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08–452 73 13222 … KOMMUNER ökade sin befolk-

ning under  första halvåret 2017. 
Stockholms stad fick flest nya 
 invånare. Med en folkökning på 

2,4 procent var dock Knivsta den 
kommun som växte mest i för-
hållande till befolkningen.
 KÄLLA: SCB

Rekordmånga partier 
startas inför nästa val
Lokala frågor viktigare för väljarna Flest nya partier i Skåne län

Med ett år kvar till valet 
har mer än dubbelt så 
många partier registre-
rats som vid motsvarande 
tidpunkt under förra 
mandatperioden. Minskat 
förtroende för etablerade 
partier kan vara en orsak, 
menar statsvetaren 
Gissur Erlingsson vid 
Linköping universitet.

POLITIK Det är 
inte typiska Kal-
le Anka-partier 
som har regist-

rerats sig hos 
Valmyndigheten inför valet 
2018. Med namn som Lokala 
partiet i Heby, Sjukvårdspar-
tiet och Demokraterna i Göte-
borg är det sakfrågor och lo-
kala intressen som är i fokus.

Hittills har 34 partier re-
gistrerats jämfört med 14 vid 
samma tid förra perioden. 
Samtidigt införs en spärr för 
småpartier i kommunalvalen 
på 3 procent inför valet 2018.

För de flesta partier kom-
mer det inte innebära någon 
stor skillnad, enligt de stats-
vetare som Dagens Samhäl-
le har pratat med. Inte heller 
Kenneth Gunnar, ordföran-
de för Lokala partiers nät-
verk, tror att spärren är ett 
hot efter som de flesta lokala 
partier är stora nog.

– Men det kan leda till säm-
re inflytande för mindre par-
tier, ett parti som Åhuspar-
tiet som är starkt i Åhus men 
inte i resten av Kristianstads 
kommun, kan få det lite svå-
rare, säger han.

Lokala partiers nätverk bilda-
des efter valet 2014 och har 
ett trettiotal medlemmar. 
Nätverket startade i Stock-
holmsområdet, men årets 
kongress hölls i Åhus och 

nästa år möts 
nätverket i 
Sund s vall. Nät-
verket träffas  
för att utbyta 
åsikter och lära 
av varandra, 
och Kenneth 

Gunnar tror att fler partier 
kommer att ansluta sig. Men 
han poängterar att alla parti-
er inte är välkomna i nätver-
ket, de ska vila på en demo-
kratisk grund.

Det var när Knivsta blev en 
egen kommun 2003 som Ken-
neth Gunnar lämnade Soci-
aldemokraterna och bildade 

partiet Knivsta Nu, som un-
der förra mandatperioden 
styrde med Moderaterna, 
Centerpartiet, Kristdemokra-
terna och Folkpartiet, nume-
ra Liberalerna.
Känner du dig friare i ett 
 lokalt parti?

– Oh ja, i ett lokalt parti kan 
man byta uppfattning över en 
natt, det är kortare processer, 
säger han.

Kenneth Gunnar tycker att 
lokala frågor ska lösas lokalt 
och inte toppstyras från ett 
riksdagsparti eftersom utma-
ningarna i de olika kommu-
nerna skiljer sig åt.

– Lokala partier fångar upp 
det vakuum som uppstår i po-
litiken. Det kan vara sakfrå-
gor men även mer övergri-
pande frågor, säger Kenneth 
Gunnar.

En gemensam fråga som 
Kenneth Gunnars parti och 
de andra i nätverket driver 
är skilda valdagar för att de 
kommunala frågorna inte ska 
drunkna i rikspolitiken.

Jessika Wide, statsveta-
re vid Umeå universitet, be-
rättar att skilda valdagar är 
en omdiskuterad fråga. För-
delen är ett mer lokalt fokus 
men det finns även risker.

– I Norge, som har skilda 
valdagar, har man sett att 
även kommun- och lands-
tingsvalen blir en utvärde-
ring av regeringens politik. 
En annan risk är att valdel-
tagandet sjunker, säger hon.

Gissur Erlingsson, statsve-
tare vid Linköping universi-

tet, ser två möjliga förklaring-
ar till att antalet registrerade 
partier ökar. Det första är att 
förtroendet för etablerade 
partier har börjat sjunka ef-
ter 2014, tvärtemot en trend 
med ökat förtroende sedan 
1998, enligt SOM-institutet. 

– Om jag är en person som 
överväger att bilda ett nytt 
parti är ”marknaden” lite 
mer gynnsam inför 2018 års 
val jämfört med 2014, säger 
han.

Ytterligare en förklaring kan 
vara att de lokala frågorna 
spelar allt större roll i valet av 
parti på just lokal nivå. Förr 
var det vanligare att man rös-
tade på samma parti i alla val, 
men en långsiktig trend visar 
att röstdelning har blivit van-
ligare.

Han tror även att när det 
stormar bland partierna på 
riksnivå kan det vara gynn-
samt för lokala partier.

Varför uppstår nya partier 
egentligen? En vanlig anled-
ning som Gissur Erlingsson 
har sett i sin forskning är att 
de som bildar nya partier vill 
slippa vara bakbundna av di-
rektiv ovanifrån.

– De lokala partiernas 
framgång beror på att de kan 
göra den lokala dimensionen 
aktuell och driva frågor som 
de etablerade partierna inte 
tar tag i. De är inte heller upp-
bundna vid politiska samar-
beten eller blockpolitiken vil-
ket kan slå an en sträng hos 
de lokala väljarna, säger han.

Fyra av de tretton partier-
na som registrerats i år har 
bildats av avhoppade eller 
uteslutna politiker från Sveri-
gedemokraterna. Erlingsson 
berättar att det kan bero på 
att personer som bildar nya 
partier ofta är avhoppare och 
förtroendevalda från SD ten-
derar att hoppa av kommun-
fullmäktige i högre utsträck-
ning än andra.
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redaktion@dagenssamhalle.se
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Kenneth 
Gunnar

” Om jag är en person 
som överväger att 
bilda ett nytt parti 
är ’marknaden’ lite 
mer gynnsam inför 
2018 års val, jäm-
fört med 2014.”
Gissur Erlingsson, statsvetare 
vid Linköpings universitet

3-procentsspärr 
till kommunerna

 Nytt inför valet 2018 är 
att en småpartispärr införs 
vid val till kommunfullmäk-
tige, 3 procent för valkrets-
indelade kommuner och 
 2 procent för icke valkrets-
indelade kommuner. Kandi-
dater måste även samtycka 
för att bli valda.

För att registrera ett 
parti inför ett val till kom-
munfullmäktige krävs 
50 underskrifter, 100 för 
landstingsval och 1 500 till 
riksdagsvalet. 

Av denna mandatperiods 
partiregistreringar gäller 24 
av 34 kommunfullmäktige.

Under den nuvarande 
mandatperioden är lokala 
partier med och styr i 47 av 
landets kommuner.
KÄLLA: Valmyndigheten och SKL
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Flest partier har
startat i Skåne län

KOMMUN ELLER ANTAL
LANDSTING/REGION SMÅPARTIER

Skåne 6
Västra Götaland 5
Göteborgs stad 5
Stockholms stad 4
Norrbotten 4
Malmö stad 4
Dalarna 4
Solna stad 3
Södertälje kommun 3

MANDATPERIOD

De 10 senast registrerade partinamnen i Sverige:
 Medborgarpartiet (Hässleholm), Det lokala partiet 

i Heby kommun, Medborgarpartiet (Västra Götalands 
län), Svenska folkhemspartiet, Kommunens röst, 
Lokalpartiet BoA, Norrlandspartiet, Sjukvårdspartiet, 
Medborgerlig samling, Naturens parti 
sanning rättvisa kärlek.
KÄLLA: Valmyndigheten
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Sedan valet 2014 
har 34 nya partier 
startats. Vid 
motsvarande 
tid förra mandat-
perioden var 
samma siffra 14.

34 nya partier hittills denna mandatperiod
 Antal registrerade politiska partier 

per mandatperiod 1970–2018

Här startade flest
 Antal nystartade partier sedan 1970 

KÄLLA: Valmyndigheten

VECKOR KVAR

VALET 2018

52


