar. Viggo Komstedt, ordförande
i moderaternas länsförbund, gick ut och krävde att de personer som stod
för ”kuppen” omedelbart skulle lämna sina uppdrag (Nordvästra Skånes
Tidningar 1988-12-17a). Komstedt förklarade att Västra Bjäre, som länge haft
ambitionen att i demokratisk ordning få återbilda sin egen lokala moderatförening, nu kunde glömma detta. I en insändare förklarade Ingalill Munther,
vice ordförande i Båstads moderatförening, därmed tillhörande FörslövGreviefalangen (Nordvästra Skånes Tidningar 1988-12-17b), sin syn på
spränglistans arbete:
Vi har upplevt en aktivitet via en spränglista som i och för sig var
högst beklaglig och oroväckande men vad vi hoppats på var att ett samarbete efter valet skulle komma till stånd, allt i gemensamt intresse.
Alla våra förhoppningar har nu totalt omkullkastats och vi ser idag
ingen möjlighet till enat partiarbete […] Bakom ryggen på en nomineringsstämma, där inga stridigheter kunde spåras, har en liten grupp
valt att kohandla med andra partier och därigenom omöjliggjort en
moderat representation i nämnder och styrelser som motsvarar valresultatet (min kursivering).

Det uppskruvade tonläget i debattinlägget är representativt för de fortsatta
stridigheter vilka ledde fram till Bjärepartiets bildande. Det ﬁnns ett tydligt
drag av oförsonlighet mellan moderaternas oﬃciella representanter i FörslövGrevie och representanterna för spränglistans Västra Bjärefalang.
Dock lät sig kartellen mellan Västra Bjärefalangen, centerpartiet och
socialdemokraterna inte störas av den fräna kritiken. Kartellen fortsatte att
göra sina överenskommelser när utskotten skulle väljas efter nyåret 1988/
1989: Då styrelsen utsåg sitt arbetsutskott (AU) valdes Agne Andersson in
på bekostnad av Båstadsmoderaternas oﬃciella kandidat, Allan Sebelius
(Nordvästra Skånes Tidningar 1989-01-12). Resultatet av spränglistans
arbete ﬁck snart återverkningar även i praktisk politik. En vecka senare (19
januari) tillstyrkte det nyvalda arbetsutskottet ett sådant miljardprojekt som
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Agne och Kurt Andersson varit anhängare av, men aldrig fått gehör för bland
Förslöv-Greviefolket. Det rörde sig om en kombinerad näringslivs- och
turismsatsning, nämligen ett stort hotellprojekt för Norrvikens trädgårdar.
Moderaternas oﬃciella representant, Eva Flodin, motsatte sig, men övriga fyra
i AU, inklusive Västra Bjäremoderaten Agne Andersson, röstade för
(Nordvästra Skånes Tidningar 1989-01-20). Samma voteringsresultat
upprepade sig ett par dagar senare, med Agne Andersson på majoritetens
sida och moderaternas Eva Flodin som enda motståndare. Flodin var den
enda i arbetsutskottet som motsatte sig förslaget till hur Båstad turisms
ekonomiska förening skulle se ut, medan Agne Andersson följde centerpartiets och socialdemokraternas linje (Nordvästra Skånes Tidningar
1989-01-25). Kollisionen mellan Kurt och Agne Anderssons spränglista och
moderaternas oﬃciella representanter var härmed fullkomlig.

Det nya partiet bildas
I slutet av januari 1989 befann sig moderaterna i en underlig situation. Efter
att valresultatet i Båstad 1988 blivit känt var partirepresentanterna självsäkra. Båstadmoderaternas oﬃciella kandidater i Förslöv-Grevie hade förhandlat med ledamöter från folkpartiet, Centrumdemokraterna och miljöpartiet om
ett maktskifte i kommunen. Kommunalrådet Einar Persson (c) skulle ersättas med Margaretha Mörck (fp). Fram till själva fullmäktigemötet var medlemmarna av denna kartell övertygade om att kommunen skulle få en ny
kommunledning (Paulson 1989 [krönika]). Genom förhandlingar, eller vad
Agne Andersson (Arnhult 2004 [intervju]) själv kallar ”lobbyism”, lyckades
dock en ny moderat spränglista utmanövrera det moderata partiets oﬃciella
representanter i Båstad.
Reaktionen på detta brott mot moderaternas interndemokratiska procedurer lät inte vänta på sig. Redan den 19 december, bara fyra dagar efter
spränglistans kupp i fullmäktige, ﬁck förbundsstyrelsen i Kristianstad ta emot
ett brev från sex äldre partimedlemmar i Båstad. De krävde att Kurt Andersson och Agne Andersson skulle uteslutas. Förbundsstyrelsen valde dock att
inte agera (Nordvästra Skånes Tidningar 1989-03-15), möjligen för att man
trodde att den nyuppkomna kartellen mellan centern, socialdemokraterna
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och spränglistan bara var en tillfällig samarbetskonstellation med syfte att
få in Agne Andersson i AU.
Emellertid blev kartellen inte kortlivad, utan snarare permanent. Två
omedelbara konsekvenser följde av spränglistans verksamhet. Centerpartiets
Einar Persson ﬁck behålla sin plats som kommunstyrelsens ordförande.
Därmed kunde en företagsvänligare inriktning drivas igenom av Västra Bjärefalangen. Detta innebar att ett hotellprojekt värt ﬂera miljoner klubbades
igenom samt att Båstad turism ﬁck en ny organisation. Dessa beslut var
diametralt motsatta den uppfattning som moderaternas oﬃciella representanter hade, det vill säga Förslöv-Greviefalangen.
Skulle moderaternas riksorganisation stillatigande acceptera att en
moderat fraktion bedrev en politik i dess namn som inte var sanktionerad av
partiet? Knappast. Den 14 mars meddelade partiombudsmannen och förbundsstyrelsens sekreterare, Björn Hernius, att förbundsstyrelsen i Kristianstads län hade beslutat att utesluta Agne Andersson och Kurt Andersson (Nordvästra Skånes Tidningar 1989-03-14; även Arbetet 1989-03-15;
Sydsvenska Dagbladet 1989-03-15). Uteslutningsärendet aktualiserades
efter att förbundsstyrelsen mottagit en skrivelse som undertecknats av 125
moderater vilka krävde deras uteslutning (Nordvästra Skånes Tidningar
1989-03-15). Nu var det upp till partistyrelsen centralt att verkställa uteslutningen.
Agne Anderssons reaktion på förbundsstyrelsens besked lät inte vänta på
sig. Dagen efter att uteslutningsärendet oﬀentliggjorts kommenterade han ärendet. Agne Andersson menade att han hade fått många sympatibevis från människor som ansåg att både han och Kurt Andersson hade agerat på ett korrekt
sätt. Agne Andersson deklarerade att om den centrala partistyrelsen verkställde
förbundsstyrelsens uteslutning skulle han och Kurt Andersson behålla sina
politiska uppdrag. Han sa vidare (Nordvästra Skånes Tidningar 1989-03-16):
Vi kan tänka oss att med de många sympatisörer vi har bilda en ny
grupp, till exempel ’fria moderater’ eller ’oberoende moderater’. Innan
det blir tal om att bilda en ny grupp ’fria’ eller ’oberoende’ moderater ska
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vi arbeta för att få bildat en egen m-förening för Västra Bjäreområdet
[…].

Vid den tidpunkt då förbundsstyrelsen tillkännagav uteslutningsärendet
visade sålunda Agne Andersson en beredvillighet till att ”starta eget”. Åtta
dagar efter uttalandet – fortfarande innan partistyrelsen behandlat uteslutningsärendet – mottog så Båstadsmoderaternas ordförande Inger Källoﬀ ett
brev från Västra Bjärefalangen. Sex ordinarie fullmäktigeledamöter och tre
suppleanter meddelar att de beslutat att bilda en helt ny moderat fullmäktigegrupp. Detta var ett högst ovanligt tilltag och samtidigt en tydlig organisatorisk avståndsmarkering från Förslöv-Greviefalangen. Orsaken till den
okonventionella åtgärden påstods vara att den var en reaktion på att fullmäktigeledamöter från Förslöv-Grevie hade krävt att Kurt Andersson och
Agne Andersson skulle uteslutas. Kurts och Agnes sympatisörer sade till
tidningarna att den nya fullmäktigegruppen bildades i syfte att visa partistyrelsen i Stockholm hur starkt stöd de uteslutningshotade i själva verket
hade. Med åtgärden hoppades man därför kunna påverka partistyrelsen att låta
bli att verkställa uteslutningen (Nordvästra Skånes Tidningar 1989-03-25a;
Svenska Dagbladet 1989-03-29).
Partiombudsmannen Hernius och riksdagsmannen Bo Lundgren markerade snart sitt tydliga ogillande inför tilltaget att bilda en egen fullmäktigegrupp. Båda sade till dagstidningar att om man bildar en ny fullmäktigegrupp
så skapar man i realiteten ett helt nytt parti (Nordvästra Skånes Tidningar
1989-03-29). Sprickan såg ut att vara total. Tidningarna rapporterade bland
annat om regelrätta trakasserier där utbrytande Västra Bjäremoderater ﬁck
sina bilar vandaliserade, samt hatbrev och avföring hemskickade till sig.
Västra Bjärefalangen anklagade Förslöv-Greviemoderater för attackerna
(Nordvästra Skånes Tidningar 1989-03-25b; Nordvästra Skånes Tidningar
1989-04-12; Dagens Nyheter 1989-04-07).
Men drygt en månad efter att uteslutningsärendet varit på dagordningen
hos moderaternas förbundsstyrelse sträckte partiombudsmannen Hernius
ut handen i ett medlingsförsök. Man kan dock ifrågasätta hur pass kom-
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promissvillig förbundsstyrelsen egentligen var, då kraven från dem föreföll
villkorslösa. Hernius sade nämligen att moderaternas förbundsstyrelse var
beredd att backa och återkalla uteslutningsbeslutet. Kravet var dock att
Agne skulle avgå ur kommunstyrelsen och fullmäktige, och att Kurt
medgav att han brutit mot partiets stadgar och arbetsordning. Som en
morot till den utbrutna Västra Bjärefalangen föreslog Hernius att ett av
gruppens tidigare krav skulle uppfyllas. De kunde få sin egen lokala moderatförening. Om man skulle komma fram till en överenskommelse med Västra
Bjäregruppen var dock partiets krav att man upprättade ett kontrakt mellan
varje enskild ledamot, där var och en skulle lova att följa överenskommelsen
(Nordvästra Skånes Tidningar 1989-04-13). Kraven skulle vara uppfyllda före
den 19 april, vilket gav Agne och Kurt en veckas frist att ”krypa till korset” och
erkänna sina fel. I annat fall hotades inte bara de två, utan hela Västra Bjärefalangen, av utestängning.
Ett par dagar senare kom reaktionen. Agne Andersson proklamerade:
”Jag tänker inte förhandla under hot […] Jag är van vid förhandlingar, men
jag förhandlar inte under hot”. Han sade vidare att han inte tänkte ge några
som helst reaktioner på kompromissförslaget, och fortsatte: “Björn Hernius
förslag är inte något kompromissförslag. När man kompromissar träﬀas man
och pratas vid. Hernius har aldrig pratat med mig. “ Agne Andersson avslutade
intervjun med att säga att han aldrig upplevt ett så starkt stöd bland kommuninvånarna som efter förbundsstyrelsens uteslutningsbeslut. Han sade också
att många uppmanat honom att stå på sig och inte kompromissa (Nordvästra
Skånes Tidningar 1989-04-18).
Utgången blev den förväntade. Det förslag till lösning som Hernius presenterade gillades inte av Västra Bjäregruppen. Hernius hävdade att Agne Anderssons och Kurt Anderssons agerande hade gjort att de inte kommit någon
vart. Den 26 april konstaterade Hernius att det inte längre handlade om ett
uteslutningsärende av två personer. Istället gällde det en hel grupp fullmäktigeledamöter: hela Västra Bjäregruppen (Nordvästra Skånes Tidningar 198904-26). Den 5 juni uteslöts Kurt Andersson och Agne Andersson då partistyrelsen godkände förbundsstyrelsens uteslutning. Partisekreterare Per Unckel
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motiverade beslutet med att: ”[V]i måste värna om de stadgar som är grunden
för partiet. Kurt Andersson och Agne Andersson mister alla sina rättigheter
som medlemmar i partiet.” Den direkta följden blev att de inte längre ﬁck använda sig av moderaternas partibeteckning i sitt politiska arbete (Nordvästra
Skånes Tidningar 1989-06-06).
Dagen efter slog Agne Andersson fast att varken han eller Kurt Andersson
hade någon som helst avsikt att lämna de förtroendeuppdrag de innehade. Han
sade att: ”Får vi inte arbeta inom partiet får vi väl göra det utanför. Något nytt
namn är dock inte klart ännu” (Nordvästra Skånes Tidningar 1989-06-07). Här
blir det tydligt att Agne och Kurt inte bara tänkte fortsätta som politiska vildar,
utan också avsåg att bilda ett helt nytt parti. Agne Andersson (Arnhult 2004
[intervju]) berättar att han direkt efter den gjorda intervjun med Nordvästra
Skånes Tidningar – under vilken han ﬁck uteslutningsbeskedet – ringde upp
Kurt och hade ett långt samtal. Under samtalet bestämde de sig för att bilda det
nya partiet. Under månaden som gick från det att de meddelats uteslutningen,
fram till den 5 juli då partiet formellt bildades, ﬁck de samman 12 personer som
var villiga att stå på det nya partiets lista.
Samtidigt som Kurt och Agne drog igång projektet att bilda ett nytt parti,
försökte moderaterna centralt ena Västra Bjäre- och Förslöv-Greviefalangerna.
Den 26 juni kallade moderata länsförbundets arbetsutskott samtliga av partiets
representanter i Båstads kommunfullmäktige till sammanträde. Målsättningen
var att förhindra en uteslutning av de andra i Västra Bjäregruppen. Under mötet
bildades en arbetsgrupp med representanter från de olika grupperingarna som
ﬁck till uppgift att ena sig och presentera en enig fullmäktigegrupp före hösten.
Riksdagsmannen Viggo Komstedt, närvarande som förbundsstyrelsens representant, såg ljust på framtiden och trodde efter mötet att han till hösten skulle
få se en enig fullmäktigegrupp (Nordvästra Skånes Tidningar 1989-06-28).
Den 5 juli bildades dock det nya partiet ”Bjärepartiet” i samband med ett
konstituerande möte. Agne Andersson valdes till partiets förste partiledare.
Man kunde presentera tolv namn som var beredda att stå på en lista och representera partiet. Arnhult (2004 [det vill säga Agne Andersson, intervju]) säger
själv att idén var lättkläckt, och att den kom från honom själv. Han fortsätter:
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Får man inte sin stämma hörd i den falang av människor man tycker att man tillhör i samhället så får man göra något åt det.
Då står den möjligheten fri i Sverige att grunda ett nytt parti.

Vad var det då som drev dem vidare att fortsätta inom det politiska livet, trots
alla hårda ord från partikamrater och trots allehanda trakasserier mot dem och
de andra i Västra Bjäre? En indikation på drivkraften nämner Agne Andersson
(Arnhult 2004) i intervjun: Det berodde delvis på att han ﬁck en kick av trakasserierna. Det verkar rimligt att en del av svaret till varför partiet bildades har att
göra med att Agne och Kurt känt sig orättvist behandlade av Båstads moderater
och att revanschlusten drivit dem till partibildningsbeslutet.

Kirunapartiet i Kiruna
Kort om partibildaren
”Jesus från Soppero.” Så har han kallats, Kirunapartiets grundare Lars Törnman. Efter valet 1994 satte han punkt för ett i princip 40-årigt oavbrutet
socialdemokratiskt maktinnehav i Kiruna kommun. En reporter i Svenska
Dagbladet (1994-11-04) har gått så långt som att kalla Törnmans och Kirunapartiets triumf för ”den största skrällen inom svensk kommunalpolitik
sedan allmän och lika rösträtt infördes 1921”. Göteborgs-Posten (1994-09-26)
har i sin tur skrivit att en ”större valsensation knappast [har] inträﬀat i Sverige
tidigare”.
Törnman var emellertid långt ifrån en doldis när han den sista dagen för
att registrera ett nytt parti inför valet 1994 (28 februari) satte sig på ett ﬁk i
det lokala Domushuset. Hans ambition var att samla 50 namn för att kunna
registrera ett nytt parti hos riksskatteverket. Att Törnman knappast var en doldis berodde på att han redan 1991 hade fått utmärkelsen ”tidernas kirunabo”,
bland annat i konkurrens med ishockeylegenden Börje Salming. Bakgrunden
till Törnmans popularitet kan åtminstone spåras tillbaka till 1988–1989 då
han gick i bräschen för en facklig revolution och störtade det gamla socialdemokratiska gardet i Gruvtolvan.
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Sedan 1978 kännetecknas Törnmans oﬀentliga tillvaro av olika slags
uppror av varierande intensitet mot vad som (åtminstone från hans utgångspunkt) kan klassiﬁceras som något sorts etablissemang. Han engagerade sig
fackligt 1978 då han som en av de allra första gruvarbetarna någonsin valde att
utnyttja sin pappaledighet. Tillbaka till arbetet från pappaledigheten ﬁck han
veta att han blivit omplacerad, vilket han upplevde som en bestraﬀning från
arbetsgivaren. Törnman menar att man ville markera att en riktig gruvarbetare
inte ska byta blöjor på bebisar. Där, berättar han, började hans första kamp mot
etablissemanget, en kamp som han dessutom vann när han ﬁck tillbaka till sin
ordinarie tjänst (Törnman 2003 [intervju]).
Törnman började sin aktiva fackliga karriär som suppleant i gruvklubben 1986. Han blev ordförande för densamma året efter och 1988 blev han
invald i styrelsen för Gruvtolvan. Det var också detta år han aktiverade sig i
socialdemokraterna och tilldelades en plats i kommunens socialnämnd. År
1989 hamnade han i hetluften efter att under kuppartade former ha valts till
Gruvtolvans ordförande (Norrländska Socialdemokraten 1994-10-19). Ett av
hans första beslut var att sparka ut tolv heltidsanställda fackliga ombudsmän
från LKAB:s administrationsbyggnad. På köpet säger han att han ﬁck ”tolv
dödsﬁender” (Svenska Dagbladet 1994-11-04).6
Emellertid ﬁck Törnman också ”på köpet” förtroende och en växande
popularitet bland gruvarbetarna. Under åren 1992 och 1993 hamnade
han i blåsväder. Han protesterade bland annat mot att Gruv skulle slås
samman med Metall. Tidigt 1993 – ungefär ett halvår före sammanslagningen – avslöjade han förmånliga fallskärmsavtal för ledamöter i Gruvs
styrelse. I samband med turbulensen kring sammanslagningen uteslöt styrelsen i svenska Gruvindustriarbetareförbundet honom. Därigenom avsattes
han också automatiskt som Gruvtolvans ordförande i Kiruna. Att Törnman
hade starkt stöd bland gruvarbetarna ställdes utom allt tvivel i januari 1993,
efter uteslutningen. Gruvarbetarna samlades till stormöte och efter det största
gruvarbetarmötet sedan strejken 1969–1970 upphävde Gruvtolvans medlemmar den centrala styrelsens beslut och återinsatte sin ordförande (Norrländska
Socialdemokraten 1994-10-19; Expressen 1994-09-20). I samband med alla
dessa turer beslutade Gruvtolvan, med Törnman i spetsen, att protestera mot
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toppstyrningen inom socialdemokratin och LO genom att lämna LO-sektionen. Somliga har påstått att Törnman redan här började umgås med tanken på
att bilda ett nytt parti (exempelvis Norrländska Socialdemokraten 1994-10-19).
Vid slutet av 1993 och ingången av 1994 är han sålunda en man som är van
att få sin vilja igenom. Han hade vunnit många viktiga fackliga segrar och därigenom skapat sig en stark bas bland gruvarbetarkollegorna i Kiruna.

Ett avvikande krav?
Det som slutligen ledde Törnman in på partibildningsspåret var saker han
reagerade på snarare än att han själv ville driva ett program som avvek från det
socialdemokratiska partiets. Törnman hade ju faktiskt varit betalande medlem
och även representerat socialdemokraterna i Kirunas socialnämnd. Den så
kallade ”Kirunahärvan” – som i olika omgångar rullades upp från februari
1992 fram till valet 1994 – var avgörande för Törnmans växande missnöje
med socialdemokraterna. Det var Peter Pääjärvis, journalist på Norrländska
Socialdemokraten, tidiga avslöjanden som ﬁck Törnman att skrida till handling
(Törnman 2003 [intervju]).
Kirunahärvan utgjordes av ett antal sammanlänkande incidenter där
kommunledningen hade ﬁngrar med i spelet. Bland annat rörde det sig om
oegentligheter i samband med jobbsökarresor för personer knutna till kommunledningen (de anklagades för att se Kiruna FF spela fotboll istället för att
söka arbete), användning av kommunala medel för att betala kostsamma helikopterresor och fjällstugor, beredskapsarbeten som hade gått till egenföretagare, förmånliga fallskärmsavtal till tjänstemän samt kostsamma byggnadsprojekt (Norrländska Socialdemokraten 1994-02-29; Norrbottens-Kuriren
1994-04-11;
Norrbottens-Kuriren
1994-04-13;
Norrbottens-Kuriren
1994-04-14). För Törnman befäste incidenterna bilden av en socialdemokratisk kommunledning som inte bara övergivit socialdemokratiska ideal,
utan också korrumperats av det oavbrutna maktinnehavet. Törnman ansåg
att socialdemokraterna därmed förbrukat allt sitt förtroende i kommunen
(Törnman 2003 [intervju]). I februari 1994 skrev han ett öppet brev riktat till
den socialdemokratiska kommunledningen:
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Nu måste rötan ut ur stadshuset. Gruvarbetarna är heligt förbannade
över alla de kommunala lik som vi måste trampa över. Hur många lik
ﬁnns det kvar i stadshuset? […] Vi är inte heller främmande för att
ordna en jättedemonstration mot kommunledningens totala brist på
förmåga att leda kommunen på ett för kommunmedborgarna förtroendefullt sätt. Nu måste ni i kommunhuset fundera om ni skall sitta kvar
[…] (Törnman 1994; mer om härvans som orsak till partibildningen i
Larsson 1994 [ledare]; Norrbottens-Kuriren 1994-10-20; Norrländska
Socialdemokraten 1994-10-05).

Med andra ord är det inga konkreta politiska sakfrågor som Törnman vill föra
fram och som går på tvärs mot socialdemokratin. Sålunda kan man svårligen
tala om en avvikande politisk idé. Den idé Törnman lanserar avviker snarare
från de lokala socialdemokratiska ledarnas personliga intressen. Han utmanar
öppet enskilda individers maktposition. I intervjuer är han utomordentligt
tydlig på den här punkten (exempelvis Arbetaren 1995 nr 11). För Törnman
handlar förnyelsen av den lokala socialdemokratin i princip bara om personfrågor. Han vill förmå socialdemokraterna att ta in ett par nya, unga namn på
valbar plats och därigenom slänga ut ﬂera av de gamla namnen på den lokala
listan. Men han säger sig också samtidigt ha insett att det missnöje han såg
spridas bland kirunaborna utgjorde en fantastisk grund för en person som
önskade slå mynt av det och grunda ett nytt parti (Göteborgs-Posten
1994-09-26).
Ett tillägg till Törnmans missnöje med socialdemokraterna lokalt är att han
under 1992 uttalat sig negativt om hela den politiska kurs som den nationella
partiledningen slagit in på. Han gav tydligt uttryck för en sådan uppfattning
i samband med att LO och socialdemokraterna år 1992 gav sig ut på landsomfattande demonstrationer mot den borgerliga politiken. Gruvtolvan, med
Törnman i spetsen, vägrade att sluta upp bakom plakaten. Törnman motiverade
detta med att socialdemokraterna deltagit i den krisuppgörelse som låg till
grund för den borgerliga regeringspolitiken. I anslutning till Gruvtolvans
protest gav han följande kommentar:
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Socialdemokraterna […] sitter vackert i moderaternas knä. Jag kunde
aldrig i min vildaste fantasi tro att det skulle gå så långt […] Tidigare kunde man ju rösta på höger och vänster. Nu försvinner den möjligheten.

Efter en granskning av de uttalanden Törnman gjorde under perioden 19921995 verkar två saker reta honom. För det första reagerade han på den bristande interndemokratin och den ökade maktfullkomligheten hos Kirunas
socialdemokrater. För det andra upplevde han ett generellt utsuddande av
partipolitiska konﬂiktlinjer nationellt. Åtminstone den förstnämnda punkten
ansåg han sig kunna påverka.

Kollisionen med det etablerade partiväsendet
På dagordningen stod inte att Törnman önskade att socialdemokraterna skulle
driva en annan slags politik i kommunen. Det är inga konkreta sakfrågor eller
ideologiskt avvikande uppfattningar som vägleder honom. Han har helt enkelt
uppfattningen att socialdemokraterna ska driva en socialdemokratisk politik!
Åtminstone 1995 menar han att partiet ska förändras inifrån och säger att ”hur
märkligt det än låter tror jag inte på att splittra socialdemokratin”. I samma
intervju hävdar han att: ”Jag är socialdemokrat och kommer alltid att vara
socialdemokrat” (Arbetaren 1995 nr 11). Och förändra inifrån, det försöker
han också göra med socialdemokratin i Kiruna.
Törnmans förslag till lösning var att nya människor skulle få chansen att
få inﬂytande över Kirunas socialdemokrati. Detta måste förstås ske på andra
personers bekostnad. Det absolut viktigaste syftet beskriver han som att få bort
personer som han anser vara korrumperade av makten:
[ Jag ville bara] få bort de här gamlingarna som suttit där, ända
sedan jag föddes, ända tills jag går i graven kommer jag att se
de där samma ansiktena. Det var ju det, att få in nya ansikten
(Törnman 2003 [intervju]).
Törnmans historieskrivning bekräftas av de uttalanden han gjorde vid tidpunkten för partiets formella bildande, bland annat i formuleringar som ”[d]en nu-
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varande kommunledningen måste bort, de har förverkat sitt förtroende efter
alla skandaler de senaste åren” (Dagens Nyheter 1994-03-03) och ”[v]i ska rensa
upp i stadshuset och införa demokrati” (Norrbottens-Kuriren 1994-03-01).
Frågan är vilken strategi Törnman upplevde sig ha till sitt förfogande för
att uppnå detta mål? Han refererar uttryckligen till Maria Pia Boëthius som
inspirationskälla till den strategi han kom att välja – hennes hot om att bilda
ett kvinnoparti i syfte att få ﬂer kvinnor på valbar plats inom socialdemokratin
(Arbetaren 1995 nr 11). Inför ett representantskapsmöte i Kirunas arbetarekommun gick han ut i lokaltidningarna och gav socialdemokraterna ett ultimatum: Antingen skulle de släppa fram nya personer eller så skulle han bilda ett
eget parti (exempelvis Expressen 1994-09-19; Göteborgs-Posten 1994-09-26).
Törnman var övertygad om att det skulle räcka med hotet om att bilda
ett nytt parti för att få till stånd den önskade förnyelsen. Han föreföll ha varit
övertygad om att socialdemokraterna skulle ge med sig eftersom de ju visste
att Törnman hade en historia av att få som han ville. Gång på gång hade
det blivit uppenbart att han åtnjöt ett starkt folkligt stöd, inte minst bland
gruvkollegorna. Därtill kommer också att han var enormt populär hos den
vanlige kirunabon varför Törnman aldrig trodde att det skulle bli nödvändigt
att realisera sitt hot och de facto bli tvungen att bilda det parti som sedermera
kom att störta socialdemokraterna i Kiruna.

Det nya partiet bildas
Men ett nytt parti blev det alltså. Törnman förklarar varför (Arbetaren
1995 nr 11):
Jag trodde att jag hade så mycket opinionskraft i Kiruna att det skulle
skrämma dem och att de i vart fall skulle ta in tre–fyra stycken nya
ansikten, men i helvete heller. Utan de betongiserade partiet ytterligare.
Och då var det inget annat för mig att göra […]. Då var jag tvungen att
bilda partiet.

Han återkommer till denna punkt även i min intervju (Törnman 2003):
Han kände sig tvungen att bilda partiet eftersom han en gång uttalat hotet
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om att göra det, och när socialdemokraterna inte svarade på hans ultimatum
så fanns det inte mycket att göra. På en fråga om varför han inte kunde förändra
socialdemokraterna inifrån istället för att bilda det nya partiet har han svarat att
det är ”omöjligt eftersom deras demokrati är ihålig” (Expressen 1994-07-27).
I intervjuer från tidpunkten vid själva den oﬃciella partibildningen i slutet
av februari fram till valet i september 1994 förmedlade han ständigt bilden att
syftet var att reformera socialdemokraterna och att Kirunapartiet skulle betraktas som ett ställföreträdande ”riktigt” socialdemokratiskt parti. Efter valet
1994 sa han i två längre intervjuer (Göteborgs-Posten 1994-09-19; 1994-09-26)
att Kirunapartiet bara ska vara en ”övergångshistoria” respektive ett ”kirurgiskt
ingrepp” i socialdemokraterna. Målsättningen var att få bort så många av de
gamla ”korrumperade” socialdemokraterna som möjligt och på sikt ersätta dem
med ”riktiga” socialdemokrater. Förhoppningen, menade han, var att Kirunapartiet skulle kunna uppgå i socialdemokraterna när den önskade förnyelsen ägt
rum. Hans målsättning var att Kirunapartiet inte skulle behövas i valet 1998.
Det förefaller ﬁnnas grund för slutsatsen att Törnman egentligen inte vill
lansera ett eget politiskt alternativ till socialdemokratin utan snarare ansåg
att Kirunas socialdemokrater misskött sitt mandat. Alla uttalanden Törnman
gjorde vid denna tidpunkt antyder att han betraktar Kirunapartiet som ett rent
socialdemokratiskt alternativ, som ett slags ”riktiga, äkta sossar”. Vid ett tillfälle sade han detta rakt ut: ”Vi är ett socialdemokratiskt alternativ och vår
valsedel inför fullmäktigevalet är en ren spränglista” (Norrbottens-Kuriren
1994-04-15).
Detta ”ersättningsargument” är rimligt. Men frågan kvarstår rörande vilka
hans personliga drivkrafter är. Den enda rimliga slutsatsen är att det verkar röra
sig om ren irritation och vrede över att ortens socialdemokrater vägrade plocka
upp de synpunkter och krav som han framförde. När socialdemokraterna inte
tog hans hot om att bilda partiet på allvar sattes en sorts inlåsningsmekanismer igång. Törnman upplevde att han inte kunde backa från sitt hot utan
att förlora anseende och förtroende, och därigenom möjligheten till fortsatt
inﬂytande inom exempelvis fackföreningen. Därför löpte han linan ut.
Materiella intressen förefaller spela mindre roll. Törnman tackade nej
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till ﬂera välbetalda erbjudanden. Bland annat ska vänsterpartiet ha erbjudit
honom en riksdagsplats och gruvarbetarnas international ett internationellt
uppdrag i Bryssel, uppdrag som han avböjde (Törnman 2003 [intervju]).
Törnmans drivkrafter ser härvidlag ut att ha varit (i) en irritation mot
ortens socialdemokrater för att de inte förde den politik de marknadsförde,
(ii) en vrede över att dessa socialdemokrater vägrade lyssna på de krav som
ställdes på dem och (iii) en rädsla för att tappa social status och möjligen
också inﬂytande om han inte realiserade hotet om att bilda ett nytt parti
(det hot vilket socialdemokraterna negligerade).

Tre kortare narrativ: Kommunens väl,
Kalixpartiet och Föryngringspartiet
Kommunens väl i Kävlinge
Kenneth Sandberg är en arbetarson som har bott större delen av sitt liv i
Kävlinge. Han började studera vid Lunds universitet i relativt mogen ålder
under det tidiga 1970-talet, och drogs snabbt in i Lunds vibrerande studentvänster. Han läste mestadels sociologi, och genom studierna mötte han ﬂera av
kommunens tongivande VPK-are. Det föll sig därför naturligt att han någon
gång under mitten av 1970-talet blev medlem i VPK. Flera personer har vittnat
om att Sandberg kom att bli en framträdande och omtyckt VPK-are, både på
sin arbetsplats och i Kävlinge. Han var mycket aktiv i solidaritetsgrupper och
stöttade framför allt befrielserörelser i Centralamerika under slutet av 1970- och
i början av 1980-talet.
Efter studier i sociologi, anställdes han vid 1970-talets slut av universitetet
som doktorand i sociologi. Han ﬁck forskningspengar från olika håll, men det
rörde sig hela tiden om begränsade anställningar. Så småningom tog pengarna
slut, och Sandberg hade fortfarande inte tagit vare sig licentiat- eller doktorsexamen. När forskningspengarna tog slut skulle han omplaceras och universitetet var tvunget att erbjuda honom en annan statlig tjänst som omplaceringsåtgärd. Omplaceringsåtgärden renderade honom ett jobb på Invandrarverket
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1989. Han ﬁck välja arbetet själv, och valde det eftersom han tyckte att det låg
nära hans tidigare politiska engagemang i solidaritetsgrupper och befrielserörelser.
Redan i samband med anställningen på Invandrarverket förefaller något
ha skett med Sandbergs politiska uppfattningar. Mot slutet av 1980-talet
tar hans attityd till svensk ﬂyktingpolitik en ny vändning, och han blev allt
mindre välvilligt inställd till asylsökande och det han kallar ”invandrare utan
skyddsbehov”. Själv menar han att det inte var hans politiska uppfattningar som hade ändrats, utan verkligheten (Sandberg 2003 [intervju]). Han
beskriver det som att hans ideologiska kompass aldrig vikit från den inslagna
linjen. Snarare ser han det som att han har tvingats ändra sina strategier
utifrån det faktum att verkligheten har förändrats.

Sandbergs verklighetsbeskrivning är nämligen denna: När han arbetade i
stödkommittén för Centralamerika syftade hela hans arbete till att göra det
bättre i ﬂyktingarnas hemländer, där hela poängen var att ﬂyktingarna skulle
kunna återvända till sina hemländer. Då han var som mest aktiv i solidaritetsgrupperna och befrielserörelserna var invandringen begränsad och Sandberg
menar att ”de som kom hit ville åka tillbaka”. Men från mitten av 1980-talet
och framåt säger han sig se en ”oerhörd förändring av de så kallade ﬂyktingar
som kom” (Sandberg 2003 [intervju]). Plötsligt blev invandrarna mångdubbelt ﬂer, och ﬂyktingarna ändrade karaktär. Han ansåg att alla inte var
särskilt skyddsbehövande och upplevde det också som att väldigt få av dem
strävade efter att kunna återvända till sina hemländer. Sandberg sa också att
hans erfarenheter från arbetet på Invandrarverket gav honom anledning att
tro att de som kom hit ville hit för att snylta på den svenska välfärden. I
slutet av 1980-talet menade han därför att nya politiska strategier behövdes
för att komma till rätta med det som han allt mer började uppleva som det
stora problemet med den svenska välfärden: problemet med en invandring
av människor som inte var skyddsbehövande och som dessutom utnyttjade
det svenska bidragssystemet. Frågan var bara hur VPK-aren Sandberg skulle
lyckas övertala sin omgivning om sin problembeskrivning och sina politiska
lösningar.
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Under VPK Skånes distriktsårsmöte 1989 försökte Sandberg, mot bakgrund av ovannämnda analys, föra fram sin problemdeﬁnition och sina lösningar på den ineﬀektiva svenska ﬂyktingpolitiken. Hans inlägg föranleddes
av ett uttalande som VPK Skåne enats om att göra mot det de ansåg vara
Invandrarverkets inhumana ﬂyktingavvisningar från Ystad till Polen, ett
uttalande som Sandberg ställde sig kritisk till. Efter sitt inlägg ombad ﬂera
partirepresentanter honom att genast sluta agera oﬀentligt i frågan. Sandberg menar att han inte kunde sluta säga vad han tyckte. Han blev upprörd
över behandlingen då han mer eller mindre såg det som sin plikt att föra fram
sina åsikter, och fortsatte därför att göra sig ”omöjlig” inom VPK.
Från det att Sandberg började agera oﬀentligt för sin invandrarkritiska
hållning (under kongressen 1989) fram till och med valet 1991 valde dock
partiet att inte utesluta honom. Sandberg (2003 [intervju]) själv tror att
valtaktiska skäl kan ha legat bakom VPK:s strategi. Eftersom Sandberg i
princip förkroppsligade VPK i Kävlinge under hela 1980-talet, och att det till
stor del var just han som lockade rösterna, lät partiet honom vara kvar över
valrörelsen 1991 trots att han aldrig backade från sina invandringskritiska
ståndpunkter. Efter valet 1991 blev det dock annat ljud i skällan.
Direkt efter valet 1991 öppnade VPK ett uteslutningsärende, och under
våren 1992 ﬁck Sandberg beskedet om uteslutning. Hans alternativ var då
att hoppa av uppdraget i fullmäktige, eller att fortsätta som politisk vilde.
Återigen refererar Sandberg till känslan av plikt som skälet till att stanna kvar
som vilde, men säger sig aldrig ha haft tankar på att bilda eget parti. Emellertid blev Sandberg under mandatperioden kontaktad av personer som alltid haft
ett gott öga till honom och som ansåg att han borde bilda ett helt nytt parti.
Först under slutet av 1993 bestämde han sig för att bilda Kommunens väl.

Kalixpartiet i Kalix
Rune Sundquist föddes i Haparanda, men ﬂyttade till Kalix som relativt ung.
Han blev snart sjöman, och var under en lång period (mellan 1953 och 1988)
till sjöss. Därefter kom han tillbaka till Kalix, där han förtidspensionerades.
Sundquist säger sig ha varit socialdemokrat från modersmjölken, men var
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aldrig någonsin aktiv medlem. Härvidlag skiljer han sig från majoriteten av
övriga partibildare.
För att få en bättre förståelse för tillkomsten av Kalixpartiet måste det
med i bilden att Kalix hade varit ett tydligt ”sossefäste” sedan demokratins genombrott. Socialdemokraterna hade nämligen styrt kommunen i över
70 år. Kalixpartiets historia började 1996 när socialdemokraterna beslutade
sig för att lägga ner grundskolan i orten där Sundquist bor, Risögrund.
Sundquists barn gick där och han tyckte att det verkade onödigt, dumt och
farligt att tvinga barnen att promenera till skolan i grannbyn tre kilometer bort
(Sundquist 2003 [intervju]).
Invånarna i Risögrund protesterade förstås mot beslutet. Sundquist
hävdar att sossarna vägrade lyssna på reaktionerna mot nedläggningen och han
betraktade detta som ett tydligt symptom på att kommunens socialdemokrater blivit maktfullkomliga av att ha styrt kommunen så länge. Kring
tidpunkten för skolnedläggningen hade en mängd mindre så kallade ”aﬀärer”
uppdagats i kommunen. Bland annat hade man låtit renovera en privat villa
åt en socialdemokratisk politiker för kommunens pengar. Därutöver hade
släktingar till politiker anställts som kommuntjänstemän. Sundquist berättar att han tydligt kunde känna att kalixbor började tröttna på socialdemokraterna och att ett missnöje med dem hade spridits i kommunen.
Det var alltså i en anda av allmänt utbrett missnöje som kommunen ville
lägga ner skolan ute i Risögrund. Sundquist (2003 [intervju]) berättar att det
gjorde honom ”skitförbannad”, dels att man la ner skolan, dels att man knappt
bekymrade sig om att lyssna på missnöjet. Det blev förstås en mängd möten
kring skolans nedläggning. Sundquist berättar att det var efter ett sådant
möte, när han var arg och irriterad på socialdemokraterna, som han tänkte
att: ”Det är ju så jäkla många som är så missnöjda med sossarna, så det
kommer säkert att gå bra att bilda ett nytt parti.”
Det som verkar ha drivit Sundquist till att bilda partiet var skolnedläggningen och att han blev förbannad på socialdemokraternas sätt att hantera
denna. Han upplevde det därmed som att socialdemokraterna hade slutat
lyssna på sina väljare. Samtidigt kände han att han inte kunde tänka sig
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att bli medlem i något annat etablerat parti (eftersom han var ”sosse från
modersmjölken”) i syfte att rädda skolan. Det faktum att han var tämligen
säker på att ett nytt parti skulle få stöd (då missnöjet med socialdemokraterna
öppnade upp en marknad för ett nytt parti), verkar viljan till att straﬀa socialdemokraterna för deras brist på lyhördhet ha drivit honom till beslutet att
bilda Kalixpartiet.

Föryngringspartiet i Svedala
Föryngringspartiet bildades av två personer: Reino Lindberg (vice ordförande,
23 år) och Lars Lundgren (ordförande, 30 år). Lindberg var ordförande åren
2000–2001 för det ungdomsråd som politikerna i Svedala instiftade 1997.
Kommunen marknadsförde Ungdomsrådet med parollen att alla ungdomar
mellan 12 och 22 som ville vara med och bestämma, också skulle få göra detta.
Lindberg hade aldrig varit politiskt engagerad innan, men var politiskt intresserad och betraktade sig själv som borgerlig på den tiden. Därför engagerade
han sig som 17-åring med full kraft i Ungdomsrådet. Efter ett par år, när de
äldre som varit drivande blivit för gamla, föll det på Lindbergs lott att ta över
ordförandeskapet. Lars Lundgren, å sin sida, hade varit aktiv socialdemokrat
sedan de tidiga tonåren.
Snart efter att han tog över ordförandeklubban i Ungdomsrådet upplevde
Lindberg (2003 [intervju]) det allt mer som att politikerna helt och hållet
struntade i vad ungdomarna tyckte. Han berättar att han kände det som att allt
”hängde löst”, att tjejerna och killarna i Ungdomsrådet inte uppmärksammades
och heller inte ﬁck något stöd från kommunens politiker. De ﬁck aldrig några
direktiv eller uppgifter, och visste sålunda knappt själva vad de förväntades arbeta med. Som Lindberg uttrycker det: ”det blev ingen rak kommunikation,
utan allt studsade onödiga omvägar”. Därför började han allt mer uppleva det
som meningslöst att lägga ner tid på sitt engagemang i Ungdomsrådet, eftersom ungdomarna aldrig ﬁck någon respons från politikerna. Han blev desillusionerad och säger att: ”Det kändes mer och mer som att grundandet av Ungdomsrådet bara var ett valﬂäsk inför valet 1998.” Därför avslutade han sitt politiska engagemang under april 2001.
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Under de år som Lindberg var Ungdomsrådets ordförande höll Lars Lundgren och en annan yngre socialdemokrat på med en undersökning som skulle
ligga till grund för en motion om huruvida det fanns möjligheter att öppna
och bedriva ﬂer ungdomsgårdar i kommunen. Lars Lundgren hade då länge
varit en aktiv och framträdande SSU-medlem i kommunen (Lundgren 2003
[intervju]). Lundgren och Lindberg kom ofta i kontakt med varandra under
den här perioden. Trots den enes borgerliga uppfattningar och den andres
socialdemokratiska bakgrund utvecklade de två ett visst förtroende till varandra
(Lindberg 2005, Lundgren 2005 [intervjuer]).
Lundgren lade ner mycket tid på undersökningen om ungdomsgårdarna.
Han pratade en del med Lindberg, hade möten med den så kallade ”Fältgruppen” (en grupp av fritidspedagoger som gick runt i samhället på helgkvällar och bland annat ordnade aktiviteter åt ungdomar) och träﬀade
föräldraråd. När Lundgrens undersökning var klar, visade det sig att Svedalas
socialdemokrater hade bestämt sig för att inte stödja hans motion om ﬂer
ungdomsgårdar. Lundgren återger en av de händelser som etsat sig fast på
hans näthinna i samband med detta, och det var när en av hans äldre
partikamrater lade handen på hans axel och på ett överlägset sätt förklarade
att: ”[u]ngdomar måste få lov att göra sina misstag, de måste få banka sina
huvuden blodiga”. Lundgren (2005 [intervju]) berättar att detta bara var
en i raden av ﬂera händelser som gjort honom övertygad om att socialdemokraternas ledning i Svedala tyckte att unga socialdemokrater skulle
synas, men inte höras:
Det var viktigt för dem att visa att vi yngre var på valbar plats, det var
viktigt för dem att visa upp oss i valrörelsen, men sen efter valet, när
man skulle fördela platserna, då var vi inte intressanta längre. [...] Vi
som hade egna åsikter, vi skulle tryckas ner.

Detta bidrog till att Lundgren bestämde sig för att säga tack och adjö till
socialdemokraterna och kommunpolitiken i maj 2001. Han var trött på att
han aldrig ﬁck sin röst hörd inom socialdemokraterna och hjärtligt trött på
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den bristande interndemokratin i det lokala partiarbetet (Skånska Dagbladet
2001-11-06; Skånska Dagbladet 2001-11-09). Lundgren (2005) säger att han
inte hade lust att fortsätta agera något slags ungdomligt alibi för socialdemokraterna, och hoppade därför av.
Både Lindberg och Lundgren kände sig förbigångna och orättvist behandlade av de etablerade partierna. Lindberg kände att han aldrig blev lyssnad
på av kommunpolitikerna trots att han var ordförande för en institution
som kommunpolitikerna själva hade tillsatt för att inhämta åsikter från.
Lundgren upplevde det som att socialdemokraterna aldrig önskade ta vara på
den potential som fanns bland partiets yngre garde. Båda var uppenbarligen
irriterade över det faktum att de hade gett sig in i politiken för att de trodde
att representanter för det etablerade styret ville lyssna på dem, men att de
upplevde det som att de istället bara användes för att värva röster och/eller
legitimera verksamheten.
Så till sommaren 2001 verkade det som att båda herrarna hade gjort
sitt inom Svedalas kommunpolitik. Men i oktober 2001 hände något som
väckte ilska hos dem båda, dock var för sig: Den utlösande faktorn blev att
socialdemokraternas ordförande föreslog att ”Fältgruppen” skulle halveras
(Sydsvenskan 2001-11-09). Hotet om denna nedskärning ﬁck Reino Lindberg
att plocka upp telefonen och ringa Lars Lundgren för att göra någonting åt
situationen för ungdomarna i kommunen. På frågan om varför Reino valde att
ringa just Lars, som han egentligen inte kände särskilt väl, svarar han (Lindberg
2005 [intervju]):
Han var den ende i Svedalapolitiken som jag kände någon släktskap
med, och den ende som inte var 55. Och jag visste att han hade lämnat
sossarna. Det var ju ingen annan, i min ålder, som man kunde höra sig
för med.

Under samtalet bestämde de sig för att träﬀas. Redan över den första kaﬀekoppen hittade de så många gemensamma beröringspunkter att de bestämde
sig för att bilda Föryngringspartiet som skulle ha till uppgift att föra de
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yngres talan i kommunfullmäktige och syfta till att förnya den stelnade partipolitiken i kommunen (Sydsvenskan 2001-11-09).

Känsla av vrede och att förbigås =
potential för mobilisering?
The importance of emotions in human life is matched only by the neglect they have suﬀered at hands of philosophers and social scientists
(Elster 1989: 61).

Jämförelse mellan entreprenörerna
Vad har de undersökta partibildarna gemensamt? Vad kan de sex fallstudierna
säga oss om partibildandets mekanismer? Det verkar tydligt att viljan till att
ändra eller bevara någon slags policy står i centrum. I grunden drivs alla av
något slags inﬂytandeincitament eller programförverkligande:
• Görnebrand ville få igenom ett mer marknadsliberalt program.
• Kurt Andersson och Agne Andersson hade en idé om att bland annat
driva en mer turistvänlig politik.
• Kenneth Sandberg ville driva igenom en mer restriktiv ﬂyktingpolitik.
• Lars Törnman ville få socialdemokraterna tillbaka på rätt spår, och
driva igenom en ”äkta” socialdemokratisk politik.
• Rune Sundquist ville rädda skolan i Risögrund, och samtidigt bidra
till att förnya kommunpolitiken i Kalix.
• Reino Lindberg och Lars Lundgren hade ursprungligen en tanke på
att försvara ungdomarnas intressen i Svedala.

Det är också tydligt att det knappast är viljan att bli omtyckt eller att uppnå
social status som driver dem. Samtliga vittnar om att de blivit illa bemötta
av representanter för de etablerade partierna. Dessutom verkar inkomstincitamenten försumliga, inte minst beroende på att de ﬂesta partibildare
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redan från början visste att de skulle få det svårt att bli inbjudna till förhandlingar om intressanta, välarvoderade poster i kommunen. Utifrån en snäv ekonomisk nyttokalkyl verkar partibildningsprojektet vara en förlustaﬀär.
Ska vi då sluta oss till att viljan att påverka policy som det avgörande för att
partier bildas överhuvudtaget? Bekymret med att utpeka viljan till att påverka
politiken som den utlösande ”partibildningsmekanismen” är att samarbetsparadoxen gör sig påmind igen. Vad är det som gör att partientreprenörerna
inte väljer att bli fripassagerare, det vill säga att de inte väntar på att någon
annan ska lansera det marknadsliberala programmet, den mer turistvänliga
politiken, den restriktiva ﬂyktingpolitiken etcetera? Rimligen måste någonting ytterligare, utöver enbart viljan till att påverka policy, lösa upp samarbetsparadoxen. Fallstudieresultaten indikerar att detta ”något” skulle kunna vara
känslornas mobiliserande betydelse. De partibildare som undersökts har blivit
förargade, besvikna, förorättade, indignerade och är på något sätt ute efter
revansch. De vill visa representanterna för de etablerade partierna att just
de har rätt, och i ett läge då man vill få utlopp för känslan ”jag ska minsann
visa dem...” spelar snäva ekonomiska nyttokalkyler mindre roll. Ja, faktum
är att de inte verkar ägna sådana kostnader mycket av en tanke. För de intervjuade partientreprenörerna ﬁnns misslyckandet inte ens på kartan.
Samtidigt handlar det knappast om något slags irrationellt ickekalkylerande. För det första verkar viljan till att få utlopp för revanschlusten
fungera som ett slags ”selektivt psykologiskt incitament” (Leighley 1995: 193f ).
För det andra säger samtliga intervjuade partientreprenörer att de ”haft på
känn” att opinionen varit så stark mot det etablerade parti de försökt göra sig
hörda inom, att de varit övertygade om att komma in i fullmäktige med sitt nya
parti. För det tredje har de verkligen haft idéer som de verkligen har velat få
igenom i kommunfullmäktige.

”Heta känslor” och politiskt handlande
Hur ska dessa resultat tolkas? Intrycket är att fallstudierna bekräftar
iakttagelser från sentida rön i forskningen om sociala rörelser och kollektivt handlande. Känslor förefaller spela väldigt stor roll när individer
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beslutar sig för att ge sig i kast med högkostnadsstrategier. De spelar sannolikt en så stor roll att vi inte kan bortse från dem när vi försöker formulera en
teori om varför människor väljer dem.
Traditionellt har känslor och rationalitet beskrivits som ett motsatspar.
Känslor hävdas nedsätta förmågan till rationellt beslutsfattande, ett argument
som bland annat representeras av Bruce E. Kaufman (1999: 139):
[I]n situations of high emotional intensity [...] decision making
loses much of its logical, reasoned character and behavior becomes
dominated by impulse [...].

Ska man då dra slutsatsen att partibildare är ”irrationella”? Svaret är nej.
Snarare bör känslor ses som en nödvändig förutsättning för förnuftigt
beslutsfattande, inte minst för att mobilisera handlingskraft (jämför
Damasio 1994: kapitel 7). Eftersom känslor har visat sig ha en stor inverkan
på individens beslutsfattande har de allt mer börjat inkorporeras i teorier
om rationalitet och handlande (jämför Hanoch 2002). Liksom företrädarna
för denna uppfattning, är jag övertygad om att känslornas betydelse bör uppmärksammas i teorier om kollektivt handlande och förenas med idén om individuell rationalitet (se också Santesson-Wilson 2003: 85ﬀ ). Frågan är dock
bara hur sambandet mellan känslor och det rationella valet av högkostnadsstrategier ser ut.
Jag har inte för avsikt att utveckla en teori om ”känslor och rationalitet”.
För tillfället nöjer jag mig med att skissera hur de utlösande faktorer som
identiﬁerades i fallstudierna kan förstås i ljuset av den allmänna litteraturen
om känslornas betydelse för kollektivt handlande. Denna forskning lyfter
nämligen fram känslor som ”vrede”, ”besvikelse”, ”moralisk indignation”
eller känslan av att ha blivit ”orättfärdigt behandlad” som en tändande gnista
vilken kanaliserar beslutsfattandet i riktning mot att skrida till handling, att
just agera. Känslan av att vilja få upprättelse, att få revansch, blir här ett
slags psykologiskt selektivt incitament som bidrar till att individer övervinner
barriärer och vidtar en högkostnadsstrategi (se exempelvis Gamson 1995: 90;
Elster 1989: 64).
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Det ﬁnns ﬂera forskare som lyfter fram denna argumentationslinje, där
framför allt ”vrede” spelar en avgörande roll för att mobilisera till politisk
handling. Randall Collins (1990: 43) skriver att: ”the core of anger is the
mobilization of energy to overcome an obstacle”. När Kristen RenwickMonroe (1996: xi) undersöker varför människor med risk för sitt eget liv
hjälpte tyska judar under andra världskriget, spelade känslor ofta en
avgörande roll:
Why did he risk his life for others? ‘One thing is important’, Otto told
me, ‘I had no choice. I never made a moral decision to rescue jews. I just
got mad. I felt I had to do it’ (min kursivering).

Även Cheryl Hercus (1999: 34) når denna slutsats då hon analyserar feministisk organisering, och konkluderar att: ”The analysis conﬁrms the central
importance of anger in collective action.”
Fallstudieresultat bekräftar intrycken från ett växande forskningsområde
som understryker att känslor av typen vrede, besvikelse, moralisk indignation,
samt en därpå följande revanschlust, mobiliserar individer till högkostnadsstrategier.7 Slutsatsen torde vara särskilt relevant när vi analyserar individer
som redan har investerat resurser i syfte att göra sina röster hörda inom ramen
för etablerade påverkanskanaler, men stött på patrull och även blivit illa behandlade av representanter för etablissemanget. Detta innebär dock ingalunda
att vanligtvis förnuftiga individer blir irrationella under känslornas inverkan.
Snarare rör det sig om en rationalitet där ”heta känslor” mobiliserar handlandet i riktning mot en bestämd strategi, bort från stillasittande resignation.
I de analyserade fallen kan valet av partibildningsstrategi ses som ett sätt att
få utlopp för viljan att få revansch.8 Det handlar om aktörer som har haft
klara idéer för ögonen, som konsekvent har valt det beslutsalternativ som varit
bäst lämpat för att uppnå dessa mål, och som förefaller ha gett sig i kast med
högkostnadsstrategin partibildning som följd av en vilja till att få utlopp för en
slags revanschlust.
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Slutsatser
Vilka slutsatser kan dras från detta kapitel? Den sekventiella modellen
fångade partibildningsprocessen på ett tillfredsställande sätt. Till att börja
med har vi personer som på något sätt är missnöjda med status quo eller med
den väg ett av de etablerade partierna har slagit in på. Dessa personer har då
höjt sin röst och ställt ett krav inom ramen för något av de existerande partierna i syfte att få dessa att ändra sig. Därefter har det etablerade partiet
reagerat med att ignorera det nya kravet, och fortsatt på den redan inslagna
vägen. Detta har då ställt partientreprenörerna inför valet att (i) hålla tyst
och vara lojal mot den existerande ordningen; (ii) hålla tyst och hoppa av
alla försök att påverka den existerande ordningen eller (iii) bilda ett helt
nytt, eget parti. Det är förstås det sistnämnda som har inträﬀat i samtliga de
undersökta fallen – det är ju därför som de valts.
Detta är dock endast en deskriptiv modell över ”hur det gick till”.
Emellertid gav beskrivningarna av partibildningsprocesserna mig nycklar att
identiﬁera generella mekanismer som begripliggör varför människor bildar
partier överhuvudtaget, trots att de får investera resurser (tid, pengar och
energi), att de ofta motarbetas av etablerade partier och att det dessutom är
osäkert om deras investeringar leder till önskat resultat. I fallstudierna hittades ett mönster som ger ett provisoriskt svar på varför somliga träder fram och
upplöser samarbetsparadoxen. Det rör sig om människor som försöker göra
sig hörda inom ramen för den existerande ordningen, inte får igenom sin vilja
och upplever att de blir illa bemötta och/eller orättvist behandlade av representerar för det etablerade partisystemets.
Denna erfarenhet får somliga att utveckla en känsla av att inte bli tagen
på allvar, en känsla av besvikelse, en känsla av att bli förorättad. Besvikelsen
och vreden leder till en revanschlust. Partibildningsstrategin väljs för att få
utlopp för känslor av typen ”jag ska minsann visa dem...”. Mot denna bakgrund
föreslog jag att så kallade ”heta känslor” kan vara den mekanism som kan
förklara varför somliga kliver fram och upplöser samarbetsparadoxen genom
att bilda nya partier.
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NOTER TILL KAPITEL 6
”Oreﬂekterad empiricistisk forskning” är ett begrepp som har lanserats av Djurfeldt
med ﬂera (2003: 21ﬀ ) i syfte att undvika vetenskapsteoretisk begreppsförvirring. De vill
att begreppet ska ersätta ”positivism som skällsord”, vilket avser sådan kvantitativ forskning som har ett okritiskt förhållande till sinnesintryck. Begreppet riktar sin udd mot ett
icke-teoristyrt användande av kvantitativa data.
2
Partiledningen kommer dock bara att acceptera protesten och tillfredsställa medlemmens krav under vissa omständigheter, nämligen om man verkligen tror att sannolikheten är hög för att individen (a) kommer att bilda ett nytt parti, (b) att detta parti
kommer att få stöd av väljarna och (c) att tillfredsställandet av kravet inte betyder att
partiledningen kommer att behöva göra avkall på sin ideologiska kompass.
3
Detta alternativ torde väljas om man tror att sannolikheten är låg för att (a) medlemmen faktiskt bildar ett parti som (b) kommer att få väljarstöd.
4
Medlemmen antas välja detta alternativ om (a) avkastningen förenad med partibildningen är högre än kostnaden förenad med densamma, samt att (b) han eller hon tror
att väljarna kommer att stötta det nya partiet.
5
I fallet Kommunens väl har jag pratat med gamla partikamrater till Sandberg från
VPK-tiden, och även gamla arbetskamrater från hans tid på sociologiska institutionen.
I fallet Föryngringspartiet har jag sett till att träﬀa de båda partibildarna ﬂera gånger
– först var för sig och sedan tillsammans – i syfte att skala bort sådant som de kan ha
kommit ihåg fel eller helt enkelt missat i berättelsen. I fallet Kalixpartiet vilar jag helt och
hållet mot Sundquists egna utsagor och hans egen berättelse.
6
Att Törnmans fackliga aktivism har lett till många personpåhopp och att hans familj
drabbats av negativa sociala sanktioner från hans motståndare blir tydligt vid en
genomgång av tidningsurklipp om honom. Bland annat har LO-sektionens dåvarande
ordförande Kjell Frandén kallat honom ”dum, diktator, fascist, makthungrig och självutnämnd messias” (Norrbottens-Kuriren 1994-04-19). Han har blivit anklagad för att
gå borgarnas ärenden genom att splittra vänsterns kamp mot dem (Norrbottens-Kuriren
1994-04-27). Socialdemokraterna bedrev en hård smutskastningskampanj mot honom
under valrörelsen 1994 där helsidesannonser i lokaltidningarna utmålade honom som
”arbetarﬁentlig”, att han ”gick SAF:s ärenden” och att han ”var tyrann och stalinist”.
Törnman har berättat att detta var personligt jobbigt för honom själv, men särskilt
plågsamt för hans familj (exempelvis Göteborgs-Posten 1994-09-26 samt Törnman 2003
[intervju]). Sådana höga kostnader riskerar en partibildare att få betala om han eller
hon bestämmer sig för att utmana de etablerade partierna.
7
Trots att han inte är intresserad av begreppsparet ”känslor och rationalitet”, är det
intressant att notera att Harold D. Lasswell (1986: 75f ) tillskriver ”hatet” en betydelse1
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full roll för att förklara varför människor väljer en politisk karriär. Överhuvudtaget
är Lasswells bok Psychopathology and Politics en viktig referens för dem söker efter
referenser för att få belägg för att känslor och politiskt deltagande hänger samman.
8
Den här diskussionen om sambandet mellan känslor och rationalitet ska också jämföras med begreppet expressiva incitament (se bland annat Carter och Guerette 1992),
samt argumentet att det är fullkomligt rimligt att förena tankegångar kring expressivt
beteende med rationalistiska teorier (se Leighley 1995: 195).
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DEN DYNAMISKA MODELLEN
Introduktion
Den parametriska modellen, som använde marknadsmekanismer som förklaringsverktyg, var inte särskilt användbara. Givet premisserna förefaller strävan
efter att förbättra ekonomin inte vara partientreprenörernas drivkraft. Viljan att
utöva makt och inﬂytande spelar sannolikt roll, men resultaten var motsägelsefulla. Antagandet att man bildar partier för att stärka sin sociala status ﬁck inget
som helst stöd. Däremot talar de etablerade partiernas försämrade förnyelsekapacitet och det växande utrymmet att attrahera väljarnas röster för att människor skulle välja partibildningsstrategin. Bekymret är dock att dessa variabler
– den försämrade förnyelsekapaciteten och den växande marknaden för nya
partier – inte kan besvara forskningsfrågorna när analysens utgångspunkt är
individuell rationalitet. Partibildningsgåtan kvarstår så länge som vi är okunniga om entreprenörernas personliga drivkrafter.
För att komma närmare drivkrafterna riktades därför uppmärksamheten
mot de enskilda partibildarnas erfarenheter i kapitel 6. Genom process-spårande
fallstudier var målsättningen att identiﬁera partibildarnas motiv. Här konstaterades två saker. Partibildningar följer ungefär samma sekventiella logik och
de mekanismer som utlöser partibildningsbeslutet förefaller vara kopplade till
känslor som ”besvikelse”, ”vrede” och ”revanschlust”. Givet att människor har
idéer som de vill föra fram till oﬀentligt beslutsfattande, och därefter ignoreras
eller avvisas av de etablerade partierna, verkar intensiva känslor av detta slag
kunna mobilisera människor till partibildningsbeslutet.
Att partibildningens mekanismer återﬁnns i att heta känslor mobiliserar
till handling ger oss ett svar på varför enskilda individer upplöser samarbetsparadoxen. Den sekventiella modellen bidrog sålunda till att ge ett tänkbart
svar på avhandlingens första forskningsfråga, varför partier bildas överhuvud-
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taget. Emellertid hjälper detta föga till att besvara varför icke-riksdags-

etablerade partier blev vanligare förekommande i svenska kommuner åren
1973–2002. Människor har säkert blivit besvikna och arga på representanter
för etablerade partier i alla tider. Nivån och utbredningen av dessa känslor kan
med viss rimlighet antas vara konstant (jämför Corning och Myers 2002: 705).
Frågan är varför ﬂer och ﬂer valde partibildningsstrategin under denna period,
framför att exempelvis helt överge politiken eller stanna kvar och vara lojala
mot den existerande ordningen?
En del av svaret återﬁnns med all säkerhet i ett av resultaten från kapitel 5,
nämligen att de etablerade partiernas förnyelsekapacitet försämrats och att
ﬂer människor blir ignorerade och avvisade inom ramen för den existerande
ordningen. En annan del återﬁnns säkert i att väljarmarknaden blivit mer
tillgänglig för nya partier då väljarnas partiidentiﬁkation försvagats. Men för
att få ett fullödigt svar på varför partibildningsstrategin föreföll bli allt populärare under perioden 1973–2002 kommer jag nu att konstruera, och sedan
pröva, en hypotes om den spatiala spridningen av partibildningsstrategin.
Detta görs av två skäl:
(i) Ett par relativt aktuella studier av kollektivt handlande visar att spridningshypotesen bidrar till att förklara exempelvis förekomst av rasupplopp (Myers 1997), ökningen av fackföreningar (Hedström 1994)
och spridningen av lokala partiföreningar (Hedström med ﬂera 2000)
bättre än traditionella hypoteser som hänvisar till strukturella
variabler.
(ii) Den existerande litteraturen om nya partier tillskriver spridningseﬀekter betydelse när uppkomsten av partier ska förklaras (se kapitel
3). Emellertid har partiforskarna inte varit lika noggranna som
socio-logerna med att konstruera sammanhållna teoretiska argument,
argument som begripliggör varför spridningshypoteser skulle fungera
bättre än konkurrerande förklaringar. Snarare verkar resultaten vara
induktivt genererade och något ad hoc-mässiga (för ett undantag, se
Rydgren 2005). Dessutom har spridningsteser om partibildningar
aldrig testats på en större datamängd.
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Inledningsvis byggs det teoretiska argumentet upp i nära anslutning till nutida sociologiska forskare (framför allt just Hedström 1994, 1998; Hedström
med ﬂera 2000; Myers 1997). Sedan preciseras den operativa hypotesen, som
därefter skräddarsys till den kommunala empirin. Slutligen undersöker jag
om spridningshypotesen kan bidra till att förklara varför allt ﬂer kommuner
ﬁck nya partier representerade i kommunfullmäktige åren 1973–2002.

Rationell imitation, information
och spridningseﬀekter
Den dynamiska modellen bygger delvis på andra antaganden än de som användes i den parametriska. Jag behåller antagandet om rationella aktörer, men
gör två tillägg. För det första är utgångspunkten mer ”realistisk”: aktörerna har
inte fullständig information. De är begränsat rationella och fattar sina beslut
under grader av osäkerhet. För det andra antas det ﬁnnas en aktörsheterogenitet i populationen presumtiva partibildare. Några behöver lite information innan de bestämmer sig för partibildningsstrategin, andra behöver mycket
information. Dessa antaganden innebär att individens benägenhet att bilda ett
nytt parti är funktion av två saker (se Hedström 1994: 1161): För det första,
en funktion av egenskaper unika för individen (hur mycket information han
eller hon behöver innan beslut fattas). För det andra, en funktion av hur
andra aktörer agerat, vilka ﬁnns i individens sociala system (hur många det är
som med framgång tidigare använt sig av den aktuella strategin).
Att vårt beteende formas av ömsesidigt beroende, genom samspel med
andra människor, är knappast en nyhet. Rationalister som använder sig av spelteoretiska instrument har alltid antagit att människor fattar sina beslut baserade på förväntningar om hur de tror att individer i deras omgivning kommer
att agera. Här är emellertid poängen att individens beslut inte bara påverkas
av förväntningar om hur andra människor kommer att bete sig i framtiden.
Besluten påverkas i stor utsträckning av andra människors erfarenheter från
tidigare tidpunkter. I sammanhanget pratar man ibland om diﬀusionsprocesser,
vilka deﬁnieras som: “[A]ny process where prior adoption of a trait or practice
[or strategy] in a population alters the probability of adoption for remaining
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non-adopters” (Strang 1991: 235). Tanken är att om en eller ﬂera personer har
haft framgång med en viss strategi vid en tidigare tidpunkt, ökar sannolikheten
för att andra människor kommer att använda strategin vid senare tillfällen.
Denna diﬀusionsprocess kan göras mer begriplig om en mekanism på
individnivå introduceras. Peter Hedström (1998) kallar denna mekanism för
rationell imitation. Det är lätt att förstå hur den fungerar eftersom de ﬂesta
av oss, mer eller mindre medvetet, använder våra medmänniskors beslut som
navigationsinstrument i vardagslivet. De risker vännerna, kollegorna eller
rena främlingar tar, och de konsekvenser som deras handlingar får, ger oss
vägledning om vad som är eﬀektivt eller ineﬀektivt, lämpligt eller olämpligt,
framgångsrikt eller fullkomligt misslyckat att göra (jämför Schelling 1973;
Granovetter 1978). Kärnan i den rationella imitationen är att andra människors erfarenheter ger oss information om värdet av olika strategival.
Debra Friedmans och Michael Hechters (1988: 215) iakttagelser om
sambandet mellan informationstillgång och val av strategier gör det lättare att
förstå varför individer rättar sitt beteende efter andras erfarenheter.
Författarna ber läsaren föreställa sig situationer där människor beﬁnner sig i
olika samhällen, men med identiska strukturella förutsättningar (säg i
hypotetiska kommuner med exakt samma politiska och socioekonomiska
karakteristik) men ändå beter sig på olika sätt (i vissa kommuner bildar
någon ett nytt parti, i andra inte). Friedman och Hechter konstaterar att:
We can account for this by saying either that they have diﬀerent preferences, or that they have diﬀerent information about the consequences
of their action. To claim that behavior is explicable by reference to
diﬀerent preferences is tautological, and undermines the standard
methodology of rational choice. The second explanation is more satisfying: the amount of information that agents have can aﬀect behaviour
independently of constraints or preferences. It may well be that information is the crucial intervening variable in all rational choice explanations
(Friedman och Hechter 1988: 215).

Citatet säger något som är avgörande för att förstå den hypotes som formuleras i detta kapitel, nämligen att informationstillgång kan vara den avgörande
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variabeln för att förstå varför människor väljer respektive inte väljer en viss sorts
högkostnadsstrategi. Den information aktörer har om de kostnader och den
avkastning som följer med ett visst handlingsalternativ avgör om strategin blir
vanlig eller fortsätter att tillhöra undantagen.
Ett exempel på att människor beter sig på detta sätt kan hämtas från en
undersökning om preventivmedelsanvändning i koreanska byar. Forskare
upptäckte att många kvinnor drog sig för att använda preventivmedel tills
dess att tillräckligt många andra kvinnor i samhället hade börjat använda dem.
Kvinnorna visade sig ha varierande trösklar för var gränsen gick innan de
vågade ge sig på att använda skydd av detta slag. Vissa brydde sig inte så
mycket om hur de andra kvinnorna gjorde. Andra började använda preventivmedel först när majoriteten av kvinnorna i byn hade gjort det (Dozier 1977,
refererad i Granovetter 1978). På liknande sätt illustrerar Mark Granovetter
(1978: 1438f ) informationens betydelse med en person som anländer till en
ny stad för första gången. Personen är hungrig och vill äta middag. Valet står
mellan två restauranger som ligger mittemot varandra. Den ena restaurangen
är full till tre fjärdedelar, medan den andra helt saknar middagsgäster. Enligt
Granovetter drar den typiska individen slutsatsen att bristen på besökare hos
den ena är ett dåligt tecken, och att den andra restaurangens popularitet talar
till dess fördel.
Poängen är denna: Till vardags säger vi att vi har ”inspirerats av”, ”dragit
lärdom av” eller ”påverkats av” andra personer. Oavsett vad vi kallar det, handlar det om en liknande underliggande mekanism. Andra människors erfarenheter ger oss värdefull information om värdet av att handla på ett bestämt sätt
(Hedström 1994: 1163). Informationstillgången ökar vår säkerhet om att ett
bestämt handlingsalternativ kommer att leda till en önskad konsekvens, om det
inte kommer att leda till det, om handlingsalternativet har skadliga sidoeﬀekter
och så vidare.
Imitationsmekanismen torde vara särskilt verksam när det rör sig om beslut
som är förenade med höga individuella investeringar, och som samtidigt kännetecknas av hög osäkerhet där individen inte vet om valet av medel kommer att
leda till måltillfredsställelse (jämför Hedström med ﬂera 2000: 151, 168f ).
Imiterande borde spela en stor roll när vi ska förklara varför individer väljer hög-
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kostnadsstrategier som just partibildningsstrategin. Oavsett vad det handlar
om för beslut gäller emellertid att en persons erfarenhet vid en tidigare tidpunkt bidrar till att reducera osäkerheten som omgärdar ett visst handlingsalternativ. Informationen gör att trösklarna för att fatta ett visst beslut, som
demonstrerat en viss framgång för en annan individ vid en tidigare tidpunkt,
sjunker. Omvänt gäller att trösklarna höjs när vi märker att beslut vid en tidigare tidpunkt stött på patrull av något slag.1
Det verkar rimligt att tro att människor har olika trösklar för när de upplever sig ha tillräcklig information för att fatta ett beslut. En person som beslutar sig för att grunda ett nytt företag i Sverige, som exempelvis specialiserar
sig på tillverkning av individuellt anpassade golfklubbor, innan en marknad för
sådana golfklubbor är etablerad, tar större risker jämfört med den som är tvåa
in på marknaden efter det att den förstnämnde haft framgång med sitt företag.
Den förste entreprenörens framgångar tillhandahåller den andre med information om att det faktiskt existerar en marknad för sådana golfklubbor. I sammanhanget talar forskare ibland om pionjärer och efterföljare (jämför Schmidt
1986).2 Mark Granovetter (1978) resonerar på ett liknande sätt. Somliga individer är beredda att ta ganska stora risker och kan fatta beslut utan särskilt
mycket information (dessa individer kan kallas för genuina entreprenörer [pionjärer] och är risksökande), medan andra måste vara säkra på att de projekt de
sjösätter kommer att nå framgång för att beslutet ska fattas (dessa kan kallas för
imiterande entreprenörer [efterföljare] och är riskundvikande). Utgångspunkten
är att individer har olika trösklar för hur mycket information de måste ha och
hur mycket osäkerhet de är villiga att acceptera innan de bestämmer sig för en
högkostnadsstrategi, exempelvis ett partibildningsprojekt.3
Med detta i bakhuvudet kan vi formulera en förhandsgissning om varför
det har blivit vanligare att människor väljer partibildningsstrategin. Att det har
blivit vanligare att bilda nya partier beror på att partibildare på ett rationellt
sätt imiterar tidigare, framgångsrika partibildningar.4 En partibildning ökar
därmed sannolikheten för ytterligare partibildningar (jämför Myers 1997: 96).
Den kritiska frågan är hur denna till synes enkla och tilltalande gissning ska
kunna operationaliseras till en konkret hypotes som kan utsättas för empirisk
prövning.
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Den rationella imitationens spatiala aspekt
Det är inget särskilt revolutionerande att formulera en tes om rationella imitationer. Hypotesen är logiskt uppbyggd och intuitivt rimlig. Istället är bekymret
hur man empiriskt undersöker huruvida den här sortens imitation kan förklara
spridningen av nya partier.
En viss vägledning fås genom en läsning av Torsten Hägerstrands (1953)
studie. Han fann att de människor som anammade en bestämd innovation
också tenderade att vara grannar till dem som redan tidigare hade börjat
använda samma innovation. Iakttagelsen drev Hägerstrand till slutsatsen att
innovationsspridning sker som en följd av en kommunikationsprocess (jämför
Rogers och Shoemaker 1971: 178). Poängen var att det grannarna gör eller
inte gör ger människor information om vilka strategier som är framgångsrika
(jämför Schmidt 1986; Hedström 1994). Ett stort antal empiriska diﬀussionsstudier har bekräftat Hägerstrands resultat (till exempel Walker 1969; Brown
och Cox 1971; Collier och Messick 1975; Johansson 1983). Det är i denna
tradition som Peter Hedström (1994: 1159) understryker informationstillgångens betydelse för människors beslut att delta i sociala rörelser:
[T]he social networks in which actors are embedded are likely to be of
considerable explanatory importance, […] because information about
the movement, its costs and beneﬁts, often are spread through interpersonal contacts.

Mot bakgrund av det ovan sagda kan följande sägas: Informationstillgången är
en avgörande variabel i en hypotes som grundas i begreppet rationell imitation.
Antagandet är att information sprids genom sociala nätverk, samt att politiskt
handlande i våra nätverk inspirerar oss till politiskt handlande (jämför Opp och
Gern 1993: 662). Och, som bland annat Daniel J. Myers (1997: 97) konstaterar, är det rimligt att tro att sociala nätverk är geograﬁskt koncentrerade. Det
senare antagandet är i linje med den ekonomisk-geograﬁska litteraturens iakttagelser om att öga-mot-öga möten, social närhet och personliga upplevelser
fortfarande är de viktigaste förklaringar till att vi återﬁnner klusterbildningar
(till exempel Storper och Venables 2004; Bathelt med ﬂera 2004).
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Beståndsdelarna i ovan förda argumentation pekar i en bestämd riktning,
nämligen att valet av partibildningsstrategi torde spridas lättare vid korta
geograﬁska avstånd. Grundhypotesen är därför att kommuner med nya
partier representerade i kommunfullmäktige tenderar att vara geograﬁsk koncentrerade:
Underhypotes A. Klusterhypotesen: Vi förväntar oss en geograﬁsk koncentration av kommuner som har nya partier representerade i fullmäktige. När en kommun får ett nytt parti, är gissningen att denna kommun kommer att ha minst en granne som vid något tidigare val har fått
ett icke-riksdagsetablerat parti till fullmäktige.

Detta är den mer tillåtande tesen. För att komma lite närmare svaret på om
rationell imitation är den kausala mekanismen ska även ett något strängare test
göras. Det senare testet säger att det inte bara är den rumsliga närheten som
är den intressanta. Vi bör också ta hänsyn till temporal närhet. Det är viktigt
att veta när grannen valde att sjösätta sitt partibildningsprojekt för att ytterligare stärka misstanken om att imitationsmekanismer producerar sambanden
(Myers 1997: 97). Den strängare hypotesen kräver att grannen ska ha fått ett
parti representerat i valet direkt dessförinnan:
Underhypotes B. Hypotesen om direktsmitta: Individer bildar nya partier vid tidpunkt t i kommuner där entreprenörer i en eller ﬂera grannkommuner redan bildat ett parti vid tidpunkt t – 1.

Det gemensamma för de båda underhypoteserna är att sannolikheten för att
en kommun ska få ett nytt parti i fullmäktige ökar om grannkommunen redan
har fått ett nytt parti i fullmäktige vid tidigare val, men där B har ett strängare
krav på att det är representation vid valet direkt före det aktuella som har förklaringskraft.

Om datamaterial och metod
Vilken slags material krävs för att empiriskt pröva dessa hypoteser? Någon
kanske hävdar att det ideala hade varit att samla in data om samtliga personer
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som har bildat partier under undersökningsperioden, och därefter försöka rekonstruera ett nätverk för att ta reda på partibildarnas sociala relationer till
varandra (jämför Hedström 1994: 1168). Sammantaget är bekymren med ett
sådant tillvägagångssätt för många. För det första existerar problem med att få
tag på alla de som bildat partier under hela undersökningsperioden. För det andra ﬁnns det ingen garanti för att individerna uppger rätt information om sina
sociala kontakter eller om i vilken utsträckning de låtit sig inspireras av andra
partibildare. Mot denna bakgrund har jag valt en annan mer lättframkomlig,
och i vissa avseenden mer tillförlitlig, väg.
De individuella svenska kommunerna är undersökningens analysenheter.
Den rumsliga närheten har operationaliserats så att kommuner som angränsar till varandra betraktas som grannar. Den temporala närheten (för underhypotes B) indikeras av om nya partier bildades i grannkommunerna i det direkt
föregående valet. På grund av kommundelningar har kommunantalet varierat
under undersökningsperioden:
Tabell 7.1 Variation i antalet primärkommuner 1973-2002.
1973

1976

1979

1982

1985

1988

1991

1994

1998

2002

278

277

279

284

284

284

286

288

289

290

Sammanlagt är det 10 val i mellan 277 och 290 svenska kommuner under perioden 1973–2002 som analyseras. Datamaterialet har skapats ur Statistiska centralbyråns valstatistik för de kommunala valen och databasen Kfakta03. Kartprogrammet Mapinfo har använts för kartanalysen.

Existerar spatiala diﬀusionsmönster?
Under undersökningsperioden gjorde sammanlagt mellan 360 och 374 nya
partier5 entré i tillsammans 218 svenska kommuner. Det innebär att 75 procent av de svenska kommunerna någon gång har haft ett icke-riksdagsetablerat
parti i fullmäktige under den period som undersöks. I stort sett följer nyetableringarna ett kumulativt mönster som kan åskådliggöras med följande diagram:
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Diagram 7.1 Andel kommuner med icke-riksdagsetablerade partier.
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Källa: Allmänna valen 1973–2002 (oﬀentlig valstatistik).

Den övre linjen (som indikerar den kumulativa andelen av kommunerna som
någonsin fått ett nytt parti i fullmäktige [markerad med fyrkanter]) gör det
tydligt att andelen kommuner som har ”smittats” av nyetableringar hela tiden
ökar. Den nedre linjen (som indikerar hur stor andel av kommunerna det är
som har icke-riksdagsetablerade partier representerade val för val [markerad
med cirklar]) visar att trenden är att allt ﬂer kommuner ser ett nytt parti ta
plats för varje val som hålls. Denna trend planade dock ut under 1980-talet då
den sammanlagda andelen kommuner med nya partier representerade höll sig
konstant. Den tog fart igen i och med 1991 års val.
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Därför bortser den här studien
från strukturella förklaringar
Varför har denna allmänna ökning av nyetableringar ägt rum? Genom att enbart titta på diagram 7.2 skulle en enkel konjunkturhypotes kunna formuleras
i polemik mot min spridningshypotes. När Sverige har ekonomiska svårigheter
tar många nya partier plats i kommunfullmäktige, och när ekonomin är stabil
eller på högvarv lyckas nya partier sällan göra entré. Här förklarar 1970-talets
oljekriser och skatteuppgörelser utvecklingen mellan 1973 och 1979, medan
det sena 1980-talets och tidiga 1990-talets ﬁnansiella kriser förklarar utvecklingen från valet 1991 och framåt.
Hypoteser av detta slag berördes kortfattat i kapitel 3 och 4 (jämför också
översiktskommentarerna i Jenkins 1983: 528f; Klandermans 1984: 583; Hedström 1994: 1158). Som torde ha framgått blir jag inte övertygad av förklaringar som ”nya partier uppstår när det ﬁnns ett strukturellt tryck i form av
ekonomiska kriser”. Det beror på (a) teoretiska brister (att sådana hypoteser
inte är rotade i någon bra teori om hur det strukturella trycket inverkar på individuellt beslutsfattande) och (b) bristande empirisk bärkraft (hypoteserna
verkar helt enkelt inte kunna förklara särskilt mycket av variationen).
Anhängaren av konjunkturtesen kan försöka rädda den genom en stödhypotes som hävdar att partier kommer att uppstå i de kommuner som är
utsatta för störst strukturellt tryck i form av dålig ekonomi, nedskärningar
och arbetslöshet. Ja, är det så? I det tredje kapitlets forskningsöversikt visade
jag att det är förhållandevis vanligt att forskare har försökt förklara uppkomsten av nya partier i svenska kommuner med dylika hypoteser. Emellertid har
samtliga forskningsinsatser gått bet på uppgiften att ﬁnna gemensamma karakteristika för de kommuner där nya partier nått representation. Förekomsten av lokala partier är varken knuten till en speciell geograﬁsk kontext
eller en kommunstorlek. Inte heller ﬁnns det samband mellan en viss typ av
ekonomiskt tillstånd, näringsstruktur och förekomst av lokala partier
( Johansson och Schmidt 1983; Petersson med ﬂera 1997; Wörlund 1999;
Pettersson 1999; Lodenius 1999; Göteborg-Posten 2002-09-18).6 Därför väljer
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jag att lämna teorier om strukturellt tryck därhän. Jag koncentrerar mig
enbart på att undersöka huruvida hypotesen om spatial spridning kan kasta
ett ljus över den fråga som så många forskare tidigare gått bet på, nämligen
att förklara varför nya partier blev allt vanligare förekommande under
perioden 1973–2002.

Kan en analys av kartor stödja hypotesen?
Hypotesen är att individer kommer att bilda nya partier vid tidpunkt t i kommuner om entreprenörer i en eller ﬂera grannkommuner redan haft framgångar med en partibildning vid tidigare tidpunkter. Stämmer detta? Ett
tekniskt enkelt sätt att undersöka om någonting ligger i hypotesen är att
analysera kartor för att se den geograﬁska spridningen över tid och rum.
Praktiskt innebär detta att på kartor, över de 10 valtillfällena som undersöks,
markera de kommuner där icke-riksdagsetablerade partier gjort insteg. Därefter jämförs dessa markeringar med markeringar för de kommuner där sådana
partier gjorde insteg i de föregående valen. Detta sätt att visualisera utbredningen ger förutsättningar att se om hypotesen om spatial spridning har förklaringskraft, det vill säga, om vi ﬁnner klusterbildningar av kommuner där nya
partier fått representation.
Genom kartorna analyseras huvudsakligen underhypotes A. Den går ut
på att undersöka om det går att skönja regionala spridningsmönster så att vi
över tid ser kluster utvecklas av kommuner som får nya partier i fullmäktige.
Underhypotes B berörs bara kortfattat genom att jag visualiserar den direkta
”smittan” från en kommun som får en nyetablering av ett parti i fullmäktige
vid tidpunkt t när någon grannkommun ”smittats” av en nyetablering vid t – 1.
Denna hypotes prövas inte nu, utan utsätts för statistiskt prövning i nästa
avsnitt. Frågan är nu vad kartorna säger oss om den geograﬁska koncentrationen av kommuner med partietableringar.

217

VARFÖR BILDAS NYA PARTIER?
52 kommuner är ”smittade”.
Hypotes A: 63% av de
”smittade” kommunerna är
granne med en kommun
som också har ett ickeriksdagsetablerat parti.

Kommunalval 1973
Nya partier ﬁnns i nuvarande
Inget parti

(52)
(226)

Valet 1973. Efter ursprungsvalet 1973 – då kommunreformerna hade avslutats – fanns icke-riksdagsetablerade partier i 52 kommuner. För att fortsättningsvis använda en biologisk metafor var 52 kommuner ”smittade” och 226 ”icke-smittade” av icke-riksdagsetablerade partier. Redan här bekräftar synintrycket vissa klusterbildningar. Det är vanligare att kommuner med nya partier är grannar med varandra än att de inte är det. Naturligtvis är detta inget skäl till att säga att vi funnit stöd för hypotesen, men
första kartan ger oss åtminstone inga skäl till att förkasta hypotesen.
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1976 ”smittas” 17 kommuner
av partietablering.
Hypotes A: 65% av dessa
har en granne som sedan
tidigare hade ett ickeriksdagsetablerat parti.

Kommunalval 1976
Spridning 1973-1976
Parti uppstår i nuvarande
Parti uppstod i föregående
Inget parti

(17)
(52)
(208)

Valet 1976. Förändringen avseende smittade kommuner från 1973-1976 förstärker den misstanke som
väcktes från kartan över 1973. Nya etableringar samlas nära gamla dito. Det är vanligare att en kommun får ett icke-riksdagsetablerat parti om grannkommunen redan hade ett vid valet 1973. Av de 17
nyetableringarna ﬁnns enbart 5 ”öar” av partietablering, medan 12 uppstår i anslutning till en kommun
som redan hade ett parti representerat i valet dessförinnan. Kartan som visar spridningen mellan 1973
och 1976 ger fortsatt inga skäl till att förkasta spridningshypotesen. Om något så stärker en blick på
kartan vår misstanke.
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27 kommuner får ett ickeriksdagsetablerat parti
representerat i fullmäktige.
Hypotes A: 89% av dessa
har en granne som vid något
tidigare val fått ett sådant
parti.
Hypotes B: 70% har en
granne som ”smittades” vid
valet dessförinnan.

Kommunalval 1979
Spridning 1976-1979
Parti uppstår i nuvarande
Parti uppstod i föregående
Parti ﬁnns sedan tidigare
Inget parti

(27)
(17)
(34)
(201)

Valet 1979. Trenden att nya partier gör intåg i kommuner som är grannar med kommuner som redan
har icke-riksdagsetablerade partier fortsätter i valet 1979. Hela 80 procent av de 27 nyetableringarna
sker i kommuner som har grannar vilka redan tidigare ”smittats”. Analyseras kartor för de två valen som
hållits sedan ursprungsvalet 1973 ser vi att ett geograﬁskt mönster har utkristalliserats. Om också ser till
den striktare tesen (hypotes B) som rör en så kallad ”direktsmitta” från valet 1976 till 1979, har 70 procent av dem som ”smittades” i nuvarande val en granne som ”smittades” vid valet direkt dessförinnan.
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10 kommuner får ett ickeriksdagsetablerat parti
representerat i fullmäktige.
Hypotes A: 80% av dessa
har en granne som vid något
tidigare val fått ett sådant
parti.
Hypotes B: 40% har en
granne som ”smittades” vid
valet dessförinnan.

Kommunalval 1982
Spridning 1979-1982
Parti uppstår i nuvarande
Parti uppstod i föregående
Parti ﬁnns sedan tidigare
Inget parti

(10)
(27)
(42)
(205)

Valet 1982. Vid valet 1982 skedde bara 10 nyetableringar. 80 procent av nyetableringarna skedde i
kommuner som har grannar vilka redan tidigare har smittats (hypotes A). Vad rör den striktare hypotesen om ”direktsmitta”, är 40 procent smittade från föregående val (hypotes B). Hypotesen om ”direktsmitta” ser inte ut att få något vidare stöd i detta val. Dock ser hypotes A ut att ha förklaringsvärde.
Kommuner med nya partier är fortfarande klustrade. Återigen: misstanken om spridningsmekanismer
kan inte förkastas.
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17 kommuner får ett ickeriksdagsetablerat parti
representerat i fullmäktige.
Hypotes A: 82% har en
granne som vid något tidigare
val fått ett sådant parti.
Hypotes B: 59% har en
granne som ”smittades” vid
valet dessförinnan.

Kommunalval 1985
Spridning 1982-1985
Parti uppstår i nuvarande
Parti uppstod i föregående
Parti ﬁnns sedan tidigare
Inget parti

(17)
(10)
(49)
(208)

Valet 1985. Ytterligare 17 kommuner får nyetableringar av icke-riksdagsetablerade partier jämfört med
valet 1982. Kartbilden antyder fortfarande klusterbildningar. Hypotes A verkar återigen klara sig ganska
bra då 82 procent av de 17 kommunerna har en granne som vid något tidigare val ”smittats”. Hypotes
B, om den direkta spridningen (hypotes B), hämtar sig lite grand från förra valet: 59 procent är direkt
”smittade”. Mönstret är att nya partier uppstår i miljöer där nya partier redan ﬁnns representerade, och
att man nu kan urskilja regioner där partibildningsstrategin är populär.

222

DEN DYNAMISKA MODELLEN
10 kommuner får ett ickeriksdagsetablerat parti
representerat i fullmäktige.
Hypotes A: 80% har en
granne som vid något tidigare
val fått ett sådant parti.
Hypotes B: 60% har en
granne som ”smittades” vid
valet dessförinnan.

Kommunalval 1988
Spridning 1985-1988
Parti uppstår i nuvarande
Parti uppstod i föregående
Parti ﬁnns sedan tidigare
Inget parti

(10)
(17)
(44)
(213)

Valet 1988. Liksom i valet 1982 sker i detta val en liten minskning i antalet kommuner som har ickeriksdagsetablerat parti representerat. Enbart 10 kommuner får se ett nytt parti ta plats i fullmäktige. Bara
genom att titta på kartorna är det dock fortsatt svårt att kullkasta hypotesen om spridningseﬀekter. Hela
80 procent av de ”smittade” är grannar till redan ”smittade” kommuner (hypotes A) medan 60 procent är
grannar till kommuner som ”smittades” vid det direkt föregående valet (hypotes B).
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28 kommuner får ett ickeriksdagsetablerat parti
representerat i fullmäktige.
Hypotes A: 82% har en
granne som vid något tidigare
val fått ett sådant parti.
Hypotes B: 36% har en
granne som ”smittades” vid
valet dessförinnan.

Kommunalval 1991
Spridning 1988-1991
Parti uppstår i nuvarande
Parti uppstod i föregående
Parti ﬁnns sedan tidigare
Inget parti

(28)
(10)
(50)
(198)

Valet 1991. Här ökar nyetableringarna rejält. 28 kommuner ”smittas” med ett icke-riksdagsetablerat
parti. Hypotes A, som rör den regionala koncentrationen kommuner med nya partier, ser fortsatt robust
ut (82 procent av de kommuner som ”smittas” har en granne som någon gång tidigare ”smittats”), medan
hypotes B rörande direkt ”smitta” får anses fungera direkt dåligt (36 procent av de kommuner som ”smittas” har en granne som smittades i förra valet). Det svaga stödet för hypotes B kan förklaras med att så
få kommuner ﬁck nyetableringar 1988, och att det helt enkelt ﬁnns rätt kommuner med potential att
”direktsmitta”.
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41 kommuner får ett ickeriksdagsetablerat parti
representerat i fullmäktige.
Hypotes A: 90% har en
granne som vid något tidigare
val fått ett sådant parti.
Hypotes B: 71% har en
granne som ”smittades” vid
valet dessförinnan.

Kommunalval 1994
Spridning 1991-1994
Parti uppstår i nuvarande
Parti uppstod i föregående
Parti ﬁnns sedan tidigare
Inget parti

(41)
(28)
(53)
(166)

Valet 1994. Hela 41 kommuner ”smittas” med nya partier i detta val. Kartan stärker intrycket av att
hypotes A stämmer, då 90 procent av de kommuner som ”smittas” har en granne som ”smittats” vid
tidigare val. ”Nysmittade” kommuner samlas sålunda bredvid kommuner som redan är ”smittade” och utbredningen av ”smittade” kommuner följer därför tydliga regionala mönster. Det existerar tydliga klungor
av smittade partier. Vad rör den något striktare hypotesen B är 71 procent av de ”smittade” kommunerna
”direktsmittade” från det föregående valet. Nu börjar vi dock komma upp till sådana höga nivåer av
redan smittade kommuner att vi får svårt att uttala oss om vad som faktiskt är en ”diﬀusionseﬀekt” som
de facto är siﬀror som slår sådana siﬀror som den rena slumpen hade förklarat (jämför diskussionen i
Johansson 1982: 80).
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38 kommuner får ett ickeriksdagsetablerat parti
representerat i fullmäktige.
Hypotes A: 92% har en
granne som vid något tidigare
val fått ett sådant parti.
Hypotes B: 79% har en
granne som ”smittades” vid
valet dessförinnan.

Kommunalval 1998
Spridning 1994-1998
Parti uppstår i nuvarande
Parti uppstod i föregående
Parti ﬁnns sedan tidigare
Inget parti

(38)
(41)
(70)
(140)

Valet 1998. Även här fortsätter nyetableringarna att samlas i landsdelar där kommuner redan har
icke-riksdagsetablerade partier representerade. Hypotes A får fortsatt starkt stöd. 92 procent av de ”smittade” kommunerna har grannar som någon gång tidigare ”smittats”. Hypotes B får också stöd då 79
procent av de ”smittade” kommunerna är granne med en kommun som ”smittades” vid valet direkt dessförinnan. Misstanken växer sig allt starkare om att spridningsmekanismer faktiskt har ett förklaringsvärde, det vill säga att en av förklaringarna till att allt ﬂer valde partibildningsstrategin mellan 1973
och 2002 är det faktum att de inspireras av partibildare i grannkommuner. Då så många kommuner
redan är ”smittade” börjar det dock bli allt svårare att dra några statistiska växlar här. Till och med
en ren slumpprocess förväntar sig nyetableringar ska samlas i anslutning till redan smittade kommuner
( Johansson 1982: 80).
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33 kommuner får ett ickeriksdagsetablerat parti
representerat i fullmäktige.
Hypotes A: 97% har en
granne som vid något tidigare
val fått ett sådant parti.
Hypotes B: 70% har en
granne som ”smittades” vid
valet dessförinnan.

Kommunalval 2002
Spridning 1998-2002
Parti uppstår i nuvarande
Parti uppstod i föregående
Parti ﬁnns sedan tidigare
Inget parti

(33)
(38)
(85)
(134)

Valet 2002. Vid undersökningens sista mättillfälle får 33 kommuner nyetableringar. Av dessa stöder 97
procent av etableringarna hypotes A, då de har grannar som någon gång tidigare fått en partietablering.
70 procent av kommunerna har grannar som vid valet direkt dessförinnan ”smittades”. Precis som i valet
1998 är det svårt att dra några växlar av denna klustring när så många kommuner redan är ”smittade”,
eftersom till och med slumpen förväntar sig ganska höga nivåer av klustring (en utvecklad teoretisk motivering till detta resonemang återkommer nedan).
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De presenterade kartorna ger ett visuellt förstahandsintryck av att kommuner
som fått nya partietableringar är geograﬁskt koncentrerade bredvid varandra.
Denna okulärbesiktning ger inga skäl att förkasta misstanken om att rationell
imitation bidrar till att förklara ökningen av partibildningar. Men håller detta
visuella förstahandsintryck för en statistisk analys? Är de faktiska grannskapsvärdena som återfunnits ”bättre” än vad en ren slumpmässig utplacering
av kommunerna hade förklarat? För att göra en sådan analys behövs ytterligare
data som sammanfattar hur ofta kommuner som ”smittats” av nya partier bildar
klungor. Sådana data återﬁnns i tabell 7.3:
Tabell 7.2 Mått på klustring under åren 1973–2002.
1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002
Antal kommuner med
IRE-parti7
representerat
efter aktuellt val.

52

57

76

69

74

67

86

115

143

151

Antal kommuner som
smittas med
nyetablering av
IRE-parti enligt
respektive val.

(52)

17

27

10

17

10

28

41

38

33

[...]

65%

89%

80%

82%

80%

82%

90%

92%

97%

Procent av smittade kommuner
som har grannkommun som:
a) i något
tidigare val
fått IRE-parti
representerat i
fullmäktige eller
är granne med
kommun som
ﬁck IRE-parti i
nuvarande val.
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b) i det
föregående valet
hade nyetablerat
IRE-parti
representerat i
fullmäktige eller
är granne med
kommun som
ﬁck lokalt parti i
nuvarande val.

[...]

[...]

70%

40%

59%

60%

36%

71%

79%

70%

Sammanlagt
antal kommuner som
någonsin har
haft IRE-parti
representerat
i fullmäktige
(kumulativt
ovan, förstagångssmittor
nedan).

(52)

69

95

105

119

125

143

173

199

218

+17

+26

+10

+13

+6

+18

+30

+26

+19

Procent av
dessa smittade
kommuner som:
a) är granne till
kommun med
IRE-parti.

63%

71%

89%

80%

82%

80%

82%

90%

92%

97%

b) ingår i kluster
med minst tre
geograﬁskt
sammanhängande
kommuner.

27%

42%

67%

76%

70%

79%

82%

85%

91%

93%

c) ingår i kluster
med minst fyra
geograﬁskt
sammanhängande
kommuner.

10%

22%

59%

72%

58%

66%

75%

85%

91%

89%

Tabellen utgör grunden för att analysera huruvida kommuner bildar kluster
eller inte. Leif Johansson (1982: 79ﬀ ) har utvecklat en metod för att analysera
grannskapseﬀekter i svenska kommuner. Genom experiment har Johansson
skapat väntevärdeskurvor som beskriver vilka klungor som slumpen förväntar sig att ﬁnna. Johansson utvecklar tankegången genom att speciﬁcera sin
modell:
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Givet den svenska kommunkartan och den gränsstruktur som ﬁnns på
denna, vilket utseende har då väntevärdeskurvan ga = f(n) där g (som
i grannskap) står för den andel av n kommuner som har egenskapen
att bilda sammanhängande geograﬁska områden bestående av minst
a kommuner per område? Värdet på a anger således vad vi accepterar
som minsta antal kommuner i en klunga eller ”kluster”.

Med väntevärdesanalysen vill Johansson besvara följande fråga: Om vi slumpmässigt markerar 50 kommuner på kartan, hur många procent av dessa
kan vi då förvänta oss ska komma att ingå i kluster av minst två kommuner,
minst tre, eller minst fyra dito? Vad är svaret om vi istället bara lägger ut 30
kommuner? Det är genom att besvara dessa frågor som Johansson skapat sina
väntevärdeskurvor genom experiment (väntevärdeskurvorna återﬁnns i Bilaga
1). Jag applicerar Johanssons verktyg på mitt eget material. Följande resultat
fås när jag jämför väntevärdena med mina resultat beträﬀande huruvida kommuner med icke-riksdagsetablerade partier är grannar:
Tabell 7.3 Skillnad mellan faktiskt och förväntat g-värde.
Skillnad i procentenheter mellan
faktiskt och förväntat g-värde
Valår

Antal ”smittade” kommuner

a=2

a=3

a=4

1973

52

+2

–13

–10

1976

59

+1

–4

–4

1979

76

+11

+7

+12

1982

69

+4

+21

+30

1985

77

+5

+11

+13

1988

67

+5

+25

+27

1991

87

0

+17

+21

1994

115

–5

+4

+15

1998

143

[...]

[...]

[...]

2002

151

[...]

[...]

[...]
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Ett något mindre hårt krav på att a = 2 (det vill säga klungor om minst två
kommuner), ger hypotesen ett visst, om än svagt, stöd. Vissa kluster förefaller
existera. Graden av grannskap mellan ”smittade” kommuner är i regel större än
vad slumpmässigt kan förväntas. Detta gäller ända fram till valet 1994, där vi
ser tabellens enda minustecken. Det ﬁnns teoretiska skäl till att förvänta sig
detta minustecken, och det är samma skäl som gör att jag väljer att utelämna
valen 1998 och 2002 från väntevärdesanalysen. Leif Johanssons (1982: 80)
motiverar varför det är rimligt att avstå från en analys av val då antalet ”smittade” kommuner överstigit ett visst antal ( Johansson drar gränsen vid 115 ”smittade” kommuner, varför valen 1998 och 2002 är uteslutna från min analys):
Resultatet visar [...] att man måste studera grannskapseﬀekter på måttligt höga n-nivåer; vid höga n blir det mindre intressant att studera
skillnaden mellan faktiskt och förväntat g-värde eftersom det sistnämnda redan ligger så högt.

Om vi istället för att titta på kluster om två sammanhängande kommuner, och
skärper kravet på minsta antal kommuner i ett sammanhängande geograﬁskt
område (när vi går över till a = 3 och a = 4), ser vi minustecken för valen 1973
och 1976. Vid dessa val är kommuner med nya partier inte särskilt väl samlade
bredvid varandra. Därmed ges inte intrycket att imitationsmekanismer förklarar
den tidiga spridningen av partietableringar. Därefter stärks dock misstanken om
att imitationsmekanismer ansvarar för ökningen. För ju strängare krav vi ställer
på grannskap (det vill säga, ju högre a-värde), desto mer avviker det faktiska
värdet från det förväntade. Substantiellt innebär det att underhypotes A slår en
ren slumpprocess. Eftersom sambandet ser ut att bli starkare och starkare är det
rimligt att dra slutsatsen att kommuner med nya partier i fullmäktige tenderar
att vara regionalt koncentrerade. Efter kartanalysen är därför bedömningen att
rationell imitation ser ut att ha en viss förklaringskraft.
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Logistisk regression som verktyg
för att undersöka underhypotes B
Prövningen av underhypotes A gör det värt att gå vidare till andra sätt att
pröva den övergripande imitationshypotesen. Men innan den statistiska
prövningen görs av den något strängare underhypotesen B ska en alternativ förklaring till varför vi ﬁnner en geograﬁsk koncentration av nya partier diskuteras.
Den skeptiske kan nämligen resa Webers invändning mot imitationsmekanismer. Weber sa nämligen ungefär följande. Anta att du står inne i ett vardagsrum. Nedanför dig ﬁnns en gata där hundratals människor promenerar.
En efter en börjar de plötsligt fälla upp sina paraplyer. Någon ber dig gissa
varför de fäller upp sina paraplyer: Tror du att de fäller upp paraplyerna för
att de inspireras av personen som råkar stå bredvid och fäller upp sitt paraply, eller drar du slutsatsen att det är något gemensamt problem som får dem
att handla på detta sätt, som till exempel att det regnar (jämför Hedström
med ﬂera 2000: 149)?
Översatt till bokens forskningsfrågor och de kartor som redovisades, är den
kritiska frågan: Återﬁnns inte regionala kluster bara för att grannkommuner
tenderar att ha likartade problem, och att partibildningarna därmed är svar på
likartade strukturella bekymmer? Som tidigare har berörts verkar svaret vara
nej. Invändningen är empirisk. Ingen forskare som har försökt ﬁnna gemensamma drag hos kommuner med nya partier i fullmäktige har lyckats med
detta. Detta bekräftar forskningsresultat från en mängd olika försök att ﬁnna
stöd för strukturella hypoteser (jämför McPhail 1994). Förklaringen torde
därför ﬁnnas någon annanstans. Mot bakgrund av tidigare partiforskares
hypoteser, samt teoretiska argument hämtade från sociologin, argumenterar
jag att imitationsmekanismer kan förklara ökningen.
Emellertid är det vanskligt att enbart förlita sig på klusteranalys för att dra
slutsatsen att imitationsmekanismer förklarar varför allt ﬂer kommuner fått nya
partietableringar. Klusteranalysen stärker bara misstanken om att så kan vara
fallet. Ett ytterligare, mer robust test för att ta reda på om det rör sig om imitationsmekanismer är att testa den stränga underhypotesen B: Ökar sannolikheten
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för att en kommun får ett nytt parti vid tidpunkt t om en grannkommun ﬁck en
ny partietablering vid valet direkt dessförinnan (t – 1)?
Hur går vi tillväga för att empiriskt besvara denna fråga? Det som ska
undersökas är hur tidpunkten för händelsen ”förekomsten av ett nytt parti i
en kommun” påverkas av den grannskapsstruktur som omgärdar den aktuella
kommunen. En sådan analys kräver instrument som kan hantera en dikotom beroende variabel. Det ﬁnns inga mellanting. Antingen är kommunen
”smittad” (kommunen har ett nytt parti representerat) eller så är den inte det
(kommunen har inte ett nytt parti representerat). Eftersom den beroende
variabeln är dikotom, är antagandet som ligger till grund för vanlig regressionsanalys (att den beroende variabeln är en linjär funktion av den oberoende) en dålig uppskattning av hur sambandet verkligen ser ut. Relationen är
snarare en S-formad funktion. Därför är den så kallade logistiska regressionsmodellen att föredra framför en vanlig regressionsanalys (Edling och Hedström
2003: 176f; Teorell och Westholm 1999: 139ﬀ ).8
Den logistiska regressionsanalysen av de nya partiernas spridning har
gjorts på samma material som klusteranalysen i föregående avsnitt (fortfarande
mellan 277–290 kommuner och 10 valtillfällen).9 I bilaga 2 återﬁnns namnen
på alla partier och alla kommuner där partierna har fått representation.
Frågan är hur den strängare hypotesen, om ”direktsmitta” från ett val till ett
annat, klarar prövningen? För att få en överblick över vad den slutgiltiga logistiska modellen förklarar ska vi titta på tre modeller ställda bredvid varandra.
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Tabell 7.4 Tre logistiska regressionsmodeller
IRE-parti representerat
(ja/nej)

Modell 1
(utan diﬀusion)

Modell 2
(med diﬀusionseﬀekt)

Modell 3
(även kontroll för
”repeated events”)

Mandatperiod 1979

.416
(.324)

.394
(.325)

.403
(.326)

Mandatperiod 1982

–.464
(.395)

–.560
(.397)

.537
(–.397)

Mandatperiod 1985

–.0146
(.352)

–.1052
( .354)

–.0687
(.355)

Mandatperiod 1988

–.578
(.406)

–.693*
(.408)

–.640
(.409)

Mandatperiod 1991

.534*
(.318)

.442
(.320)

.503
(.322)

Mandatperiod 1994

.904**
(.308)

.732**
(.312)

.798**
(.315)

Mandatperiod 1998

1.165***
(.304)

.877**
(.314)

.956***
(.317)

Mandatperiod 2002

1.023***
(.314)

.682
(.326)

.779**
(.333)

Diﬀusion

–

1.246***
(.297)

1.344***
(.303)

Antalet mandatperioder sedan senaste
IRE-parti kom in.

–

–

.006
(.059)

Antalet tidigare
partibildningar i
kommunen.

–

–

–.272
(.196)

Konstanten

–2.485***
(.245)

–2.699***
(.252)

–2.706***
(.253)

Pseudo R210

0.045

0.057

0.059

* Statistiskt säkerställd eﬀekt: 90 procents säkerhet.
** Statistiskt säkerställd eﬀekt: 95 procents säkerhet.
*** Statistiskt säkerställd eﬀekt: 99 procents säkerhet.
Förklaring Antalet observationer för alla modellerna är 1911. Beroende variabel är
förekomsten av nytt parti (kodad 1) eller icke-förekomsten av nytt parti (kodad 0).
Siﬀrorna utan parentes är Beta-koeﬃcienterna. Siﬀrorna inom parentes är standardfelen.
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Sägas bör att detta bara är ett test för hur mycket diﬀusionen kan förklara.
Härvidlag är det en enkel statistisk analys. Jag kontrollerar nämligen inte för
olika strukturella variablers betydelse (med den empiriska motiveringen att
tidigare forskning har visat att de saknar eﬀekt), utan strävar alltså enbart efter
att klargöra diﬀusionens betydelse. Modell 1 beskriver i stort sett samma sak
som ﬁgur 7.2. Den visar koeﬃcienterna för valen 1979–2002, och beskriver
därmed utvecklingen över tid. Modell 2 inkluderar även diﬀusionsvariabeln,
och det är med denna som relief som den slutgiltiga modellen ska bedömas.
I modell 2 ser vi att diﬀusionsmodellen har en signiﬁkant eﬀekt. Den slutgiltiga modellen 3 försöker göra det så svårt för hypotesen om imitationsmekanismer som möjligt, då den kontrollerar för så kallade ”repeated events” (Allison
1984: 51ﬀ ). Det innebär helt enkelt att jag också undersöker om individuella
kommuner – helt oberoende av vad som händer i grannkommunerna – har
en benägenhet till att få nya partietableringar. Vi ser här att det är den rejäla
ökningen av partietableringar från valet 1988–2002 som är signiﬁkant,
beroende på att det är så många nyetableringar som äger rum i valen 1991,
1994, 1998 och 2002. Diﬀusionsvariabeln har också eﬀekt i modell 3, och effekten av den höjs dessutom i förhållande till modell 2. I den slutgiltiga logistiska regressionsmodellen, där vi kontrollerat för ”repeated events”, fås värdet
0.16. Detta värde är vad Scott J. Long (1997: 75f ) kallar för ”diskret förändring”.
Det handlar om den förväntade förändringen i sannolikheten för en partibildning i en kommun (som ännu ej haft en partibildning) givet att antalet lokala
partier i grannkommuner i förra valet ökar med 1.
Frågan är hur siﬀran ska tolkas. Är resultatet substantiellt viktigt? Konstateras kan att resultatet är signiﬁkant skilt från 0. Men utan tidigare forskning där
liknande modeller prövats ﬁnns inte så fasligt mycket mer att säga om siﬀran.
Mot bakgrund av att klusteranalysen också gav hypotesen om diﬀusionseﬀekter
ett visst stöd, bedömer jag ändå att resultatet ger ett visst, om än svagt stöd för
hypotesen om spatial spridning.
Nyckelordet här är ”stöd”, snarare än ”svagt”. Jag menar att det lilla stöd som
underhypotes B trots allt får är viktigt med tanke på följande: (a) Den tidigare
forskningen om framväxten av nya partier i svenska kommuner har haft svårt

235

VARFÖR BILDAS NYA PARTIER?
att ﬁnna teoretiskt motiverade samband som kan förklara utvecklingen. Att
både klusteranalysen och den strängare logistiska regressionsanalysen hittar ett
samband överhuvudtaget är därför tillräckligt intressant för att höja på
ögonbrynen. (b) Jag har dessutom gjort det svårt för hypotesen genom att
ställa stränga krav på grannskap: det är kommungränsen, och inte något mer
tillåtande mått för närhet, som använts. Idén har varit att undersöka vikten
av sociala nätverk och öga-mot-öga kontakter. Mot bakgrund av de senaste
trettio årens förändrade infrastruktur, mediebevakning och informationsteknologi, förväntar man sig att geograﬁsk närhet ska spela allt mindre roll.
Så verkar alltså fallet inte vara.

Slutsatser
Kapitlet inleddes med en plädering för behovet av att förklara frågan om
partibildningsstrategins ökade popularitet med andra verktyg än strukturella
variabler som beskriver samhällens socioekonomiska, politiska och demograﬁska förutsättningar. Därefter argumenterade jag för rimligheten i att
analytiskt konstruera en modell om spatial spridning grundad i principen
om metodologisk individualism och antagandet om individuell rationalitet.
Sedan byggde jag upp min ”dynamiska modell”, där den centrala variabeln var
informationens betydelse för att människor ska välja partibildningsstrategin.
Kärnargumentet var att människor tros välja partibildningsstrategin om någon
i deras sociala närhet redan tidigare haft framgång med en partibildningsprojektet. Mot bakgrund av detta formulerades två underhypoteser som
söker symptom på imitationsmekanismer: Underhypotes A, att kommuner där
nya partier gjort entré tenderar att vara grannar med varandra (det vill säga
bilda kluster, oavsett när grannkommunen ﬁck ett nytt parti), och en strängare
underhypotes B, att en partibildning i en kommun vid tidpunkt t förklaras av att
en grannkommun ﬁck en partietablering vid närmast föregående val (t – 1).
Underhypotes A prövades genom att jag för varje val åren 1973–2002 på
kartor markerade ut i vilka kommuner nya partier gjort intåg. Genom en
analys av förväntade och faktiska värden visade det sig att kommuner med nya
partier tenderar att samlas runt om varandra, vilket tolkas som en indikator på att
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imitationsmekanismer kan vara i arbete. Underhypotes B prövades med en
logistisk regressionsmodell. Här gavs också ett visst, om än ett svagt, stöd för
att imitationsmekanismer kan förklara spridningen av partibildningar. Den
förväntade förändringen i sannolikheten för en partibildning i en kommun,
givet att det genomsnittliga antalet lokala partier i grannkommuner i förra
valet ökade med 1, gav värdet 0.16. Det ser alltså ut som om att hypotesen om
spatiala spridningseﬀekter varken kan kullkastas av den ”enklare” kartanalysen eller av den mer avancerade logistiska regressionsmodellen.
Även om stödet för spridningshypotesen knappast är starkt, måste resultatet betraktas som intressant. Hypotesen om spatial spridning av nya politiska
partier har nämligen aldrig testats mot detta omfattande material. Resultatet
blir än mer spännande i ljuset av att jag har gjort det svårt för hypotesen. Det
är den direkta kommungränsen som varit indikator på närhet (och inte någon
mer tillåtande indikator för avstånd eller regionstillhörighet). Därmed bör
man inte fokusera så mycket på att sambanden är svaga, utan snarare på att
samband överhuvudtaget återﬁnns. Det faktum att en grannskapseﬀekt trots
allt ser ut att ﬁnnas är intressant i sig självt. Den teknologiska utvecklingen
(med media som informationslänk mellan entreprenörer, med urbaniseringen
som gör att sociala nätverk sträcker sig över längre avstånd än bara grannkommuner) borde ha gjort att den här typen av geograﬁsk spridning mellan
direkta grannar spelat ut sin roll. Men så är inte fallet. Hypotesen klarar det
stränga test för närhet som jag har satt upp. Mot bakgrund av att ﬂertalet försök
till att förklara förändringen över tid med hjälp av strukturvariabler inte funnit
några signiﬁkanta samband, menar jag att hypotesen om den rationella imitationen – grundad i den metodologiska individualismen och antaganden om
individuell rationalitet – är den bästa gissningen vi idag har för att förklara
ökningen av partibildningar 1973–2002.
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NOTER TILL KAPITEL 7
Ett exempel på tillfällen när människor undviker strategier i fall där omgivningen
fördömer dess användning kan hämtas från den hockeyhjälmsdebatt som väcktes i
USA efter att hockeyspelaren Teddy Green ﬁck huvudet spräckt av en hockeyklubba.
Spelare som började använda hjälm efter incidenten blev kallade ”fegisar” och ”bögar”,
vilket ﬁck många att avstå från att använda hjälm och istället hålla tummarna för att
hockeyhjälmsfrågan skulle regleras ovanifrån (Schelling 1973: 381). Omgivningens
negativa reaktioner på en strategi ﬁck därmed spelarna att avstå från hjälmanvändning.
2
Både Peter Hedströms och Richard Swedberg samt Mark Granovetter formulerar sig i
liknande termer. Hedströms och Swedbergs (1996: 136f ) citat är belysande:
1

Granovetter’s core idea is that an individual’s decision to perform a
certain act, e.g. to participate in a collective movement, often depends
in part on how many other actors have already decided to participate.
Granovetter further assumed that actors diﬀer in terms of the number
of other actors who must already have performed the act before they
decide to do the same, and he introduced the concept of ‘threshold’
to describe this individual heterogeneity. In the context of collective
movements, an actor’s threshold denotes the proportion of the group
which must have joined the movement before the actor in question to
do the same. Some individuals have a threshold of 0 percent: they are
the initiators or entrepreneurs who are willing to participate in a collective action even if no one else is willing to do so.
Diskussionen om ”genuina” och ”imiterande” pionjärer har släktskap med Thomas
Schellings (1978: 101ﬀ ) diskussion om ”kritiska massor”. Hans poäng är att människor
har olika uppfattning om vad som utgör en kritisk massa för just dem. Schelling (1978:
135ﬀ ) menar att olika trösklar för vad som är ”tillräckligt många” kan få stora strukturella eﬀekter. Hans paradexempel är de kallade ”tippingeﬀekterna” i samband med 1960talets bostadssegregation i USA, när vita, en efter en, ﬂyttade från bostadsområden i takt
med att andelen vita blev färre och andelen svarta större.
4
Att de imiterar rationellt, och inte bara tanklöst kopierar andras beteende, beror på
att valet av högkostnadsstrategier antas ske som följd av ett medvetet beslut. Därför
betraktas valet av högkostnadsstrategier göras som resultat av en social lärandeprocess,
där lyckosamma strategier vid tidigare tidpunkter inspirerar aktörer att rationellt fatta
beslutet om strategin vid en senare dito (jämför Myers 1997: 96f ).
5
I omkring 14 fall råder oklarhet rörande det är nya partibildningar eller om det rör sig
om namnbyten på partierna (se bilaga 2 med alla partibildningar i Sverige: kommun för
kommun, val för val).
3
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Jämför iakttagelserna om den svenska kontexten med Harmel och Robertson (1985:
501) som prövade strukturvariabler på ett stort internationellt material utan att ﬁnna
signiﬁkanta samband. Se också McPhail (1994), som menar att strukturella förklaringar grundande i ekonomiska variabler och indikatorer på politiskt missnöje konsekvent misslyckats med att ge bra förklaringar till kollektivt handlande (jämför även
Myers 1997).
7
Med IRE-parti avses ”icke-riksdagsetablerat parti”.
8
Det ﬁnns ytterligare två stora nackdelar med att använda vanlig regressionsanalys när
den beroende variabeln är dikotom. För det första faller prediktionerna ofta utanför det
korrekta sannolikhetsintervallet 0–1. För det andra leder så kallad ”heteroskedasticitet”
till bristande eﬀektivitet i skattningen av regressionskoeﬃcienterna (Edling och Hedström 2003: 174). (Heteroskedasticitet är när sambandet mellan X och Y förefaller vara
linjärt, men att variationen i Y ökar med ökande värde på X, och uppstår när ett högt
värde på X-variabeln är ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för att vi ska ﬁnna ett
högt värde på den beroende variabeln [se Edling och Hedström 2003: 163]).
9
Några metodanmärkningar: (i) Eftersom valen har ägt rum med tre eller fyra års
mellanrum, är en så kallad ”discrete-time event history approach” lämplig
(Allison 1984: 14ﬀ; jämför Hedström 1994: 1170). Valet att göra den beroende variabeln ”diskret” istället för ”kontinuerlig” beror på att jag inte vet exakt när de nya partierna
bildades – bara när de kom in i fullmäktige. (ii) Detta väcker en annan metodfråga, nämligen att jag inte har data för alla nya partier som bildats i Sverige; bara för sådana som
i slutändan lyckats komma in i fullmäktige. Istället för att resignera inför den tröstlösa
uppgiften att försöka samla in data för samtliga partibildningar, har jag fattat med det
pragmatiska beslutet att endast inkludera partier som har fått fullmäktigerepresentation
i undersökningen (jämför Nownes och Neeleys [1996: 121] diskussion om liknande
överväganden i samband med datainsamling). (iii) För att kunna göra spridningsanalysen har jag varit tvungen att arbeta om mina grundläggande analysenheter – kommunerna – till enheten ”kommun-mandatperiod”. I den här ”event-history” analysen måste
man arbeta på detta sätt så att varje kommun är med i analysen så många år som den
varit ”icke-smittad”, det vill säga varit utsatt för risk att få ett nytt parti (jämför Hedström 1994: 1169).
10
”Pseudo R2” är ett mått på modellernas samlade förklaringskraft. Som Teorell och
Westholm (1999: 145) skriver, är måttet egentligen inte direkt jämförbart R2-måttet
som används vid vanlig regressionsanalys. Pseudo R2 är här avsett för att kunna göra
inbördes jämförelser mellan mina analyser, snarare än att i absolut bemärkelse värdera
modellernas förklaringskraft.
6
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SLUTSATSER
Introduktion
I det första kapitlet argumenterades för att partibildningar bör betraktas som
gåtfulla. Därefter uppmärksammade jag att uppkomsten av nya partier är ett
eftersatt forskningsområde. Sedan pekade jag ut områdets principiella brister,
varefter jag hävdade att det generella ointresset för partibildningsfasen och det
uteblivna teoretiserandet om partientreprenörerna inneburit att viktiga förklaringar till partibildningar sannolikt har förbisetts. Den här studien har utgjort ett försök till att råda bot på dessa brister.
Att jag betraktar partier som kollektiva varor skiljer undersökningen från
andra partibildningsstudier. Partier som kollektiva varor får nämligen till följd
att partibildningar aktualiserar det kollektiva handlandets problem. I jämförelse
med existerande litteratur utpekas därmed annorlunda angreppssätt som lämpliga för att lösa forskningsproblemet. En av ambitionerna har varit att se om
lärdomar hämtade från litteraturen om det kollektiva handlandets problem
kan ge nya, förhoppningsvis bättre svar på frågor om varför nya partier bildas.
Vidare ville jag se om en analys som skräddarsytts för partibildningar på lokal
nivå i Sverige kan berika två bredare forskningstraditioner: dels om partibildningar i allmänhet, dels om kollektivt handlande. Följande ﬁgur tydliggör
länkarna mellan dessa ambitioner:
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Figur 8.1 Problemformulering, applikationer och implikationer.
Kan lärdomar från litteraturen om
det kollektiva handlandets problem
ge bättre svar på frågan:

Varför bildas nya partier ute
i de svenska kommunerna?

Lämnar boken bidrag
till det allmänna studiet
av partibildningar?

Lämnar boken bidrag till
det allmänna studiet av
kollektivt handlande?

Mot bakgrund av dessa ambitioner var avhandlingens övergripande syfte att
skapa ett teoretiskt ramverk som klarar av att besvara frågor om uppkomsten
av nya partier. Genom att placera den svenska kommunala empirin i fokus ville
jag se om ett sådant ramverk kunde användas för att besvara två övergripande
forskningsfrågor, nämligen: (a) Varför bestämmer sig människor för att bilda
nya partier överhuvudtaget? (b) Varför blev partier nya partier allt vanligare
förekommande i svenska kommuner under åren 1973–2002? I detta avslutande
kapitel presenteras mina svar. Först sammanfattas avhandlingens huvudsakliga
resultat. Därefter diskuteras om, och i så fall hur, resultaten lämnar bidrag till
det allmänna studiet om dels partibildningar, dels om kollektivt handlande.

Varför bildas nya partier – och det allt oftare?
Efter det att kapitel 2, 3 och 4 positionerat studien i förhållande till den
existerande litteraturen på området, dragit fram sådant som jag bedömt vara
användbart i densamma och därefter lagt de teoretiska ramarna på plats,
konstruerades den parametriska modellen. Antagandet var att marknadsmekanismer förklarar uppkomsten av nya partier. Individer troddes upplösa samarbetsparadoxen i en strävan efter att maximera inkomst, öka möjligheter till
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inﬂytande eller att stärka sin sociala status. Därefter rekonstruerades en
teoretisk incitamentstruktur med variabler som tidigare studier framhållit som
centrala förklaringsfaktorer.
Den parametriska modellen klarade inte av att besvara forskningsfrågorna.
Visserligen talade somliga omgivningsförändringar för att ﬂer individer skulle
vilja söka sig till kommunpolitiken under den gångna trettioårsperioden. Deloch heltidspolitiska uppdrag har blivit ﬂer och bättre arvoderade. Möjligheten
för de del- och heltidsengagerade att utöva inﬂytande över gemensamma angelägenheter har sannolikt stärkts. Dessutom verkar etablerade partier ha blivit
sämre lämpade medel för individer som vill göra politisk karriär. Vidare ser
det ut som om att det har blivit svårare att få igenom avvikande idéer inom
dessa partier. Slutligen förefaller en marknad ha öppnats upp för nya partier.
Väljarnas minskade lojalitet mot de etablerade partierna har gjort att det
numera ﬁnns åtskilliga människor som kan tänka sig att rösta på nya alternativ,
vilket givetvis ökar sannolikheten för valframgång för partientreprenörer.
Emellertid har ﬂera variabler förblivit oförändrade eller ändrats i diametralt
motsatt riktning jämfört med modellens förväntningar, med följden att partibildningsgåtan fördjupas. Utifrån rationalistiska utgångspunkter blev det därför än mer svårbegripligt att förstå varför nya partier bildas, eftersom:
• Den sociala status som är förknippad med kommunpolitikerrollen har
försvagats.
• Jämfört med 1970-talet har de ﬂesta kommunpolitiskt engagerade, det
vill säga fritidspolitikerna, fått sämre ekonomiska villkor.
• Jämfört med 1970-talet har majoriteten av dessa kommunpolitiskt engagerade, återigen fritidspolitikerna, fått mindre inﬂytande över gemensamma angelägenheter.
• Reglerna för partistöd har inte ändrats så att det har blivit enklare för
människor att bilda nya partier; det vill säga – spelfältet har inte blivit
mer jämlikt.
• De regler och lagar som omgärdar det kommunala valsystemet har
inte ändrats så att det blivit lättare att nå framgång med ett nytt parti.
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Den parametriska modellen bedömdes vara otillräcklig för att besvara frågorna.
Visst är det rimligt att försämrad förnyelsekapacitet i etablerade partier kan få
politiskt intresserade individer att söka alternativa vägar, och visst är det rimligt
att väljarnas förändrade sätt att förhålla sig till etablerade partier har öppnat en
marknad för partientreprenörer. Men då nyttomaximering (som den här deﬁnierats) inte verkar driva entreprenörerna, vet vi fortfarande inte vad det är
som får enskilda individer att bestämma sig för partibildningsstrategin.

***
För att komma närmare partibildarna och deras motiv ville jag därför fokusera
på de enskilda partibildarna. Med inspiration hämtad från spelteorin konstruerades en abstrakt modell över partibildningsfasen, med vilket jag undersökte sex fall av partibildningar. Denna ”sekventiella modell” visade sig fånga vad
som har pågått i de enskilda fallen:
• En person ställer ett avvikande krav på ett etablerat parti.
• Det avvikande kravet ignoreras av det etablerade partiet.
• Personen som ställt kravet känner vrede, besvikelse eller en känsla av
att vara förorättad som följd av bemötandet från etablerade partirepresentanter.
• Istället för att resignera, och acceptera att partiet vägrar ta till sig det
avvikande kravet (eller helt enkelt lägga av med politiken), bidrar
känslorna till att personen ifråga bildar ett helt nytt parti.

Denna sekventiella modell beskriver vägen fram till partibildningsbeslutet.
Här lämnades den parametriska modellens renodlade hypotetisk-deduktiva
design, då den metodologiska idén var att försöka ﬁnna partibildarnas motiv
genom fallstudier. Efter en ”mest olika”-strategi för val av fall, identiﬁerades
”heta känslor” (främst vrede, besvikelse, känslan av att vara förorättad) som en
avgörande orsak till social mobilisering. Med stöd i forskning om kopplingen
mellan känslor och rationalitet drogs slutsatsen att ”heta känslor” sannolikt
är den tändande gnista som får individer att bestämma sig för högkostnadsstrategier av typen partibildningar.
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***
Emellertid förklarar knappast förekomsten av ”heta känslor” varför det har
blivit vanligare att människor väljer partibildningsstrategin. I sådana fall skulle
vi behöva utveckla en hypotes om att människor i allmänhet blivit ”arga” och
”besvikna”, eller att människor är ”argare” och ”besviknare” idag jämfört med
för trettio år sedan. Jag tror inte på den förklaringen. Med utgångspunkt i
analytiskt konstruerade argument hämtade från sociologin, försökte jag istället förklara ökningen med en hypotes om spatial spridning av partibildningar
genom imitationsmekanismer.
Utgångspunkten för ”den dynamiska modellen” var att vissa människor
nöjer sig med lite information för att besluta sig för en strategi, medan andra
behöver betydligt mer information innan de skrider till handling – just för att
vara säkra på att deras handlingar leder till önskat resultat. Jag hävdade även att
individer med större informationsbehov låter sig inspireras av beslut som andra
människor har fattat vid tidigare tillfällen. Därefter formulerades hypotesen att
förekomsten av ett nytt parti i en given kommun kan förklaras med att någon av
grannkommunerna ﬁck ett nytt parti i fullmäktige vid något tidigare val.
Först prövades detta genom en analys av kartor. Syftet var att se om kommuner med nya partier tenderar till att vara grannar. Är kommuner där nya
partier tar plats slumpvist utplacerade över i landet, eller är kommuner med nya
partier samlade i klungor, därmed bekräftande misstanken att partibildningar
”smittar” från en kommun vid ett tidigare tillfälle till en grannkommun vid ett
senare? Genom att jämföra faktiska värden med väntevärden för vilka kluster
som slumpen förväntar sig ﬁnna, kunde hypotesen inte förkastas. Tvärtom
existerar en geograﬁsk koncentration av kommuner där nya partier har fått
representation. Resultatet stärker misstanken om att imitationsförklaringen
har viss bäring. Även den logistiska regressionsmodellen, som prövade huruvida
det fanns en ”direktsmitta” från ett val till ett annat fann en, om än svag – men
dock signiﬁkant, diﬀusionseﬀekt.
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De empiriska resultaten
Jag menar att undersökningen har presenterat nya svar på varför partier bildas
i de svenska kommunerna. I sammanhanget bör understrykas att de tre modellerna inte är ömsesidigt uteslutande. Samtliga är baserade på den metodologisk-individualistiska principen och antagandet om rationellt handlande.
Emellertid har modellerna arbetat med olika slags antaganden, haft lite annorlunda uppgifter samt sökt svar i olika sorters datamaterial. Den parametriska modellen försökte besvara avhandlingens båda frågeställningar, men
lyckades dåligt med att förklara varför partibildningsstrategin väljs överhuvudtaget samt varför partibildningar blivit vanligare. Modellen fyllde
ändå en viktig funktion eftersom den rensade skrivbordet från ﬂera förklaringar som utpekats som usual suspects i den existerande litteraturen. För
stunden kan ett antal möjliga svar avskrivas från listan.
Mot bakgrund av den parametriska modellens misslyckande, utvecklades
andra instrument för att besvara frågorna. De två följande modellerna försökte
svara på varsin frågeställning utifrån principen att de kompletterade varandra.
Den sekventiella modellen fokuserade på frågan varför människor bildar partier överhuvudtaget. Den dynamiska försökte förklara varför partibildningsstrategin blev populärare åren 1973–2002. Ställda bredvid varandra, var
tanken att modellerna skulle ge oss bättre insikter än vad tidigare forskning
lyckats med rörande varför människor bildar nya partier – och det allt oftare.
Uppgiftsfördelningen mellan modellerna är illustrerad i tabell 8.2:
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Tabell 8.1 Modellernas relation till varandra.
Modell

Vad driver
partibildare?

Varför bildas ﬂer
partier?

Är modellen
användbar för att
lösa sin uppgift?

Parametrisk

Försöker besvara.

Försöker besvara.

Nej.

Sekventiell

Försöker besvara.

Syftar inte till att
besvara.

Ja, här återfanns
provisoriska
förslag till vilka
partibildningens
mekanismer kan
vara.

Dynamisk

Syftar inte till att
besvara.

Försöker besvara.

Ja, spridningshypotesen verkar
ha ett visst
förklaringsvärde.

Hur ska det sammantagna empiriska svaret formuleras mot bakgrund av
modellernas resultat? Figur 8.3 tjänar som avstamp för en diskussion om de
variabler som jag menar spelar en viktig roll för att besvara studiens frågor:
Figur 8.2 Svaret på de empiriska frågorna.
”Push-faktorer” som gjort existerande
kanaler oframkomliga:
– Svårare att få igenom nya idéer i
etablerade partier.
– Svårare att göra karriär i etablerade
partier.

”Pull-faktorer” som stärker sannolikhet för
valframgång:
– Medborgarnas partiidentiﬁkation sjunker.
– Medborgarnas missnöje med etablerade
partirepresentanter ökar.

1. Det avvikande kravet.

2. De heta känslorna.

3. Den rationella imitationen

En person för fram ett
nytt, avvikande krav
inom ramen för ett
etablerat parti.

Kravet ignoreras.
Upplevelsen väcker
mobiliserande ilska
hos personen ifråga.

Personen inspireras till
partibildningsbeslutet
av tidigare partibildare.

Nya partier bildas av personer som ursprungligen har försökt påverka genom
att ställa ett avvikande krav inom ramen för något av de existerande partierna.
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Potentialen för partibildning föds när representanter för de etablerade partierna vägrar acceptera det avvikande kravet. När det etablerade partiet ignorerar ett avvikande krav kan känslor av vanmakt, vrede och besvikelse väckas hos
den som försökte driva kravet. I linje med teorier om känslor, rationalitet och
social mobilisering verkar ”heta känslor” kunna mobilisera människor till att
välja en sådan högkostnadsstrategi som partibildning. Känslorna väcker en
revanschlust. Partibildningen blir ett medel för individerna att få utlopp för
känslor av typen ”jag ska minsann visa dem...”. De ”heta känslorna” bidrar därför
till att förklara varför nya partier överhuvudtaget bildas, och gör att vi bättre
förstår varför människor producerar kollektiva varor trots höga kostnader och
oklar avkastning.
Men varför ﬁck allt ﬂer nya partier representation i kommunfullmäktige
under åren 1973–2002? Här räcker inte de ”heta känslorna” som förklaring.
Därför lanserades tre kompletterande, och ömsesidigt förstärkande, svar. För
det första har de etablerade partierna blivit mindre mottagliga för personer
som vill göra karriär eller försöker driva igenom avvikande idéer, med resultatet att individer med karriärambitioner eller avvikande idéer i större utsträckning än tidigare måste söka alternativa vägar. För det andra har väljarna blivit
mindre lojala mot de etablerade partierna. I takt med att partiidentiﬁkationen minskat har en marknad för nya politiska partier öppnats. För det tredje
verkar imitationsmekanismer förklara varför partibildningsstrategin ökat i
popularitet. Det är mer sannolikt att nya partier bildas i kommuner där
grannkommunen redan har ett icke-riksdagsetablerat parti än om grannkommunerna saknar ett sådant parti. Mekanismen bakom detta samband torde
vara ”rationell imitation”. Om en partientreprenör i en kommun vid en tidigare tidpunkt har haft framgång med en partibildning, ger framgången aktörer
i den ursprungliga partientreprenörens närhet information om värdet av partibildningsstrategin. Informationen gör att individer i grannkommuner blir allt
mer övertygade om att också de kommer att lyckas komma in i fullmäktige
genom sitt partibildningsprojekt.
Dessa tre omständigheter har inneburit att presumtiva partibildare kunnat
bli allt säkrare på att valet av partibildningsstrategi faktiskt leder till måltill-
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fredsställelse. Omständigheterna har helt enkelt inneburit att chanserna har
blivit större att ett nytt parti ska nå fullmäktigerepresentation. Därmed kan
allt ﬂer känna sig förhållandevis säkra på att få utlopp för känslan ”jag ska minsann visa dem...” genom att bilda ett nytt parti. Studien har sålunda presenterat
två provisoriska svar. ”Heta känslor” förklarar varför partibildningsstrategin
väljs överhuvudtaget. För att besvara varför de nya partierna har blivit ﬂer måste
vi dock till känslornas mobiliserande potential foga idén om imitationsmekanismer, samt bakgrundsvariabler som push-faktorn ”försämrad interndemokrati i etablerade partier” och pull-faktorn ”en marknad har öppnats upp för nya
partier”.

Implikationer för framtida studier
Studiens ambition har inte enbart varit att besvara de avgränsade, empiriska
frågorna om partibildningar i svenska kommuner. Genom att låta en uppsättning allmänt hållna teoretiska förväntningar möta ett avgränsat empiriskt
material, var avsikten att resultaten också skulle ha en vidare räckvidd och
kunna säga någonting principiellt intressant om hur det kommer sig att människor väljer att producera kollektiva varor. Sättet på vilket jag studerade den
speciﬁka empirin skulle därmed ge insikter för hur man bör angripa besläktade
forskningsproblem. Undersökningen har inte enbart varit ett teoriprövande
företag där hypoteser accepteras eller förkastas. I mötet mellan teori och empiri
ville jag också förﬁna den teoretiska föreställningsramen, bland annat genom att
försöka identiﬁera de mekanismer som bidrar till att förklarar varför vissa människor åtar sig att lösa det kollektiva handlandets problem. Den teoriutvecklande ambitionen är i linje med den realistiska skolbildningens program, eller
som Bates med ﬂera (1998: 16) skriver (jämför också med det som Peter Hedström [2003] kallar för “teorikalibrering”):
[W]hen the case materials do not conﬁrm their expectations, they
do not respond by rejecting their models. Rather they respond by reformulating them and by altering the way in which they think about
the problem […] As recognized by Kuhn (1962) and Lakatos (1970),
the dominant response to disconﬁrmation is thus reformulation, not
falsiﬁcation.
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Mot bakgrund av min “teoriförﬁnande” ambition är frågan vilka implikationer
resultaten har för framtida studier om (a) nya partier och (b) det kollektiva
handlandets problem.

Bekymret med att generalisera
från avgränsade empiriska studier
Innan jag tar itu med frågorna ska jag kort kommentera debatten om det överhuvudtaget är önskvärt att använda avgränsade empiriska resultat i syfte att
formulera allmänt hållna teorier som klarar av att kasta ljus över andra sorters
empiri än den som forskaren ursprungligen studerade. Barbara Geddes (refererad i Levi 1997: 32) argumenterar mot vidlyftiga generaliseringsambitioner.
Hon menar att vittomfamnande teorier riskerar att bli sandslott som kommer
att sköljas undan av nya teoretiska paradigm. Margaret Levi (1997: 32) är enig
med Geddes, och skriver:
The work that best succeeds in meeting social scientiﬁc criteria of evidence and falsiﬁability, the work that can be used as a solid building
block rather than a sand castle, is work that precisely models a set of
causal mechanisms and clearly delimits their domain of operation.

Med hänsyn tagen till Levis sätt att resonera vill jag först och främst hävda att
mina resultat håller för den domän som har stått i undersökningens centrum:
partibildningar med primärt lokala ambitioner i Sverige.
För det första står resultaten om imitationsmekanismer på ganska säker
mark. Totalpopulationen har undersökts med två metodologiska verktyg
(väntevärdesanalys och logistisk regression). Sambanden var ingalunda överväldigande, men bedömdes ändå vara något att räkna med. I ljuset av den tidigare forskningens svårigheter att ﬁnna robusta förklaringar rotade i empiriska
data, drogs slutsatsen att imitationsmekanismer kastar ett ljus över ökningen av
partibildningar på lokal nivå i Sverige.
För det andra, resultaten om de ”heta känslornas” betydelse för partientreprenörens beslut att bilda det nya partiet är något mer osäkra. Emellertid
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har fallen valts strategiskt så att variansen för vad för sorts partier det rör
sig om, samt vid vilken tidpunkt partierna bildades, har varit tämligen stor.
Tillvägagångssättet kan stärka slutsatser om att generella mekanismer är verksamma (jämför diskussionen i Esaiasson med ﬂera 2003: 171ﬀ ). Därför menar
jag att misstanken om att ”heta känslor” spelar en utlösande roll kvarstår som
huvudkandidat till varför människor överhuvudtaget väljer att bilda nya partier
på lokal nivå i Sverige.
Vilka är skälen för att respektera Levis argumentationsföring och låta bli
att applicera resultaten från studier av nya partier i svenska kommuner till
besläktade forskningsområden? För det första ﬁnns ett välbekant induktionsbekymmer kopplat till att generalisera resultat från avgränsade empiriska
studier till andra sorters empiriska forskningsproblem (jämför Friedrichs
och Opp 2002: 411). För det andra är ett av de utmärkande dragen med den
lokala nivån att det rör sig om förhållandevis små samhällen. Detta kan få
konsekvenser för hur långt resultaten kan sträckas ut för att säga någonting
principiellt intressant om andra fall av kollektivt handlande.
Vad är förklaringen till detta? Teoretiskt torde beslutet att bilda ett nytt
parti på lokal nivå vara enklare jämfört med beslutet att bilda ett parti med
nationella aspirationer, eftersom man i vissa kommuner inte behöver stöd
från mer än cirka 150 personer (i exempelvis Svedala) för att få mandat i fullmäktige. Med tanke på informationens betydelse för beslutsfattande, torde
ökad sannolikhet för framgång underlätta partibildningsbeslutet. Det är
sannolikt lättare att ha en korrekt uppfattning om opinionen i mindre samhällen jämfört med större dito. Som Norman Schoﬁeld (1985: 219) skriver:
In the restricted context of a community [...] social norms will be well
understood and will provide the basis for common knowledge and this
knowledge will be maintained by mechanisms designed to make acts
intelligible.

Slutsatsen är förenlig med en av Mancur Olsons viktigaste poänger, att samarbetsproblem löses betydligt lättare i mindre gemenskaper (jämför också
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Taylor 1987). Med andra ord ﬁnns skäl till försiktighet när implikationer från
min avgränsade studie ska appliceras på andra domäner. Därför vill jag först
och främst slå fast att studien i första hand besvarat frågor om vad som förklarar uppkomsten av nya partier på lokal nivå i Sverige.
Väl medveten om de bekymmer som är förknippade med försök till
generalisering, ska jag nu lyfta blicken från studiens speciﬁka empiri. Undersökningen har två sorters implikationer för studier av det kollektiva handlandets problem: För det första lämnas ett metodologiskt bidrag, då jag presenterar ett förslag till hur forskningsproblem som rör kollektivt handlande
bör metodologiskt angripas. För det andra lämnas ett teoretiskt bidrag, då jag
presenterar förslag till vilken sorts variabler som bör inkluderas i studier av
samarbetsproblem. Jag menar sålunda att det faktum att enskilda händelser är
unika och komplexa ingalunda innebär att vi ska förkasta idén om att teorier
på individnivå, som utvecklats för att förklara en speciﬁk klass av händelser,
kan formuleras i allmängiltiga termer och därmed hjälpa till att kasta ett ljus
över liknande händelser inom andra domäner (jämför Kiser och Hechter
1991: 11f ).

Implikationer för studiet av nya partier
Utifrån min vetenskapsteoretiska grundhållning har jag försökt visa att merparten av förklaringsförsöken på området är otillräckliga eller ofullständiga.
Jag påstår att detta är en konsekvens av att de sällan angripit forskningsproblemet ur ett utbudsperspektiv, utan snarare utgått från ett förhärskande
efterfrågeperspektiv. Eftersom intresset för utbudsperspektivet har varit svalt,
har partilitteraturen aldrig utvecklat ett entreprenörsperspektiv, det vill säga
att genom en tydlig mikroteori utgå från de individuella partibildarna i teorikonstruktionen. Ett sådant entreprenörsperspektiv är dessutom logiskt förenligt med min vetenskapsteoretiska grundhållning: den metodologiska individualismen och strävan efter att mer ﬁnkornigt identiﬁera de mekanismer som
genererar de studerade utfallen. Dessa tre saker – entreprenörsperspektivet,
den metodologiska individualismen och strävan efter att identiﬁera mekanismer – pekar i sin tur ut process-spårande fallstudier som synnerligen använd-
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bara metodologiska verktyg för att ﬁnna mer tillfredsställande förklaringar till
varför nya partier uppstår.
Mot denna bakgrund menar jag att undersökningen har implikationer
för studier av partibildningar i allmänhet, och då främst partibildningar på
nationell nivå i etablerade demokratier. Även om ett ﬂertal faktorer skiljer lokala
partibildningar från nationella dito (framför allt storleken på de samhällen
det rör sig om, och därigenom också på hur lätt information förﬂyttar sig inom
och mellan sociala nätverk), ﬁnns viktiga drag som förenar dessa områden. I
båda fallen handlar det om individer som försöker ta sig in i folkvalda parlament
för att få inﬂytande över en arena där beslut om oﬀentliga angelägenheter fattas.
I båda fallen är denna arena redan fylld av starka aktörer med ett gemensamt
intresse av att hålla uppstickare borta. Föreliggande undersökning har givit
förslag på vilka metodologiska instrument som bör användas för studier av
varför människor bestämmer sig för att utmana ett redan etablerat utbud av
politiska partier. Det ﬁnns goda skäl till att utgå från en spelteoretisk, sekventiell modell i syfte att identiﬁera partibildningsfasens kritiska punkter. Med
stöd av en sådan modell bör man sedan, via process-spårande fallstudier,
försöka identiﬁera de mekanismer som drivit entreprenören till partibildningsbeslutet. Metoden ger möjligheter att pröva hållbarheten i mitt teoretiska svar
på varför partibildningsstrategin väljs överhuvudtaget, det vill säga om ”heta
känslor” har någon förklaringskraft även på nationell nivå.
Det ﬁnns en växande forskning om partibildningar i nyligen demokratiserade stater. Det är rimligt att fråga sig varför jag inte återkopplar till denna
tradition. Svaret är att det ﬁnns för mycket som skiljer undersökningsobjekten
i den här undersökningen från partibildningar på nationell nivå i nyligen
demokratiserade stater. Inte nog med att alla olikheter som skiljer lokala
partier från nya partier i etablerade demokratier också gäller partibildningar
i nya demokratier. Här ﬁnns också viktiga skillnader rörande själva spelfältet
då detta torde vara mer öppet och därför också mer jämlikt. I nyligen demokratiserade stater ﬁnns normalt inga institutionaliserade konﬂiktmönster eller
existerande, stabila partisystem. Här ﬁnns sålunda inga etablerade aktörer som
redan kontrollerar spelreglerna och har ett intresse av att hålla utmanare borta.
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Det gör att den sekventiella modellen inte kommer att fungera som analysinstrument för att förklara uppkomsten av sådana partier, då den förutsätter att
det ﬁnns en redan existerande ordning som vill hålla partientreprenörer borta.
Sannolikt ser vägarna fram till partibildningsbeslut i nyligen demokratiserade
stater väsentligt annorlunda ut jämfört med i etablerade demokratier.

Implikationer för studier av kollektivt handlande
Avhandlingen tog utgångspunkt i Mancur Olsons (1971) analys av samarbetets problem. I sin teorikonstruktion utgick Olson i enskilda individuella
aktörer. Dessa antogs vara atomistiska, egenintresserade och framåtsyftande.
Med dessa byggstenar ville han förklara under vilka omständigheter kollektiv
organisering äger rum. Slutsatsen blev att vi ska förvånas när människor organiserar sig. Eftersom enskilda aktörers individuella insatser ofta är försumbara
för att frambringa kollektiva varor, drog Olson följande slutsats: människor
kommer inte att producera kollektiva varor när det saknas (i) selektiva incitament för att engagera sig, (ii) saknas någon slags tvingande yttre tryck
(exempelvis en stat) och (iii) socialt smågruppstryck.
Det är därför som rationalistiska teorier traditionellt har haft svårt för att
förklara politiskt deltagande. I synnerhet gäller detta deltagande som innebär höga individuella kostnader och som präglas av hög osäkerhet (jämför
Whiteley 1995). På ett plan utgjorde den här undersökningen inget undantag. Den parametriska modellens misslyckande talar för att rena materiella och
sociala incitament inte förklarar valet högkostnadsstrategier som partibildning.
Detta tvingade mig överge den ”tunna” rationalismen för att aktivt söka efter
partientreprenörernas preferenser genom fallstudier. Jag menar att resultaten
som ”den sekventiella modellen” fann är förenliga med föreställningen om den
”tjocka” rationaliteten.
Givet mina svar, vad är det som skulle kunna exporteras från min avgränsade studie till det allmänna studiet om kollektivt handlande? För det
första menar jag att entreprenörens beslut om att producera den kollektiva
varan bör stå i teorikonstruktionens centrum. Härvidlag är just entreprenörsbegreppet centralt för att förstå varför organisationer som producerar kollektiva
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varor överhuvudtaget uppstår, eftersom det i slutändan är enskilda aktörer
som bestämmer sig för att bära höga kostnader för att upplösa samarbetsparadoxer. För det andra ger min undersökning stöd för det sociologiska
argument som drivits av framför allt Peter Hedström och hans kollegor
(Hedström 1994; Hedström med ﬂera 2000). De menar att det är viktigt att
ta hänsyn till var entreprenörerna beﬁnner sig geograﬁskt, entreprenörernas
sociala nätverk och detta nätverks tidigare historia. Entreprenörerna är inte
bara framåtsyftande. De har också förmågan att dra lärdomar av saker som tidigare har ägt rum. Poängen är att andras erfarenheter ger presumtiva entreprenörer betydelsefull information om organiseringen har chans att uppnå
framgång eller inte. Framgångsrik organisering vid viss tidpunkt stärker andra
aktörers tro på framgång vid senare tillfällen. Tidigare lyckade fall av kollektiv organisering stärker senare entreprenörers subjektiva övertygelse om att
deras insats faktiskt kommer att betyda något och att deras investeringar
därmed inte kommer att vara bortkastade. Att någon gör något ökar sannolikheten för att andra i framtiden väljer samma handlingslinje.
Dock ﬁnns en fara med att ge imitationsmekanismer en stor plats i förklaringar till kollektivt handlande. De kan nämligen bara förklara kollektivt
handlande som redan har nått en viss popularitet. För att imitationsmekanismer ska kunna förklara någonting måste det ju ﬁnnas något att imitera.
Problemet är därmed att vi också bör utveckla idéer om de genuina pionjärerna, de entreprenörer som utan förebilder är först ut med att ge sig i kast
med någon tidigare oprövad handlingslinje.
Jag menar att studien även har utvunnit instrument för att förklara de
genuina pionjärernas beteende. Detta är mitt tredje bidrag till studiet av
kollektivt handlande. ”Heta känslor” verkar vara mobiliserande faktorer för
att kanalisera människors beslut i riktning mot högkostnadsstrategier. I mitt
material fanns indikationer på att vrede, besvikelse eller känslan av att ha blivit
förorättad väcker en revanschlusta som får människor att skrida till handling. Detta resultat stöder ett argument som återﬁnns i en växande forskning om känslor, rationalitet och social mobilisering. Här betraktas
inte känslor och rationalitet som ett motsatspar. Istället ses känslor som
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en förutsättning för rationellt handlande (exempelvis Collins 1990;
Damasio 1994; Gamson 1995; Hercus 1999; Hanoch 2002). Sådana argument påminner om Joseph Schumpeters (1994: 20ﬀ ) tankar om entreprenörer.
Han menade att en av entreprenörens viktigaste psykogologiska drivkrafter
helt enkelt är att få utlopp för sin energi. Hos Schumpeter återkommer även
andra psykologiska faktorer. Entreprenörerna ger sig inte i kast med projekt
av typen ”bilda företag” för den materiella vinningens skull, utan för glädjen
av att skapa och drömmen om att få bilda en slags privat kungarike. Den
här sortens svar är naturligtvis inte förenliga med den ”tunna” rationalismens
krav på fördeﬁnierade preferenser som formuleras i termer av ekonomiska
och materiella incitament. Snarare antyder svaret att det ﬁnns ”psykologiska
incitament” som driver entreprenören (jämför Leighley 1995: 193).
Trots att Schumpeterianska och känslobaserade svar inte är förenliga med
klassiska rationalistiska lösningar (och därför inte heller med Olsons utgångspunkter) kan svaren formuleras i termer av så kallad ”tjock” rationalitet.
Dessa förslag till lösningar på samarbetsparadoxen förmår ta hänsyn till att människor är känslostyrda och behöver olika informationsmängd innan de beslutar
sig för en handlingsstrategi. Jag tror därför att en syntetiserande ansats – som
förenar den politiska psykologins hänsynstagande till utanförskap, känslornas
kompatibilitet med rational choice-modeller, samt idén om att entreprenörer
har olika grader av informationsbehov – kan utvecklas för att ge allt bättre
svar på frågan om varför människor väljer högkostnadsstrategier och därigenom
bidrar till att lösa upp samarbetsparadoxer.
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Askersund

Arvika

Arvidsjaur

Arjeplog

Arboga

Aneby

Alvesta

Ale

Fria oppositionen

1973

Fria
kommunoppositionen

Aktiv
kommunopposition

Arjeplogs
fria demokrater

1976

Aktiv
kommunopposition

APK

Arjeplogs
fria demokrater

1979

Aktiv
kommunopposition

Arjeplogs
fria demokrater

1982

Arjeplogs
fria demokrater

Miljöpartiet

1985

Arjeplogs
fria demokrater

1988

Arjeplogs
fria demokrater

Miljöpartiet

Alternativet

1991

Arjeplogs
fria demokrater

Alvesta
alternativet

1994

Arjeplogs
fria demokrater

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

Arjeplogs
fria demokrater

Omsorgspartiet i
Arboga

Alvesta
alternativet

Aledemokraterna

Aledemokraterna
Alvesta
alternativet

2002

1998

BILAGA 2: ICKE-RIKSDAGSETABLERADE PARTIER 1973–2002
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Borås

Borlänge

Borgholm

Bollebygd

Boden

Bjuv

Berg

Bengtsfors

Avesta

Tunabygdens
miljövänner

Kommunal
samling

Tunabygdens
miljövänner

Kommunens bästa
(PFG)
Tunabygdens
miljövänner

Kommunens bästa
(PFG)
Tunabygdens
miljövänner

Kommunens bästa
(PFG)

Kommunens bästa
(PFG)

Kommunens bästa
(DEROIB)

Kommunens bästa
(DEROIB)

Framstegspartiet
SPI

Vägvalet

Kommunens bästa
(DEROIB)

Nya
kommunpartiet

Framstegspartiet
SPI

Ung Proﬁl
Åsarnas väl

Partiet
för ett
mänskligt
samhälle
Medborgarpartiet i
Bengts-fors

Vägvalet

Borgholms
bästa
(FFBK)

Nya
kommunpartiet

Norrbottens
sjukvårdsparti

Framstegspartiet

Kommunpartiet
Medborgarpartiet i
Bengts-fors

Axel
Ingmars
lista (AP)

Vägvalet

SPI

Kommunens bästa
(ÖP)

Norrbottens
sjukvårdsparti

Framstegspartiet

Bergspartiet

Axel
Ingmars
lista (AP)

Borås

Borlänge

Borgholm

Bollebygd

Boden

Bjuv

Berg

Bengtsfors

Avesta
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Eksjö

Kommunal
samling

Kommunal
samling

Kommunal
samling

Kommunal
samling

Sverigedemokraterna
Barn &
ungdomspartiet

Sverigedemokraterna

Bjärepartiet

Ekerö

Sverigedemokraterna

Bjärepartiet

Hela Edas
lista

Sverigedemokraterna

Bjärepartiet

Hela Edas
lista

Centrumdemokraterna

Allianspartiet
Burlövs väl

Botkyrkapartiet

Eda

Danderydspartiet

Centrumdemokraterna

Botkyrkapartiet

Dorotea
kommunlista

Danderydspartiet

Centrumdemokraterna

Botkyrkapartiet

Dorotea
kommunlista

Danderydspartiet

Partiet
för miljöskydd.

Centrumdemokraterna

Aktionsgruppen m.
ﬂyg.

Dorotea

Danderyd

Dals-Ed

Centrumdemokraterna

Skånepartiet

Burlöv

Båstad

Aktionsgruppen m.
ﬂyg.

Botkyrka

Hela Edas
lista

Dorotea
kommunlista

Eksjö

Ekerö

Eda

Dorotea

Danderyd

Dals-Ed

Båstad

Burlöv

Allianspartiet
Burlövs väl
Bjärepartiet

Botkyrka

Botkyrkapartiet
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Färgelanda

Forshaga

Flen

Finspång

Falun

Falkenberg

Fagersta

Essunga

Eskilstuna

Eslöv

Enköping

Emmaboda

Glesbygdens
väl

Samhällslistan
aktiv...

Samhällslistan
aktiv...

Fria
kommunpartiet

Samhällslistan
aktiv...

APK

Kommunens väl

Fria
kommunpartiet

Samhällslistan
aktiv...

K-partiet

Kommunal
sparsamhet

Kommunens väl

Fria
kommunpartiet

Samhällslistan
aktiv...

APK

Fria
kommunpartiet

Finspongspartiet

Samhällslistan
aktiv...

APK

Partiet
Partiet

Fria
kommunpartiet

Finspongspartiet

Samhällslistan
aktiv...

APK

Partiet
Partiet

Fria
kommunpartiet
Alternativ
2000

Alternativ
2000

Finspongspartiet

Falupartiet
SPI

Falupartiet
Finspongspartiet

Samhällslistan
aktiv... SPI

Eskilstunapartiet

Eslövspartiet

Partiet
Partiet

Samhällslistan
aktiv...

Partiet
Partiet

Forshaga

Sverigedemokraterna

Färgelanda

Flen

Finspång

Falun

Falkenberg

Fagersta

Essunga

Eskilstuna

Eslöv

Enköping

Alternativ
2000

Falupartiet
SPI

Samhällslistan
aktiv... SPI

Sverigedemokraterna

SPI

Emmaboda
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Gällivare

Gullspång

Grästorp

Grums

Gotland

SKP

Fram för
kommunen

Mittenpartierna

Fram för
kommunen

Fram för
kommunen

SKP
Gällivare
Frimoderater

SKP
APK

SKP
K-partiet

Fram för
kommunen

SKP
APK
Gällivare
Frimoderater
Malmfältens
arb.-för.

Fram för
kommunen

APK
Gällivare
Frimoderater
Förenade
socialisternbg

Fram för
kommunen

APK
Gällivare
Frimoderater

Fram för
kommunen

APK
Gällivare
Frimoderater

Kommunisterna
Norrbottens
sjukvårdsparti

Kommunpartiet Vår
Framtid
SPI

Kommunpartiet Vår
Framtid
Kommunisterna
Norrbottens
sjukvårdsparti

Fram för
kommunen

Grums
medborgarparti
Kommuninvånare
i samverkan

KPMLr

Fram för
kommunen

Grums
medborgarparti
Kommuninvånare
i samverkan

Grums
medborgarparti

Fram för
kommunen

Gotlandspartiet
(GF)

Gotlandspartiet
(GF)

Nils
Dackepartiet

APK
Nils
Dackepartiet

KPMLr

Gnosjö

KPMLr

KPMLr

KPMLr
Gnestapartiet

Gislaved

KPMLr

KPMLr

S-alternativet

Gnestapartiet

Kommunal
samling

Gnesta

Gagnef

Gällivare

Gullspång

Grästorp

Grums

Gotland

Gnosjö

Gnesta

Gislaved

Gagnef
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Helsingborg

Hedemora

Heby

Haparanda

Haninge

Halmstad

Hallstahammar

Götene

Göteborg

Kommunens väl

Liberal
samling

Kommunens väl

Kommunens väl
APK

Miljöpartiet

Hisingen
komm.
väljare

Kommunens väl
K-partiet

Hisingen
komm.
väljare
KPMLr

Kommunens väl

Haningepartiet

Hisingen
komm.
väljare

Kommunens väl

Haningepartiet

Framstegspartiet
SPI

Kommunens väl

Pensionärspartiet

SPI

Kommunens väl

Haningepartiet
VästerhaningeTungelstapartiet

Pensionärspartiet

Sverigedemokraterna

Helsingborg

Hedemora

Hedemorapartiet
Ungdomslistan
SPI

Heby

Länsbytarpartiet

Länsbytarpartiet

Haparanda

Haninge

Norrbottens frihandelspt.

VästerhaningeTungelstapartiet
Nationaldemokraterna

Halmstad

Hallstahammar

Sverigedemokraterna
SPI

Götene

Götenes
framtid

Kommunens väl
Norrbottens frihandelspt.

VästerhaningeTungelstapartiet
Sverigedemokraterna

SPI

Götenes
framtid

Göteborg
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Sjukvårdspartiet
(V-norrl)

Sjukvårdspartiet
(V-norrl)

Härnösand

Härjedalen*

Sjukvårdspartiet
(V-norrl)

Bålstapartiet
Kom.-pol.
mittensamverkan

SPI

Folkets
röst – vox
humana

Kommunens väl

Folkets
röst – vox
humana

Kommunens väl

Medborgarpartiet
SVO

Huddingepartiet
Drevvikenpartiet

Härjedalenspensionärsparti

Pensionärspartiet

Kommunens väl

Medborgarpartiet
SVO

Huddingepartiet
Drevvikenpartiet

Hällefors
oberoende

Frihetliga
kom.-folket

Kommunens väl

Huddingepartiet

Hällefors
oberoende

Frihetliga
kom.-folket

Kommunens väl

Huddingepartiet

Hällefors
oberoende
Frihetliga
kom.-folket

Kommunens väl

Huddingepartiet

Hällefors
Frihetliga
kom.-folket

Kommunens väl

Huddingepartiet

PST! För
ett bättre
Håbo
Bålstapartiet

Frihetliga
kom.-folket

Kommunens väl

Frihetliga
kom.-folket

Huddingepartiet

Folkhemmet i
Hofors...

PST! För
ett bättre
Håbo

Frihetliga
kom.-folket

Kommunens väl

Frihetliga
kom.-folket

SKP

Håbo

Hylte

Hultsfred

Hudiksvall*

Huddinge

Hofors

Härnösand

Härjedalen*

Hällefors

Håbo

Hylte

Hultsfred

Hudiksvall*

Huddinge

Hofors
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Karlshamn

KPMLr

KPMLr

KPMLr

KPMLr

KPMLr

Kalixpartiet

APK

Samernas
väl
Alternativet

KPMLr

Kalixpartiet

Samernas
väl
Alternativet

Karlshamn

Jokkmokk

Kalix

K-partiet

Samernas
väl
Alternativet
Samerna

APK

Kalix

Samernas
väl

Järfälla

Samernas
väl

Miljöpartiet

Samernas
väl

Höör

Miljöpartiet

Järfälla

Samernas
väl

Sverigedemokraterna
SPI

Jokkmokks
fria dem.
Samernas
väl
APK

Sverigedemokraterna
SPI

Hörby

Jokkmokks
fria dem.
Samernas
väl

Sverigedemokraterna

Hörbypartiet
SPI

Högsby

Höganäs

Jokkmokks
fria dem.
Samernas
väl

Sverigedemokraterna

Hörbypartiet

Livskvalitet
i Högsby
(?)

Årets
kommunlista

Sverigedemokraterna

SPI

Hässleholm

Folkets väl

Folkets väl
SPI

Härryda

SPI

SPI

Jokkmokk

Bygdens
bästa

Sjöbopartiet

SPI

Framtiden

Bygdens
bästa

Bygdens
bästa

Härryda
opol.
pensionärsparti

Bygdens
bästa

Bygdens
bästa

Härryda
miljö- o
framtid...

Bygdens
bästa

Bygdens
bästa

Härryda
miljö- o
framtid...

Höör

Hörby

Högsby

Höganäs

Hässleholm

Härryda
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Krokom

Kristinehamn

Kristianstad

Kramfors

Knivsta

Klippan

Kiruna

Kinda

Kommunens väl

Ådalsfolket

Kommunens väl

Ådalsfolket
Arbetarfolket
komm.

Kommunens väl

APK

APK

K-partiet

APK
Fria demokraterna

APK

Kindapartiet

Fria demokraterna
Framstegspartiet

Kindapartiet

Vattenvärn
i politiken

Sjöbopartiet
Åhuspartiet

Kirunapartiet

Kindapartiet

Vattenvärn
i politiken

Sjöbopartiet
Åhuspartiet

Kirunapartiet

Kindapartiet

Kristinehamn

Sverigedemokraterna

Krokom

Kristianstad

Kramfors

Knivsta

Klippan

Kiruna

Kinda

Karlstad

Sjöbopartiet
Åhuspartiet

Knivsta.nu

Kirunapartiet

SPI

Karlskrona

Sverigedemokraterna

Karlskrona

Karlstad

Karlskoga

SPI

Karlskoga
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Leksand

Lekeberg

Laxå

Demokratiska
aktionen

Demokratiska
partiet

Demokratiska
partiet
SKP

Demokratiska
partiet
SKP

SKP

Leksandspartiet

Framstegspartiet

Framstegspartiet

Leksandspartiet

Miljöradikalerna

Framstegspartiet
SPI

SPI

Landskrona

Socialistiska
partiet

Socialistiska
partiet

Kommunens väl
SPI

Kommunens väl
M-demokraterna

Pensionärspartiet

Socialistiska
partiet

Valskogspartiet
Socialistiska
partiet

SPI
Valskogspartiet
Socialistiska
partiet

Pensionärspartiet

Socialistiska
partiet

Valskogspartiet

Laholm

Köping

Kävlinge

Kungsör

Kungsbacka

Leksandspartiet
SPI

SPI
Sverigedemokraterna

SPI
Laholmspartiet

Socialistiska
partiet

Sverigedemokraterna

SPI

Leksand

Lekeberg

Laxå

Landskrona

Laholm

Köping

Kävlinge

Kungsör

Kungsbacka
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Frihetliga
kom-folket
Rädda
Ljusdalsbygden

Frihetliga
kom-folket
Rädda
Ljusdalsbygden

Lindesb.
obunda
demokrater

267

Ljusnarsberg

Ljusdal*

Frihetliga
kom-folket
Rädda
Ljusdalsbygden
Ljusnarsbergs
obundna...

Frihetliga
kom-folket
Rädda
Ljusdalsbygden
Ljusnarsbergs
obundna...

Ljusnarsbergs
obundna...

Ljusnarsbergs
obundna...

Frihetliga
kom-folket
Rädda
Ljusdalsbygden

Ljusnarsbergs
obundna...

Frihetliga
kom-folket
Rädda
Ljusdalsbygden

Alternativet

Lindesb.
obunda
demokrater

Ljungby

Kommunal
rättvisa

Lidingöpartiet

Medborgarpartiet i
Lerum

Akademikerpartiet

Frihetliga
kom-folket
Rädda
Ljusdalsbygden

Kommunal
rättvisa

Kommunal
rättvisa

Kommunal
rättvisa

Lidingöpartiet

Medborgarpartiet i
Lerum

Linköping

Lindesberg

Lidköping

Lidingöpartiet

Lidingöpartiet

Lidingöpartiet

Miljöpartiet
Lidingöpartiet

Miljöpartiet

Lidingö

Miljöpartiet

Medborgarpartiet

God miljö i
Lerum

Lerum

Ljusnarsbergs
obundna...

Frihetliga
Ljusdalsbygden

Alternativet
Bergas
bästa

Lindesb.
obunda
demokrater

Lidingöpartiet

Ljusnarsbergs
obundna...

Frihetliga
Ljusdalsbygden

Alternativet
Bergas
bästa

Lindesb.
obunda
demokrater

Lidingöpartiet

Ljusnarsberg

Ljusdal*

Ljungby

Linköping

Lindesberg

Lidköping

Lidingö

Lerum
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Malå

Malmö

Lysekil

Lund

Luleå

Ludvika

Lomma

KPMLr

KPMLr

KPMLr

Skånepartiet

Skånepartiet

Bo-partiet

KPMLr

Bo-partiet

BjärredLommas
väl

Skånepartiet

KPMLr

Bo-partiet

BjärredLommas
väl

Skånepartiet

SPI

Samerna

KPMLr

Kommunpartiet
studenterna

Bo-partiet
Mittalliansen

BjärredLommas
väl
SPI

Skånepartiet

KPMLr

Bo-partiet

BjärredLommas
väl

Samepartiet

Skånepartiet
SPI
Sverigedemokraterna

KPMLr
Lysekilspartiet.nu

Luleå

Norrb.
sjukvårdsparti
Rättvisepartiet
socialist.

Malå

Malmö

Lysekil

Lund

Ludvika

Lomma

Bo-partiet

BjärredLommas
väl
SPI
Sverigedemokraterna
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Alternativ
kommun

Alternativ
kommun

Motala

Mullsjö

Kommunal center
för ett
opol.
näringsliv

Kommunal center
för ett
opol.
näringsliv

Mora

Mjölby

Mellerud

Markaryd

Mark

Mariestad

Alternativ
kommun

Ekonomi
&
näringsliv...

SKP

Ekonomi
&
näringsliv...

SKP

Sv. framstegspartiet

Ekonomi
&
näringsliv...

SKP

Ekonomi
&
näringsliv...

Framstegspartiet

Morapartiet
Röd-grön
allians

Kommunens
framtid

Framstegspartiet
Alternativet

Markbygdspartiet

Morapartiet
Allians
för Mora
SPI

Motala

Mullsjö

Mullsjös
framtid

Mora

Mjölby

SPI

Morapartiet
SPI

SPI

Mellerud

SPI

SPI

Mark

Markaryd

Markbygdspartiet

Mariestad

Framstegspartiet
Alternativet i
Markaryd...

Markbygdspartiet

Mariestadspartiet
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Norrköping

Nordmaling

Nora

Nacka

Mörbylånga

Arbetarpartiet

Kommunens
bästa

Fridemokraterna

Kommunal mittsamv.
Fridemokraterna

Munkfors

Mölndal

Kommunal samverkan

Kommunal samverkan

Munkedal

Miljöpartiet

Kommunal samverkan

Kommunal samverkan
Folket i
fokus

Kommunal samverkan...

Nordmalings
oberoende...

Kommunal samverkan...

Nordmalings
oberoende
parti

Kommunal samverkan...

Nordmalings
oberoende
parti

Kommunal samverkan...

Norrköping

SPI

Nora

Nacka

Mörbylånga

Mölndal

Munkfors

Munkedal

Nordmaling

SPI

Kommunens
bästa
(ÖP)

SPI
Sverigedemokraterna

Kommunal samverkan...

Nordmalings
oberoende
parti

SPI

Kommunal samverkan...
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Oskarshamn

Osby

Orust

Orsa*

Olofström

Nässjö

Nynäshamn

Nyköping

Nykvarn

Nybro

Norrtälje

Kommunal samling

Frihetliga
kom.-folket

Kommunal
samling

Kommunal samling

Kommunal samling
Fria
kommundemokraterna

Miljöpartiet

Kommunal
samling

Kommunens bästa

Kommunal samling
Fria
kommundemokraterna

Kommunal
samling

Göingepartiet i
Osby
Kommunal samling

Kommunal
samling

Göingepartiet i
Osby
Kommunal samling

Kommunal
samling

Göingepartiet/KS
Ungdomspartiet Nu

Humlorna
(SFS)

Göingepartiet/KS
Ungdomspartiet Nu

Folkviljan
på Orust

Orsapartiet

Humlorna

Göingepartiet/KS
Ungdomspartiet Nu

Folkviljan
på Orust

SAFE

SAFE

SAFE

Pensionärspartiet

Nykvarnspartiet

Pensionärspartiet

Mot
storﬂygplats...

Kommunal
samling
SPI

Göingepartiet/KS

Folkviljan
på Orust

Sverigedemokraterna

SAFE

Pensionärspartiet i
Nynäshamn

Nykvarnspartiet

Oskarshamn

Osby

Orust

Orsa*

Olofström

Nässjö

Nynäshamn

Nyköping

Nykvarn

Nybro

Norrtälje
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Sigtuna

Sala

Rättvik

Samling för
Sigtuna

Samling för
Sigtuna

Samlingspartiet
(KB)

Samlingspartiet
(KB)

Robertsfors

Ronneby

Kommunens väl

Socialisterna

Kommunens väl

Socialisterna

Ragunda

Piteå

Perstorp

Partille

Pajala

Samling för
Sigtuna

Centrumdemokraterna

Samling för
Sigtuna

Samlingspartiet
(LB)

K-partiet

APK

Samlingspartiet
(LB)

K-partiet

Socialisterna
APK

Samling för
Sigtuna
SKP

Samlingspartiet
(LB)

APK

APK

Samling för
Sigtuna
Solidaritetspartiet

Samlingspartiet
(LB)

APK

APK

Samling för
Sigtuna

Salapartiet

Samlingspartiet
(LB)

Arbetarlistan

APK

Samling för
Sigtuna

Salapartiet

Ronnebypartiet

Samlingspartiet
(LB)

APK

Samling för
Sigtuna
Aktion för
Sigtuna
SPI

Salapartiet

SPI

Ronnebypartiet

Samlingspartiet
(LB)

Samling för
Sigtuna
(SP)
Aktion för
Sigtuna

Salapartiet

SPI

Ronnebypartiet
Sverigedemokraterna

Sigtuna

Sala

Rättvik

Ronneby

Robertsfors

Ragunda

Piteå

Norrb.
sjukvårdsparti

Partille
Perstorp

SPI

Pajala

SPI

SPI
SPI

Kommunisterna
S-alternativet

Kommunisterna
S-alternativet
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Ungdemokraterna

Sjöbo

273

Kommunal
samling

Kommunal
samling

Sorsele

Sotenäs

Sollentunapartiet

Sollentunapartiet

Sollentuna
Kommunal
samling

Sollentunapartiet

Kommunens väl

Kommunens väl

Kommunens väl

Demokraterna
i Skinnskatteberg

Nya partiet

Kommunens väl
(CD)

Demokraterna
i Skinnskatteberg

Kommunens väl
(CD)

Skurup

Skinnskatteberg

Skara

Kommunens väl

Simrishamn

Kommunal
samling

Sollentunapartiet

Kommunens väl

Demokraterna
i Skinnskatteberg

Samverkande
partierna

Allianspartiet

Kommunens väl
(CD)

Kommunal
samling
Nya
Sotenäspartiet

Nya
Sotenäspartiet

Sollentunapartiet

Kommunens väl

Kommunens väl
(CD)

Kommunal
samling

Sollentunapartiet

Kommunens väl

Allianspartiet

Kommunens väl
(CD)

Nya
Sotenäspartiet

Sollentunapartiet

Kommunens väl

Sjöbopartiet

Kommunens väl
(CD)

Nya
Sotenäspartiet

Sollentunapartiet

Nya
Sotenäspartiet

Sollentunapartiet

Kommunens väl

Sjöbopartiet
SPI

Sjöbopartiet

Kommunens väl

Kommunens väl
(CD)
Skåne läns
sjukvårdsparti

Kommunens väl
(CD)

Nya
Sotenäspartiet

Sollentunapartiet

Kommunens väl
SPI
Sverigedemokraterna

Sjöbopartiet
SPI

Österlenspartiet
Skåne läns
sjukvårdsparti
Sverigedemokraterna

Sotenäs

Sorsele

Sollentuna

Skurup

Skinnskatteberg

Skara

Sjöbo

Simrishamn
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Svalöv

Sunne

Strömstad

Strängnäs

Storuman

Storfors

Stockholm

Stenungssund

Staﬀanstorp

Samling
f. bygdens
bästa

Kommunalt
intresse

Kommunens väl

Medborgarrättspartiet

Kommunalt
intresse

Centrumdemokraterna

Medborgarrättspartiet

Stockholmspartiet

Kommunalt
intresse

Centrumdemokraterna
(KV)

Medborgarrättspartiet

Stockholmspartiet

Centrumdemokraterna
(KV)

Stockholmspartiet

Skånepartiet

Centrumdemokraterna
(KV)

Stockholmspartiet

Skånepartiet

Centrumdemokraterna
(KV)

Strängnäspartiet

Stockholmspartiet

Centrumdemokraterna
(KV)

Strängnäspartiet

Stockholmspartiet

Centrumdemokraterna
(KV)

Storforsbygdens
väl

Stockholmspartiet

Staﬀanstorpspartiet
SPI

Centrumdemokraterna
(KV)

Sverigedemokraterna

Strängnäspartiet

Storforsbygdens
väl

SPI

Staﬀanstorpspartiet
SPI

Svalöv

Sunne

Strömstad

Strängnäs

Storuman

Storfors

Stockholm

Stenungssund

Staﬀanstorp
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Tierp

Tidaholm

Tanum

Sölvesborg

Södertälje

Svenljunga

Svedala

Kommunal
samling

Kommunal
samling
APK

Kommunal
samling
K-partiet

Barapartiet

Kommunal
samling

Barapartiet
Skånepartiet

Kommunal
samling

Barapartiet
Centrumdemokraterna

Kommunal
samling

Kommunal
samling

Pensionärpartiet Stje

Täljepartiet

Stoppa E4
väst

Kommunal
samling
Tidaholms
väl

Sverigedemokraterna

Svenlj. nya
kommunparti

Svenlj. nya
kommunparti

Svenlj. nya
kommunparti

Barapartiet
Skånepartiet

Barapartiet

Barapartiet

Tierp

Tidaholm

Tanum

Miljö &
vänsterlistan
Kommunal
samling
Tidaholms
väl

Sölvesborg

Södertälje

Svenljunga

Svedala

Sverigedemokraterna
Sölvesborgspartiet

Pensionärpartiet Stje
Nationaldemokraterna

Svenlj. nya
kommunparti

Barapartiet
Skånepartiet
Föryngringspartiet
Sverigedemokraterna
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Samhällets
bästa

Samhällets
bästa
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SPI
Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

Trollhättan

Trollhättan

Trelleborg

Torsås

Tranås

Kommunens
framtid

Tranåsborna

Tranåsborna

Tomelilla

Torsby*

Kommunens väl

Kommunens väl

Kommunens väl

Tjörn

Tingsryd

Timrå

Frihetliga
kom.-folket

Samhällets
bästa
Kommunalt alternativ

Samhällets
bästa
Kommunalt alternativ

Framtidspartiet

Samhällets
bästa
Kommunalt alternativ

Framtidspartiet

Sverigedemokraterna

SPI

Frihetliga
kom.-folket

Tranåsborna

Samhällets
bästa
Kommunalt alternativ

Arbetarlistan

Trelleborg

Torsås

Torsby*

Tranås

Tomelilla

Samhällets
bästa
Kommunalt alternativ

Samhällets
bästa

Samhällets
bästa
Skärhamnspartiet
Åstols väl
Rönnängs
bästa

Tjörn

Samhällets
bästa
Valla folkparti

För
kommunens bästa

Ungdomens
framtid
Opolitisk
samling

Tingsryd

Timrå
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Varberg

Vara

Vallentuna

Valdemarsvik

Vadstena

Uppsala

Upplands
Väsby

Umeå

Ulricehamn

Täby

Tyresö

Fria demokraterna

De
oberoende

Fria demokraterna

Opol.
komm.
sparsamhet

De
oberoende

Fria demokraterna

Opol.
komm.
sparsamhet

SKP

Miljöpartiet

Täby Miljö
och framtid

Fria demokraterna

Opol.
komm.
sparsamhet

SKP

SKP

Täby Miljö
och framtid

Fria demokraterna

Opol.
komm.
sparsamhet

SKP

SKP

Täbypartiet
(TMF)

Kommunala rättspartiet...

Fria demokraterna

Solidaritetspartiet

Kommunal
samverkan

Täbypartiet
(TMF)

Kommunala rättspartiet...

Opol.
komm.
sparsamhet

Solidaritetspartiet

Kommunal
samverkan

Täbypartiet
(TMF)

Kommunala rättspartiet...

Opol.
komm.
sparsamhet
Oberoende

Solidaritetspartiet

Stoppa E4
väst

Täbypartiet
(TMF)

Kommunala rättspartiet...

SPI

Fritidspartiet

Stoppa
E4 väst
– kulturpartiet

SPI

Rättvisepartiet
Oﬀensiv

Täbypartiet
(TMF)

Kommunala rättspartiet...

SPI

Demoex

SPI

Rättvisepartiet
Oﬀensiv

SPI

Varberg

Vara

Vallentuna

Valdemarsvik

Vadstena

Uppsala

Upplands
Väsby

Umeå

Ulricehamn

Täby

Tyresö
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Ystad

Västervik

Värnamo

Vänersborg

Vårgårda

Vingåker

Vindeln

Vimmerby

Vellinge

Vaxholm

Planskilda
korsningspartiet

Västerviks
dem.
miljöpt.

Planskilda
korsningspartiet

Västerviks
dem.
miljöpt.

APK

Planskilda
korsningspartiet

Västerviks
dem.
miljöpt.

K-partiet

Planskilda
korsningspartiet

Västerviks
dem.
miljöpt.

APK

Skånepartiet

Västerviks
dem.
miljöpt.

APK

Vellingepartiet

Västerviks
dem.
miljöpt.

APK

Folkviljan
nej till
ﬂygpl.

Vellingepartiet

Västerviks
dem.
miljöpt.

APK

Folkviljan

Lars
Söderb.
– Vårgårda

Arbetarlistan

Västerviks
dem.
miljöpt.
Ystadspartiet
SPI
Sverigedemokraterna

Ystadspartiet
SPI

Folkviljan

Västerviks
dem.
miljöpt.

Kommunisterna

Folkviljan

Vingåker

Vägen till
livskvalitet

Ystad

Västervik

Värnamo

Vänersborg

Vårgårda

Vindeln

Vindelnkomm.
demokr.

Vindelnkomm.
demokr.

Vimmerby

Vellinge

Arbetarlistan
Vimmerbypartiet

SPI

Arbetarlistan

SPI

Vaxholm

VARFÖR BILDAS NYA PARTIER?

279

Folkstyrt
Älmhult

Kommunal
information
Frihetliga
kom.-folket

Demokratiska
särlistaan

Kommunal
information
Frihetliga
kom.-folket

Demokratisk
särlista

Älvdalen*

Älvkarleby

Kommunala
frilistan

Folkstyrt
Älmhult

Kommunala
frilistan
Samlingslistan

Fria
kommunpartiet

Älmhult

Åtvidaberg

Åstorp

Åsele

Åre

Åmål

Demokratiska
särlistaan

Frihetliga
kom.-folket

Kommunala
frilistan

Fria
kommunpartiet

Demokratiska
särlistaan

Frihetliga
kom.-folket

Åtvidabergspartiet

Fria
kommunpartiet

Demokratiska
särlistaan

Frihetliga
kom.-folket

Åtvidabergspartiet

Löntagatepartiet

Fria
kommunpartiet

Demokratiska
särlistaan

Frihetliga
kom.-folket

Åtvidabergspartiet

Löntagatepartiet

Demokratiska
särlistaan

Frihetliga
kom.-folket

Åtvidabergspartiet

Framstegspartiet

Fria
norrland

Demokratiska
särlistaan

Frihetliga
kom.-folket

Åtvidabergspartiet
Rotpartiet

Demokratiska
särlistaan

Frihetliga
kom.-folket
Älvdalspartiet

Alternativet i
Älmhults...

Åtvidabergspartiet
Rotpartiet

Framstegspartiet
Åstorpspartiet

Åselepartiet

Åselepartiet
Framstegspartiet

Fria
norrland

Medborgarpartiet i
Åmål

Fria
norrland

Tomas
Lindstr.
– Åmål

Demokratiska
särlistan
Sverigedemokraterna

Frihetliga
kom.-folket
Älvdalspartiet
Särnalistan

Åtvidabergspartiet
Rotpartiet
Kopparpartiet

Åstorpspartiet
Kommunens
framtid

Åselepartiet

Fria
norrland

Älvkarleby

Älvdalen*

Älmhult

Åtvidaberg

Åstorp

Åsele

Åre

Åmål
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Överkalix

Östhammar

Österåker

Örkelljunga

Ödeshög

Öckerö

Ängelholm

Älvsbyn

Partiet
för miljöskydd...

Miljöpartiet i
Örkelljunga

Partiet
för miljöskydd...

APK

Miljöpartiet i
Örkelljunga

Nya partiet

Partiet
för miljöskydd...

APK

Partiet
för miljöskydd...

Planskilda
korsningspartiet

Miljöpartiet i
Örkelljunga

Ösjö
lokalparti

Partiet
för miljöskydd...

Miljöpartiet i
Örkelljunga

Ösjö
lokalparti
Miljöpartiet i
Örkelljunga

Ösjö
lokalparti
Miljöpartiet i
Örkelljunga

Ösjö
lokalparti

Österåkerspartiet

Miljöpartiet i
Örkelljunga

Norrbottens
sjukvårdsparti

Östhammar

Solidaritet
och
samverk...

Överkalix

Österåker

Örkelljunga

Ödeshög

Öckerö

Ängelholm

Älvsbyn

Österåkerspartiet
Bevara
Österåker

SPI

SPI

Norrbottens
sjukvårdsparti

VARFÖR BILDAS NYA PARTIER?

13

19

14

31

Övertorneåalternativet

53

Övertorneåalternativet

70

Övertorneåalternativet
Norrbottens
sjukvårdsparti

Arbetarpartiet kommunisterna (APK) var en utbrytning från Vänsterpartiet kommunisterna (VPK) 1977. Partiet grundades
vid en kongress i Riksdagshuset 1977. Eftersom två av partiets riksdagsledamöter (Rolf Hagel och Alf Löwenborg, även
partistyrelseledamöter) övergick till APK, fanns partiet representerat i riksdagen fram till valet 1979. Hade länge framgångar i
kommunala val i framför allt Norrbotten.

377

Övertorneå

APK (K-partiet)

68

Övertorneåalternativet
Norrbottens
sjukvårdsparti

Namnet ”Sveriges kommunistiska parti” är populärt och har använts av en mängd olika politiska grupperingar genom tiderna. Det
SKP som återkommer i matrisen är med allra största sannolikhet det ombildade KFML (som bildades 1967 som en maoistisk
utbrytning från VPK) och föll sönder till KFML och KFML(r) i början av 70-talet. KFML(r) blev KPML(r), medan KFML blev
SKP 1973. De använde namnet SKP fram till 1987. Efter inre slitningar (bland annat ännu en avknoppning i form av SKP (marxistleninisterna) bytte man då namn till Solidaritetspartiet som utvecklades till att bli ett rent lokalt parti i Vallentuna ända fram till
1994.

Förklaringar till partier med regional/nationell utbredning.

36

APK

SKP

21

K-partiet

Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna(KFML) bildades 1967 som en direkt utbrytning från VPK. I sin tur bröt sig ett
antal avdelningar ut ur KFML och la till ett ”r” på slutet, så att partiet nu hette KFML(r) (där ”(r)” stod för ”revolutionärerna”). Partiet
ändrade 1977 sitt namn från KFML(r) till KPML(r) för att markera ett ombildande till politiskt parti. Den 7 januari 2005 bytte
partiet till sitt nuvarande namn ”Kommunistiska partiet”.

(52)

APK

KPML(r)

Sammanlagt antal
nyetableringar

Övertorneå
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Partiet grundades i Malmö 1987. Har varit registrerat för riksdagsval sedan 1991. Under de första åren genomfördes
sammanslagningar mellan SPI och andra regionalt baserade pensionärspartier, därefter har partiets styrka ökat.

Ett politiskt parti som startades av tre avhoppade socialdemokrater (Eva Åsbrink, Gösta Söderlund och Hans Ericsson) inför valet
1979. Nådde representation i Skara och Öckerö.

Ett nationalistiskt parti som bildades 1988. Hade sitt ursprung i Bevara Sverige Svenskt och Sverigepartiet. Ekman och Larsson har
beskrivit deras bildande på ett utmärkt sätt.

Ett nationalistiskt parti som bildades av några utbrytare från Sverigedemokraterna (bland andra Anders Steen). Fick några kommunala
mandat i valet 2002, men har sedan dess fallit sönder i ett antal mindre fraktioner där lokalorganisationerna i både Haninge och
Södertälje ryktas ha brutit sig ut, medan Norrtäljeavdelningen ska ha uppgått i Sverigedemokraterna.

SPI

Nya partiet

Sverigedemokraterna

Nationaldemokraterna
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ENGLISH SUMMARY
The problem and the general approach
Why do people engage in high-cost political activities such as the formation
of new political parties? Start-up costs are high, and social sanctions are to
be expected. In addition, rewards are unclear and uncertain. Since political
parties are collective goods, people that demand new political parties face a
collective action problem. It is therefore puzzling that new parties emerge at all.
I label this “the paradox of party-emergence”. The analysis takes its departure in
rational choice assumptions, and I set out to answer two questions:
• Why do people create new parties in the ﬁrst place?
• Why did party-formation become an increasingly popular political
strategy between 1973 and 2002 in Swedish municipalities?

I start out by sorting previous research into two categories. The ﬁrst is variablecentered, works with large N-materials and is not interested in opening up the
“black box” to identify which mechanisms produce correlations. The second
is ideographic, occupied with unique and atypical aspects of particular cases,
works with case-study techniques and is not particularly interested in generalizing their results so that they can say something interesting about the wider
question, why people in general choose the strategy of party-formation.
After criticizing previous attemps to answer my research questions, I continue by presenting the strengths of my preferred approach. I ﬁrst claim the virtues of a weaker version of methodological individualism. In accordance with this,
I emphasize the necessity to use individuals as building blocs for theories on
party-emergence and the need to identify general mechanisms at the individual
level that can explain party-emergence.
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Identifying valuable tools in the previous literature
Together, chapters 2 and 3 constitute an extensive overview and review over
theories that have tried to (a) explain why party-systems “froze” between the
1920’s and the 1960’s and (b) why these party-systems “de-froze” from the late
1960’s and onwards. I then criticize and reject approaches I deem useless for
explaining party-emergence, and conversely retain and develop those I judge
valuable for my purposes. Ultimately, ﬁve main conclusions are drawn that
guide the rest of the analysis:
(i) Since rational choice theories are well suited to explain why party-systems were “frozen” between 1920 and 1970, rational choice-theories
should be constructed to explain why party-systems later “de-froze”
through, among other things, the emergence of new parties.
(ii) The concept of “party entrepreneur” ought to be developed and systematically used as a building bloc in a theory on party emergence.
(iii) Institutional and structural variables, and variables concerning the internal workings of established parties, ought to be viewed as parameters
in analyses that use the entrepreneur as the theoretical building bloc.
(iv) We need to carefully study particular cases of party emergence through
process-tracing in order to discover what motivates the entrepreneur,
and analyze what sequences of events precede his decision to form a
party in order to identify the mechanisms underlying the decision to
form a new party.
(v) Hypotheses on the diﬀusion of starting up new parties need to be analytically constructed and tested in the context of party-emergence.

Four principles that guide the empirical analysis
Chapter 4 contains four lines of argument. First, I argue for the virtues of
trying to resolve research puzzles through the construction of theoretical
models. Secondly, I argue that rationality assumptions are appropriate a priori
guesses about human behavior. Thirdly, I argue that political parties ought to be
viewed as collective goods, which implies well-known problems of free-riding;
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hence party-emergences are to be viewed as puzzling since they are examples
of collective action problems. Fourthly, I employ the concept of the “partyentrepreneur” as a tool for resolving the paradox of party-emergence. These
lines of argument are the premises for the subsequent chapters and the models
there constructed.

Empirical analysis 1:
Constructing and using the parametric model
In chapter 6, the parametric model, is constructed. It rests upon standard rational
choice assumptions stating that individuals get involved in high-cost political
activities (such as forming new parties) when beneﬁts exceed costs, i.e. when
there is some kind of private payoﬀ beyond the joy of contributing to the collective good. In this model, individual preferences are deﬁned in terms of income,
power and social status. The working hypothesis is that parameters external
to the entrepreneur do the heavy lifting in this explanation. The model starts
with a given (theoretically relevant) structure of parameters. Then I examine
whether there have been changes in this environment (which provide sanctions
of both positive and negative kind that raise or lower the net beneﬁt of the partyformation strategy) and deduce if such changes can account for why party
formation became an increasingly popular strategy between 1973 and 2002.
The “theoretically relevant structure of parameters” is constructed from conclusions drawn in chapter 3, where I identiﬁed crucial tools for constructing
this parametric model. How useful is this model for contributing answers to
the research questions? It turns out that its value can be questioned.
First, private incentives for getting involved in local politics are unclear. It
is not necessarily more economically rewarding to be represented in the municipal government today compared to thirty years ago. Today, most politicians
actually lose more income due to their political activity. Moreover, there are no
strong reasons to believe that more power has been attached to municipalities, which would explain that more and more power-seeking individuals try to
access the local arena. In addition, it seems clear that the social status of local
politicians has become exceedingly worse for the past three decades. Analyzing
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parameters that we would think motivate people to involve themselves in local
politics does not solve the paradox of party-emergence.
Secondly, thresholds for starting a new political party have hardly changed
at all. Formally, it is fairly easy to start up a new party at the local level in
Sweden. However, the playing ﬁeld is not egalitarian. Most rules concerning
access to monetary and organisatory subsidies are strongly favoring established
parties and work against potential newcomers. Start-up costs have continued
to be high, and the only threshold that actually seems to have made things
easier for potential party-entrepreneurs is that media has become more
detached from established parties. This ought to have made it easier for
newcomers to communicate their message to the electorate. However, this is
the only thing that speaks in favor of the “lower thresholds/lower costs” hypothesis. My conclusion is that such parameters are not helpful for solving the
paradox of party-emergence.
Thirdly, previous research suggests that it has become harder for members of established parties to voice new demands, and it also seems as if it has
become more diﬃcult to make a political carreer within these older parties.
These results suggest that the established parties’ capacity for renewal has
decreased, which could work as a “push factor” that force more and more people
to search for alternative channels to inﬂuence politics.
Fourthly, it seems clear that a market for new parties has evolved over the
past three decades. Voters have become increasingly detached from established parties and do not identify themselves with them as strongly as before.
Voters have also become increasingly dissatisﬁed with the quality of politicians. These results suggest that this might work as a “pull factor”, i.e. that a
window of opportunity has opened up for party-entrepreneurs who wish to
launch a new party.
After analyzing the parametric model’s usefulness, I question its value.
Although some changes in the environment do make the popularity of partyformation more intelligible (i.e. “push factors” such as deteriorating internal
democracy in established parties, “pull factors” such as an evolving market
for new parties), we still do not know what drives individuals to launch new
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parties. What motivates the party-entrepreneur? What are his private payoﬀs?
As long as we do not have a satisfying answer to these questions, the paradox of
party-emergence remains. I conclude that the parametric model’s contribution
is that it cleans the desk from “usual suspects”-hypotheses found in the previous
literature. Hence, we need to search for other theoretical and methodological
tools to answer the research questions.

Empirical analysis 2:
Constructing and using the sequential model
The results from chapter 5 indicate that we need to move closer to the political
subjects, i.e. the entrepreneurs, to elucidate what motivates them and drives
them towards forming a new party. Inspired by the ongoing debate between
researchers trying to bridge the gap between deductive and inductive strategies
and tools imported from game-theory, I construct the sequential model to study
six cases of party-emergence.
Two conclusions are drawn. First, the sequential model (i.e. the universal party-formation narrative) seems to describe the processes that precede
the entrepreneur’s decision to form the new party. At the outset the potential
entrepreneur is unhappy about some political issue(s). These may cover a whole
range of diﬀerent problems (everything from the economic state of the municipality to the lack of internal democracy in an established party). The potential
entrepreneur attempts to voice his divergent demands in one way or another.
When the entrepreneur’s demands face outright rejection he turns to the partyformation strategy.
Secondly, the fact that the case studies conﬁrm the analytical narrative
concerning party-formation processes, furnishes us with instruments to identify individual level mechanisms producing the decision to form a new party.
People who have tried to voice their demands within the established partysystem, and have faced outright rejection, have often experienced bad treatment
from established politicians. These experiences contribute to a growing disappointment, anger and a sense of indignation, or so called “intense emotions”,
that seem to mobilize potential entrepreneurs. These intense emotions are
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identiﬁed as critical for explaining why people engage themselves in high-cost
political activities such as party-formation, hence explaining why party-entrepreneurs solve this kind of collective action problem.

Empirical analysis 3:
Constructing and using the dynamic model
At this point of the study, we have a tentative answer to the ﬁrst research question (why people form new parties in the ﬁrst place). But still we have no good,
empirically grounded answers to the second question (why party-formation
became an increasingly popular strategy during the last decade). To answer
this, I employ a hypothesis that is often mentioned in the literature on partyemergence, but that has rarely been analytically constructed or tested empirically in a systematic manner. Hence, the dynamic model tests if diﬀusion
processes are responsible for the increasing popularity of the party-formation
strategy in Swedish municipalities?
It turns out that this hypothesis is not easily refuted. When analysing
maps after each election between 1973 and 2002, I show that municipalities
that have new parties represented tend to be clustered next to each other. A
more advanced logistic regression-analysis could not overthrow the diﬀusionhypothesis either. Although evidence only reveal weak support for the
diﬀusion-hypothesis, I consider the support it receives somewhat remarkable
because:
• The diﬀusion hypothesis performs better than structurally oriented
hypotheses, because previous research has not found any substantial
correlations between the emergence of new parties and demographic,
economic or socio-political variables.
• Since the neighbor-variable has been operationalized strictly (municipalities having physical boundaries with one another are considered to
be neighbors; that is, I have not used a more “allowing” indicator such
as “belonging to the same region” etc.) the clusters are surprising. This
is because it is often assumed that face-to-face contacts have lost sig-
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niﬁcance because of the technical developments for the past 30 years
(increased interconnectedness through information technology, global
mass-media, commuting et cetera).

Conclusions
Through my general approach, and by applying lessons drawn from the general
literature on collective action in the context of party-emergence, this study has
shed some new light on why new parties emerge. My tentative answer to the
ﬁrst question – why individuals form new parties in the ﬁrst place – suggests
that we need to scrutinize and theorize about the interrelationsship between
“emotions” and “rationality” when answering questions about why individuals
get involved in high-cost political activities. Intense emotions such as “anger”
seem to mobilize individuals to overcome costs. However, this need not suggest
that people are irrational when engaging in such activities. On the contrary;
emotions actually seem to be prerequisites for rational behavior.
However, emotions alone can not not explain why party-formation seems
to have become an increasingly popular strategy between 1973 and 2002.
To answer the second research-question, we need to account for three
additional factors. (i) The “push factor”: Because of deteriorating internal
democracy in established parties, members have found it increasingly diﬃcult to voice new demands within existing parties. Hence, political activities
need to ﬁnd new ways. (ii) The “pull factor”: Because citizens are increasingly
dissatisﬁed with established politicians, and also with how established parties perform, and because established parties do not represent political cleavages as well today as they did thirty years ago, a market has evolved for partyentrepreneurs that wish to launch new parties. (iii) Finally, the strategy of
forming new parties seems to be contagious. The fact that an entrepreneur
forms a political party at an earlier point in time seems to inspire potential
entrepreneurs in neighboring municipalities to form parties at a later point in
time.
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