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Abstract 

The purpose of this written composition is to study the local party Hela Sunne, why it was 

established and the possibility of explaining the mistrust the party hold against the established 

rulers in the municipality. The basis for the analysis is concentrated from the election results 

from the whole municipality as well as individual areas. That the various wards in the 

municipality coincide with the older parishes and rural municipalities is important because the 

essay is based on the hypothesis that an almost ancient parish identity also characterizes 

today's local politics. The ideological platform has been studied by viewing the party 

program, municipal documents and articles in the local newspaper. In the study the purpose 

has been to confirm how localism as an ideology have served as political driving force to Hela 

Sunne, and how important the local parish identification still is for the municipality 

inhabitants to this day. The essays foundation composes of the party's election results and an 

interview that have been conducted with the chairman of Hela Sunne. The results of this study 

points to that there is a local identity that historically has deep rootedness around the own 

parish. 

Keywords: local politics, ideology, municipals, Sunne, local identity, parish, democracy 

Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka det lokala partiet Hela Sunne, varför det bildades och 

hur man kan förklara misstron partiet hyser mot det ”etablerade styret” i kommunen.Basen för 

analysen utgår från valresultatet i såväl hela kommunensom i de olika kommundelarna. Att de 

olika valdistrikten inom kommunen sammanfaller med de äldre socknarna och 

landskommunerna är viktigt eftersom uppsatsen tar sin utgångspunkt från hypotesen att en 

urgammal sockenidentitet präglar även dagens lokalpolitik. Uppsatsen grund utgörs av 

partiets valresultat och en intervju som genomfördes med partiordförande för Hela Sunne. 

Den ideologiska plattformen hargranskats utifrån partiprogrammet, kommunala handlingar 

och artiklar i lokaltidningar. I undersökningen har syftet varit att fastställa hur lokalismen som 

ideologi har fungerat som politisk drivkraft åt Hela Sunne, och hur viktig den lokala 

sockenidentiteten fortfarande är för kommuninvånare än idag. De resultat som denna 

undersökning pekar på är att det finns en lokal identitet som historiskt sett har en djup 

förankring kring den egna socknen. 

Nyckelord:lokalpolitik, ideologi, kommuner, Sunne, lokal identitet, demokrati 
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1. Inledning 

De etablerade partierna i Sverige är de som utgör det som Bäck & Larsson kallar för den 

”fastfrusna” svenska partistrukturen i deras boken Den svenska politiken - Strukturer, 

processer och resultat.1Partierna är skapelser av de stora och breda ideologierna som 

liberalism, konservatism och socialism, deras uppkomst var svar på förra seklets stora 

utmaningar. Man talade om individen och kollektivet, arbete och kapital, frihet och jämlikhet, 

dessa frågor fortsätter att diskuteras än idag men partierna vet att de ständigt måste förnya sig 

för att kunna möta nutidens utmaningar. 

För att kunna attrahera så många väljare som möjligt så försöker politiska partier vara så 

”breda” som möjligt, de anpassar sig vanligtvis efter vad opinionssiffrorna visar. Detta sker 

vanligtvis på bekostnad av partiets ideologiska grund och väljare kan uppfatta att deras 

förankring till partiet har försämrats eller försvunnit helt.  

När partiernas motsättningar minskar och de liknar varandra mer och mer kan det leda till lågt 

valdeltagande, politikerförakt eller att legitimiteten för det demokratiska statskicketminskar 

eller rentav upphör. Det kan dessutom leda till att nya partier bildas när de redan existerande 

partierna inte lyckas fånga upp och förmedla det som människor ser och känner som 

tilltagande problem, partierna är ibland inte tillräckligt snabba och anpassningsbara för att 

belysa och ta tag i morgondagens problem.  

Anledningen varför jag valde att skriva om det här ämnet är för att jag hade svårt att hitta en 

ingång i mitt tidigare tänkta ämne, min handledare tipsade mig då om detta med lokala partier, 

det kändes gångbart och samtidigt intressant. 

Ämnet är minst sagt aktuellt idag och antalet lokala partierna tycks öka i Sverige men även  

förtroendet de får av de som sympatiserar med den lokala agendan. När kommuner avfolkas 

minskar även skatteintäkterna och detta resulterar i att man i de berörda kommunerna känner 

att något annat alternativ bör prövas. 

Vi kanske kommer få se ytterligare en kommunreform i framtiden det är något som Bäck & 

Larsson inte utesluter där de nämner den långtgående kommunindelningsreformen som 

                                                           
1 Bäck & Larsson, 2007, sid 47 
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genomfördes i Danmark på relativt kort tid och i Finland förs liknande diskussioner, något 

som de menar kan "smitta" över till Sverige.2 

Frågan är om de historiska problem och konflikter de tidigare kommunsammanslagningarna 

har medfört kommer att lösas i framtiden, och är ytterligare en kommunreform den bästa 

lösningen? 

Det fina med vårt parti är att vi har medlemmar ifrån flertalet olika yrkeskategorier representerade, och 

att bedriva en lyckad lokalpolitik är det nästan en förutsättning att inneha en tidigare arbetserfarenhet, 

många utav av våra riksdagsmän har kanske inte en enda dag gjord på en arbetsplats, de kanske har gått 

den fackliga eller politiska vägen direkt. 

(A. Broman personlig kommunikation, 23 Oktober 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2Bäck & Larsson, 2007, sid 256 
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1.1 Bakgrund 

Undersökningen inriktas på det lokala partiet Hela Sunne, varför det bildades och vad 

lokalism kan vara för något. För att förklara detta ingår det en kortare presentation av 

kommunreformerna som genomfördes i Sverige 1862,1952 och 1971.Den första 

(kommunallagstiftningen) delade in landet i olika kommuner, på landsbygden skapades 

landskommuner utifrån varje socken, städerna och en del köpingar bildade egna kommuner.  

 

Denna uppdelning mellan tätort och glesbygd ansågs nödvändig eftersom landskommunerna 

respektive kommunerna hade så skilda samhällsuppgifter och intressen. Införandet av 1862 

års kommunallagstiftning syftade till två saker, den skulle bereda medborgarna tillfälle att 

delta i förvaltningen av allmänna angelägenheter, och den skulle även skapa lokala 

förvaltningsorgan.3Efter denna första indelning var landskommunerna runt 2400, men 

eftersom samhället förändrades med tiden ställdes det högre krav på de enskilda 

landskommunerna och många fick en negativ ekonomisk bärkraft som resultat av detta. 

 

Efter att behovet av en ytterligare kommunreform hade blivit alltmer påtagligt blev den andra 

kommunindelningen en verklighet 1952 (storkommunreformen), detta minskade det totala 

antalet kommuner i Sverige till runt 1000. En växande skara människor som flyttade ut från 

glesbygden till tätorten var ett resultat av en förändring i samhällets näringsliv, detta ökade 

skillnaderna i kommunerna i fråga om befolkning och ekonomi. De ökade skillnaderna ökade 

även kraven på kommunsamhällets service, och följden blev att kommunerna behövde 

samverka över gränserna mer frekvent.4 

 

Sammanslagningarna av kommuner till kommunblock sågs som ett steg på vägen till 

ytterligare en kommunindelning. Denna tredje kommunreform genomfördes 1971 

(kommunblocksreformen), de nya och allt större kommunerna skulle bindas ihop med fokus 

kring fyra områden kommunikation, ekonomi, näringsgeografi samt det kommersiella, de 

skulle dessutom vara uppbyggda kring centrala tätorter. Viktigt att poängtera är att 

kommunblocksreformen var till en början frivillig men ersattes senare med tvång.De närmare 

1 000 olika kommunerna som var uppdelade i landskommuner, köpingar och städer försvann 

                                                           
3Kåpe, 2005 s 13 
4Kåpe, 2005 s 13 
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när man nu skulle börja använda det mera likartade begreppet ”kommun”, för att beskriva de 

300 kommunerna.5 

Lägger man ner byskolor eller en lanthandel då är nästan bygden död, det flyttar inte in några 

barnfamiljer in i en sådan bygd där affären och skolan ligger långt bort. 

(A. Broman personlig kommunikation, 23 Oktober 2015) 

 

1.2 Teoretisk/a utgångspunkter 

Jag har använt mig av idealtyper som ett analysverktyg för att kunna renodla typiska drag för 

lokalismen tanken är att jämföra de andra lokala partierna i Sverige och påvisa likheter i deras 

program som de delar med Hela Sunnes partiprogram. Genom att peka på de grundläggande 

punkterna hoppas jag att kunna förklara vad lokalism är och hur det fungerar som ideologisk 

drivkraft för Hela Sunne.  

Begreppet Idealtyper förknippas främst med sociologen Max Weber, det är en form av en 

tankekonstruktion, metoden skall inte ses som en modell som beskriver verkligheten och den 

går inte heller att avläsas i verkligheten. Idealtypen fungerar som ett analytiskt instrument, för 

att renodla vissa drag och i ett senare skede formulera hypoteser.6 

Idealtyperna för lokala partier: Kommuninvånarnas bästa, Decentralisering av 

kommunstyrelsen, Misstron mot riksdagspartierna, Den politiska obundenheten 

De ovanstående idealtyperna stödjer sig på antologin Makt och missnöjesom nämns i det 

nedanstående avsnittet 1.5  Forskningsläge/tidigare forskning. När man belyser det 

gemensamma synsättet och lägger till de olika diffusa fenomen som kan förekomma, är det 

möjligt att kunna renodla idealtyperna för de lokala partierna. Det gemensamma synsättet som 

man kan finna skall därför ses som den enhetliga tankebilden.7 

 

 

                                                           
5Kåpe, 2005 s 13 
6Bergström &Boréus 2005, s159 
7Weber, 1977, s 139 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Mitt huvudsyfte med denna uppsats är att få en inblick i hur ett relativt nyetablerat lokalt parti 

som Hela Sunne i kan bli så framgångsrika på så kort tid, vad beror detta på? Inom ramen för 

denna huvudfråga är syftet också att fördjupa mig i frågan om lokalism som ett ideologiskt 

begrepp. För att besvara frågorna kommer jag att förklara begreppen ideologi, populism och 

lokalism. 

 

Varför lokala partier bildas visar att det finns ett missnöje bland människor i dessa kommuner, 

det förklarar däremot inte vad missnöjet kan bero på? Är det verkligen bara missnöje som är 

drivkraften för dessa nya partibildningar? Kan det vara så att fler människor upplever den 

lokala demokratin mindre demokratisk? Problematiserar man skälen till varför lokala partier 

uppstår så bör man ta de kortsiktiga och de långsiktiga faktorerna under beaktande.  

 

Ska man se dessa partier som ett resultat av strukturer eller som fenomen? Genom att studera 

Sunne kommun och dess lokala parti Hela Sunne, är syftet att se om man kan se samma 

mönster i kommunen som de övriga kommuner i Sverige där det finns lokala partier. Hur kan 

man förklara att partier som dessa bildas? Finns det inte någon rimlighet i deras partiprogram, 

eller drivs de endast av missnöje eller populism? 

 

Kan lokalismen vara en del av förklaringen till partiet Hela Sunnes bildande? Det är en fråga 

som kommer att belysas under hela arbetets gång. Genom att undersöka valresultat, relevant 

litteratur, media och kommunala handlingar är målet att dessa frågor skall bli besvarade. De 

frågeställningar som kommer att beröras kan delas upp i två olika frågeställningar, men som 

ändå binds samman under undersökningens process. 

 

Varför bildades ett parti som Hela Sunne? 

Vad är lokalism?  

 

Rent konkret är syftet att påvisa varför lokala partier bildas, vad de drivs av och försöka 

förklara de gemensamma dragen de olika partierna delar med varandra. Det likartade 

budskapet de sänder ut till väljarna skulle kunna vara de grundläggande dragen för vad 

lokalism skulle kunna utgöras av. 

 



6 
 

1.4 Forskningsläge/tidigare forskning 

 

Lokala partier löper en stor risk att framstå som enfråge partier, men går det att verkligen att 

förklara de lokala partierna som skapelser av enbart missnöje? När väljare anser att den 

etablerade makten förbiser eller rentav ignorerar deras viljor och önskemål kan ett stort 

missnöje kanaliseras i ett lokalt parti som får inflytande i kommunalpolitiken. I antologin 

Makt och missnöje redovisar historikerna Christer Ahlberger professor vid Göteborgs 

universitet och Martin Åberg professor vid Karlstads universitet en annan teori för att förklara 

uppkomsten av dessa lokala partier genom att belysa en utmärkande egenskap de alla delar. 

Där de lokala partierna har vuxit fram finns en identitet som ligger djupt förankrad i de 

geografiska identiteterna som ligger i linje med de äldre socknarna.8 Antologin utgör till stor 

del som inspiration men även mall för hur undersökningen har strukturerats. 

Fredrik Jönsson, student på Karlstads Universitet har skrivit en djupgående C-uppsats som rör 

storkommunreformen 1952 i Sunne, den behandlar hur Sunne kommun bildades. 

Avhandlingen har en teoretisk ansats som grundar sig på makt och konflikt, i uppsatsen 

förklaras även vad en lokal identitet kan utgöras av.9 Göran Bergström lektor i statsvetenskap 

vid Stockholms universitet & Kristina Boréus professor vid Stockholms universitet har skrivit 

Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, i boken 

förklarar de begreppet ideologi och redovisar hur idealtyper kan användas som 

analysverktyg.10 

En forskare som har studerat varför det bildas nya partier är GissurÓ. Erlingsson filosofie 

doktor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, har skrivit Varför bildas nya partier?- Om 

kollektivt handlande och partientreprenörer. I avhandlingen presenterar Erlingsson tre olika 

perspektiv på nya partiers uppkomst11. Erlingsson skriver även om partientreprenörer och 

vikten om dessa enskilda aktörers handlingar för att de nya partierna skall bildas.12 En annan 

punkt som redovisas är de känslor av vrede som kan framkallas när dessa partientreprenörer 

anser sig ha blivit ignorerade eller deras åsikter negligerade av de etablerade partierna, detta 

kallar Erlingsson för "Heta känslor".13 

                                                           
8Ahlberger & Åberg, 2014 baksida 
9Jönsson, Fredrik 
10Bergström &Boréus, 2005, s 149,159 
11Erlingsson, Gissur, 2005, s 60 
12Erlingsson, Gissur, 2005, s 99 
13Erlingsson, Gissur, 2005, s 199,200 
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Henry Bäck professor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet och Torbjörn Larsson 

docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet har skrivit en omfattande avhandling Den 

svenska politiken - Struktur, processer och resultat. I detta stora verk har jag valt att titta på 

främst kapitel 6 om kommuner och landsting som behandlar relationen mellan stat och 

kommun, representation och deltagande samt reformeringen av den lokala demokratin. I 

kapitel 9 skriver de om den demokratiska politikens legitimitet14 

 

 

1.5 Avgränsningar och urval 

 

Min kronologiska avgränsning innefattar årtalen 1862,1952 och 1971 för att förklara 

kommunreformernas påverkan på den lokala nivån, undersökningen av partiet Hela Sunne 

berör perioden 2014-1016. Den geografiska avgränsningen håller sig inom Sunne kommun 

med undantag av jämförelser med andra kommuner som har lokala partier representerade det 

handlar främst om Kungälv och Marks kommun, men även Vänersborg. Genom att göra 

jämförelser är syftet att enbart titta på de punkter i de lokala partiernas partiprogram som de 

delar för att där kunna urskilja vad som är den ideologiska kärnan i ett lokalt parti.  

 

1.6 Begrepp 

 

Ideologi 

 

Ideologi är ett ord som används ständigt med diverse betydelser, enligt Göran Bergström & 

Kristina Boréus finns det två typer av ideologidefinitioner. I den ena är ideologi en typ av 

idésystem, och de som förespråkar denbenämningen av ordet låter det vara osagt vilka idéer 

detta skulle kunna vara, man förhåller sig neutralt till ideologibegreppethelt enkelt. Inom 

denna typ inkluderas även definitioner där endast vissa sorter av idésystem betraktas som 

ideologier.  

Att använda sig av detta synsätt för att betrakta ideologier skulle man kunna kalla 

’tingstenska’, eftersom detta sätt faller inom ramen för hur den framstående och dessvärre 

framlidna statsprofessorn Herbert Tingsten arbetade när han analyserade politiska ideologier. 

                                                           
14Bäck & Larsson, 2007, sid 371 
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Tingsten har i hög grad påverkat den senare forskningen när gäller synen på 

ideologibegreppet. Att betrakta ideologier inom den andra typen så byggs ideologiers funktion 

in i begreppet, man kan exempelvis se på ideologier som åskådningar som medverkar till att 

en viss klass specifika intressen legitimeras eller för att understödja samhällets 

sammanhållning. 15 

 

Populism 

Enligt populister är ”folket” i ett samhälle nedtryckta av en elit i samhället som har monopol 

på makten, populister är emot delar av det etablerade politiska systemet men populismen är 

vanligtvis inte revolutionär i sin karaktär.  

Populistiska rörelser kämpar mestadels för ökad direkt demokrati med opportunistisk 

argumentation, skulle ett populistiskt parti få makt och inflytande är det inte givet att de följer 

den populistiska linjen, de kan även ge efter för sin populism för att bevara sin makt.  

Populistiska organisationers idégods formas för det mesta av en stark ledare som representerar 

hela organisationen. Termen började användas för första gången under det sena 1800-talet i 

Ryssland och Amerika, och sade sig representera böndernas intressen.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15Bergström&Boréus 2005 s150-151 
16http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/populism 
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2. Metod och material  

 

Jag har använt mig av en intervjuteknik som kallas semistrukturerad eftersom denna metod 

gör att man kan hålla sig mer flexibel med frågor och följdfrågor under själva intervjun. 

Eftersom att jag inte hade träffat min informant innan och mötet blev bokat hastigt ansåg jag 

även att denna metod förhoppningsvis skulle leda till ett mera öppet samtal med mindre risk 

för att jag skulle ställa ledande frågor. Den semistrukturerade intervjun innebär att forskaren 

har en lista över frågorna, dessa behöver intervjuaren inte ställa i följd enligt listan till 

informanten, utan kan väljas utifrån hur själva samtalet fortlöper, frågor kan även tilläggas.17 

Intervjun har sedan transkriberats och fördelats under undersökningens olika delar. Det kan 

vara värt att poängtera att det finns en risk att resultaten ur en intervju kan bli tendiösa, alltså 

att forskaren kan ställa ledande frågor för att få resultat i form av svar som passar den egna 

forskningen. Det är alltså viktigt att tänka på hur frågorna ställs och dem får absolut inte vara 

ledande, intervjuar man flera personer är det viktigt att frågorna ställs på ett så likartat sätt 

som möjligt.  

Forskaren som gör intervjuer måste vara observant på denna risk eftersom man inte bara tar 

del av muntliga källor under en intervju, man är även med och skapar dem. Ur ett källkritiskt 

perspektiv finns det dock ingen direkt skillnad mellan en skriftlig och en muntlig utsaga. 

Som Florén & Ågren skriver så hyser människor inte minst historiker en övertro till det 

skrivna ordet, men ett påstående blir egentligen inte mer trovärdigt eller sant för att skrivs 

ned. Skrift bevarar fakta bättre än minnet, och har därför vanligen en fördel när det gäller 

närhet, det kräver dock att nedtecknandet har skett i nära anslutning till det beskrivna. 

En källa i skrift som har författats långt senare än själva händelsen måste betraktas på samma 

sätt som en muntlig minnesuppgift. En ljudinspelning som har skapats i samband med det 

beskrivna är däremot lika pålitlig som ett skriftligt vittnesbörd.18 Genom att använda mig av 

idealtyper som ett verktyg i min ideologianalys kan jag renodla de gemensamma dragen som 

återfinns i lokala partier i Sverige, det som partierna delar eller är snarlika torde därför utgöra 

det som kallas lokalism. 

                                                           
17Bryman, 2002 
18Florén&Ågren, 2012, s, 76-77 
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För att få svar i min frågeställning tänker jag granska Hela Sunnes valmanifest, genom att 

studera partiets hjärtefrågor kan jag finna svar på vilka områden som förändring bör ske enligt 

partiet. Fokus kommer ligga på de frågor som ger sken av lokalism, i ett senare skede är min 

tanke att jämföra mina resultat med de som redovisas i Ahlberger och Åbergs avslutande 

reflektioner i Makt och missnöje. Detta kommer att redovisas under kapitel 5. 

Slutsatser/diskussion. 

 

Undersökning kommer att vara baserad på både eninduktiv och deduktiv metod. Genom att 

granska mittkällmaterialet kommer jag att, som Anders Florén och Henrik Ågren skriver i 

Historiska undersökningar, ”försöka nå en sanning bakom källmaterialet”. Istället för att 

deduktivt analysera en stor mängd data är syftet att göra nedslag i historien då man kan börja 

urskilja tidiga tecken i den tilltagande konflikten mellan de tvångssammanslagna 

kommunerna och statsmakten. 

 

Metoden som lämpar sig bäst för denna typ av undersökning är därför den kvalitativa, där 

man kan gå in på djupet för att tolka källmaterialet. Deduktiva metoder utgår ifrån att 

forskaren når ett sorts vetande om sanningen genom att rationalisera med hjälp av logik, först 

då kommer forskarens förnuft att ha resonerat sig fram till en sanning.Induktiv metod utgår 

från att en forskare når sanningen genom att iaktta omvärlden och studera den, denna metod 

är mest förankrad med empiriska undersökningar som t.ex. de historiska undersökningarna 

som Floren och Ågren talar om.19 

 

Men de poängterar även att det är ytterst svårt att göra en stark skillnad mellan de två olika 

metoderna, eftersom ”fakta är inte fakta av sig själv, utan blir det genom att tolkas i relation 

till något.”20Därför bör man alltså använda sig av båda metoderna för att studera samt förstå 

det källmaterial man granskar. Genom vidare botanisering av den tidigare forskningen 

förskaffar jag mig en väletablerad uppfattning om hur andra historiker har studerat ämnet, jag 

kan även genom detta jämföra de egna resultaten till dessa21 . Med hjälp av en viss 

rationalisering kring mina iakttagelser ur källmaterialet och tänka logiskt är min önskan att 

kunna resonera mig fram till ett resultat som besvarar mina forskningsfrågor.  

                                                           
19Florén & Ågren, 2012, s 48 
20Citat ur Florén & Ågrens Historiska undersökningar, grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, s 
49 
21Florén & Ågren, 2012, s 50 
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3. Undersökningsdel 

 

3.1 Sockenidentitet, kärnkonflikter och konflikten mellan centrum och 

periferi 

 

Sunne kommun är flerkärnig och de två orterna Västra Ämtervik och Östra Ämtervik var 

självständiga enheter fram tills dess att de slogs ihop med Sunne köping när 

storkommunreformen 1952 genomfördes. 1971 under den andra kommunreformen 

införlivades även Gräsmark och Lysvik i kommunen.22 

Sunne kommun efter storkommunreformen 1952 

 

                                                                    Figur 1.23 

 

Sunne kommun var starkt präglad av kommunsammanslagningarna,som Fredrik Jönsson 

student vid Karlstads universitet skriver så var tvångssammanslagningarna som genomfördes i 

Värmland många med 59%, näst högst i hela riket eftersom riksnittet låg på 39%.24 I Stora 

                                                           
22se bilaga 
23 Hööksgatan 2, Karlstad. http://www.arkivcentrumvarmland.se 
24Wångmar, s. 58. 
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sockendöden skriven av Håkan Axelsson skrivs det att: "Hårdast var man i argumenteringen 

mot sammanslagningen av Östra Ämtervik, Västra Ämtervik och Sunne landskommun 

"25.Sunne och omgivande kommuner refereras dessutom som "krånglande" kommuner flera 

gånger. Konflikten handlade om de två landskommunerna motsatte sig att sammanslås med 

varandra men även om att de skulle införlivas i Sunne köping.26Den historiska flerkärnigheten 

är något som Sunne delar med Marks och Kungälvs kommun, i Kungälv råder det en bitter 

rivalitet mellan centralorten Kungälv och sommarstaden Marstrand. Sedan 1400-talet har 

Marstrand varit självständigt och innehaft stadsprivilegier, men allt detta förändrades under 

det moderna industrisamhällets framväxt, då staden blev "omkörd" av Kungälv.27Sunne delar 

mest likheter med Marks kommun som även den har haft konflikter mellan både centralort 

och periferi men även landskommuner emellan, i Örby, Skene och Kinna finns det 

motsättningar eftersom de alla utgjordes av centralorter innan de slogs samman.  

 

I kommunens periferi har det funnits konflikter mellan de ännu äldre centralorterna Sätila och 

Horred. Konfliktlinjerna i Marks kommun är omfångsrika och påminner om mönstret vi kan 

se i Sunne kommun. 

Dessa gamla konfliktlinjer dels mellan centralorten och dess periferi, men även mellan de 

äldre kommunkärnorna blir återigen levande när kommunen får problem med avfolkning som 

leder till mindre resurser, samtidigt som kommunerna måste skapa ett bra rykte för att 

attrahera nya invånare och besökare. 

 

Det är just detta rykte eller (varumärke) som sedan 1990-talet har blivit kommunernas 

viktigaste tillgång menar Ahlberger. Att kommunerna lägger stor vikt i att försöka stärka 

varumärket återspeglas av de stora summorna som spenderas på arenor, äventyrsparker och 

likartade projekt. Dessa investeringar är riskabla eftersom de inte alltid lyckas, och kan göra 

det ännu svårare för kommunen att försöka stärka sitt varumärke nästa gång man satsar på ett 

projekt. De flesta kommunpolitiker strävar efter att göra kommunen attraktivare och i de 

större kommunerna med mer resurser har resultaten blivit framgångsrika. 

 

 

                                                           
25Axelsson, s. 53. 
26Jönsson s17 
27Ahlberger&Åberg, s, 91 
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Men de kommunerna med mindre ekonomiska resurser har det svårt att konkurrera med de 

större kommunerna. I de "svagare" kommunerna kan investeringar som syftar till att stärka 

varumärket istället splittra gemenskapen i en kommun. De kommuner som inte lyckas hävda 

sig i konkurrensen om ett starkt varumärke lockar inte heller till sig turister och nyinflyttade i 

den utsträckningen de framgångsrika kommunerna gör.  

Detta ökar på utflyttningen av redan bosatta personer i kommunen, vilket bidrar till mindre 

skatt och de ekonomiska problemen ökar som en följd av det. Att det på senare tid har börjat 

ifrågasättas om kommunernas kompetens inom exempelvis äldreomsorg och skolsektorn gör 

att de resurssvagare kommunerna upplever att de är alltmera utsatta.  

 

Det som man vill göra för att få budgeten i balans är att återgå till kärnverksamheterna, 

Ahlberger påpekar att denna strategi är något man känner igen från partiprogrammen som de 

lokala partierna arbetat fram och presenterat. Ahlberger antyder att det kan finnas ett samband 

mellan kommunernas förändrade samhällsroll efter 1990 och ökningen av antalet 

kommunpartier.28 

 

De gamla landskommunerna som idag endast är kärnor i en större kommun har varit egna 

självständiga centralorter under betydligt mycket längre tid än de två kommunreformernas 

införande. Så ur ett kronologiskt perspektiv är det rimligt att påstå att de nya kommunernas 

gemenskapsanda aldrig har lyckats att ersätta sockenidentiteten.  

 

Möjligtvis har kommuninvånarna i de äldre centralorterna aldrig identifierat sig med 

nuvarande centralort? 

De nya utmaningarna kommunerna får brottas med och de gamla konflikterna som har funnits 

i kommunernas äldre centralorter, kan ha möjliggjort att sockenidentiteten åter har blivit 

"levande" och möjligtvis förstärkts menar Ahlberger.29 

 

  

                                                           
28Ahlberger & Åberg, s, 78-79 
29Ahlberger & Åberg, s, 73-74 
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3.2 Om Hela Sunne 

 

 

Partiet Hela Sunne bildades år 2012 efter att de etablerade partierna i orten föreslog en 

nedläggning av de tre skolorna i Bäckalund, Rottneros och Stöpafors. Det är ett tvärpolitiskt 

parti som arbetar och verkar på ett kommunalt plan, där de representerar de boende i trakten. 

HS vill föra en politik som ur ett glesbygdsperspektivslårfast om kommuninvånarnas 

intressen, man lägger stor vikt på företagande, kommunikationer, vård, skola, omsorg och 

miljö.302013 presenterade HS sin styrelse i Värmlands Folkblad med den tidigare moderata 

kommunalpolitikern Anders Broman som ordförande.  

 

Styrelsen är tydlig med att de inte är ett enfrågeparti utan ett parti som arbetar för 

landsbygdens utveckling och överlevnad.Partiet menar att det finns ett ömsesidigt 

beroendeförhållande mellan tätort och landsbygd och att de etablerade partierna i kommunen 

inte tar hänsyn till det sistnämnda. HS vill engagera sig i de vardagliga frågorna i kommunen, 

siktet har varit inställt på att ta minst sex platser i kommunfullmäktiges 41 platser.  

 

Sex arbetsgrupper har fått i uppdrag att sammanställa ett komplett partiprogram, och målet 

inför valet har varit att partiet skall kunna delta i debatter och bli kraftfulla under valrörelsen 

2014. 1,5 år efter det att Hela Sunne bildades blev partiet vågmästare i kommunfullmäktige 

efter kommunalvalet 2014.  

 

Trots sin relativt korta existens är HS tämligen välexponerat i media, i både Värmlands 

Folkblad och Nya Wermlands-Tidningen, på partiets hemsida finner man nio 

insändare31respektive tio nyhetsartiklar32 om dess aktivitet. På hemsidan visas även nio 

motioner och skrivelser33, samt ett valmanifest som partiet säger sig arbeta efter34.  

 

 

                                                           
30Broman, Anders, Om Hela Sunne, 2014, hämtad 2015-10-16 från 
31http://www.helasunne.se/?page_id=28 
32http://www.helasunne.se/?page_id=31 
33http://www.helasunne.se/?page_id=25 
34http://www.helasunne.se/wp-content/uploads/2015/01/Valmanifest.pdf 
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Den 23 oktober på förmiddagen träffade jag Anders Broman vid gården där han bor, min 

nyfikenhet gjorde att jag frågade vad den stora bjällran på takets ladugård var till för. Efter en 

kvick historisk undervisning där det förklarades vad en ”vällingklocka”35 var, åkte vi emot en 

gästbostad med en pittoresk interiör.  

När vi har suttit oss ner i vardagsrummet börjar Anders berätta lite om sin bakgrund, 

släktingar till Anders har varit socialdemokrater i förra seklets början och hans farmor var 

med och arrangerade storstrejken i Sandviken 1909. Strejkens syfte var att försvara och 

förbättra villkoren för arbetarklassen. 

I gymnasiet hade Anders politiska diskussioner med sin lärare Hjalmar Schellberg som var 

filosofidoktor i Uppsala, Schellberg hade disputerat i arbetarrörelsens historia. Anders hade 

blivit mera högerorienterad i politiken, och verkade som en motpol gentemot Schellberg i 

dessa diskussioner.Anders är läkare och har studerat i Uppsala, han flyttade till Sunne 1971 

vid den tiden var Anders Sveriges yngsta distriktsläkare. Anders har röstat på moderata 

samlingspartiet tills dess att han var med och bildade Hela Sunne, innan dess har han varit 

aktiv inom kommunalpolitiken som ordförande för moderaterna i 20 års tid (1975-1995). 

Anders poängterar att det är mycket svårt att bedriva kommunalpolitik eftersom man står så 

nära väljarna, en riksdagsman sitter i Stockholm och är lite fjärmad från väljarna. Anders 

brukar säga att vara en bra kommunalpolitiker är mycket svårare än att vara en medioker 

riksdagsman, kommunalpolitik är praktisk politik där man ofta får försöka förhandla sig fram 

till bra lösningar. Det är många viljor fortsätter han, inte bara emellan olika partier men även 

inom det egna partiet, som politiker och framförallt kommunalpolitiker är det viktigt att jobba 

inåt i organisationen och inte bara utåt mot väljarna, det kan folk ha svårt att förstå tillägger 

han.  

Sunne har varit styrd av Centerpartiet som har varit i majoritet i ca 40 års tid, där skiljer sig 

kommunen ifrån de övriga bruksorterna i länet som har varit styrda av Socialdemokraterna. 

Centern hade inför förra valet lovat att inte lägga ner några skolor, trots detta löfte lade de 

fram ett förslag om nedläggning ändå säger Anders.Eftersom Moderaterna och Centerpartiet 

hade arbetat med frågan om att lägga ner skolorna behövde Hela Sunne vända sig till 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att bilda en allians som kunde få egen 

majoritet. 

                                                           
35http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A4llingklocka 
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Efter att Centerpartiet inte ändrade beslutet om att lägga ner byskolorna samlades Björn 

Gillberg och några till för att bilda ett nytt parti, och Anders blev förfrågad att vara Hela 

Sunnes ordförande på grund av att han hade politiskt erfarenhet sedan tidigare.36 

Varför Anders gav sig in i politiken igen förklarar han med att han har ett barnbarn som blivit 

påverkad av den försämrade skolskjutsen, som farfar och kommuninvånare försökte han ta 

kontakt med de ansvariga. Det var under samma period som nedläggningarna av byskolorna 

diskuterades. Han tog kontakt med sitt gamla parti men vann inget gehör, enligt Anders fick 

han ett svar i stil med ” att man får tåla sådant när man bor på landsbygden”, Anders tog då 

kontakt med Centern men även där uteblev något framgångsrikt resultat.37
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
36Ur intervjun med Anders Broman 
37Ur intervjun med Anders Broman 
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3.3 Valframgång och valresultat 

 

 

 

 

Röstfördelning i kommunalvalet för Sunne år 2014 

 

 

38 

 

Figur 2.39 

 

Det traditionellt starka centerfästet fick se sig besegrat av HS, som firade med champagne på 

valvakan när resultatet slutligen visade på 12,84%, "En politisk sensation", kommenterade 

Björn Gillberg40 

 

 

Med bara ca 1,5 år förberedelser inför valet lyckades Hela Sunne arbeta fram ett partiprogram 

och få 12,84% av rösterna, när jag frågar Anders vad han tror det positiva valresultatet beror 

                                                           
38http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/K/kommun/17/66/index.html 
39 http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/K/kommun/17/66/index.html 
40Gund, Victoria, "Jubel och champagne när Hela Sunne skrällde", Värmlands Folkblad, 15 september 2014, 
hämtad 2015-10-16 från 
http://www.vf.se/nyheter/sunne/jubel-och-champagne-nar-hela-sunne-skrallde 
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på, får jag ett enkelt och tydligt svar: ”Vi har arbetat utifrån vårt politiska program och vanligt 

sunt förnuft”.41 

 

 

 

 

Hela Sunnes valresultat ,valresultatet avser år 2014, inom kommunens valdistrikt 

 

 

Figur 3.42 

 

 

 

Fördelning av röster inom Sunne kommun där det högsta antalet röster kommer från de 

områden där kommunens skolor är benägna. 

 

                                                           
41Ur intervjun med Anders Broman 
42 http://www.val.se/val/val2014/karta /K/kommun/17/66/index.html 
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Stöpafors: 26,16% 

Södra Borgeby: 21,16% 

Rottneros: 18,89% 

Östra Ämtervik: 12,78% 

Klockaregården: 12,77% 

Brobyäng: 11,33% 

Lysvik: 10,89% 

Västra Ämtervik: 9,22% 

Åmberg: 9,04% 

Gräsmark: 8,45% 

Leran: 8,04% 

43 

 

  

                                                           
43 http://www.val.se/val/val2014/karta /K/kommun/17/66/index.html 
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3.4 De heta känslorna, den utlösande faktorn och partientreprenörer 

 

Hela Sunne gör ingen hemlighet att det var skolfrågan som var den centrala punkten för att 

mobilisera missnöjet, därför är det inte konstigt att det är de orter där skolorna är belägna som 

HS fick sitt starkaste stöd. Detta skulle då möjligtvis leda till att media och de etablerade 

partierna kan komma att kalla HS för ett enfrågeparti, missnöjesparti eller rentav 

"populistiska".  

 

Faktum är dock att Hela Sunne har ett omfattande valmanifest44 och engagerar sig i alla frågor 

som rör kommunen och dess invånare med motioner och skrivelser45. Ahlberger & Åberg 

ställer sig frågan om all kritik av den etablerade makten är populistisk?46 

 

Det blev ett ramaskri i kommunen som ledde till en folkomröstning, Björn Gillberg som har juridiska 

kunskaper och är en drivande kraft inom Hela Sunne tog initiativet till folkomröstningen där resultatet 

visade att 52% var emot att lägga ner skolorna. Men eftersom folkomröstningen var rådgivande 

behövde inte Centerpartiet ändra sitt beslut om att lägga ner skolorna.47 

 

För att förstå varför lokala partier bildas behöver man förstå de tre olika perspektiven som 

presenteras av GissurÓ. Erlingsson i Varför bildas nya partier? 

Det första är det som han kallar för det institutionella, det beskriver hur olika valsystem och 

förändringar i dessa kan bidra till att de nya partierna uppstår. 

 

Därefter presenterar han det strukturella perspektivet som visar att nya partier uppstår när 

samhällsutvecklingen suddar ut det gamla och skapar nya sociala skiljelinjer. 

Slutligen presenteras det organisationsteoretiska perspektivet som fastställer att nya partier 

uppstår när etablerade partier misslyckas med att fungera som kanaler mellan väljare och 

politiska beslutsfattare.48 

 

 

 

                                                           
44http://www.helasunne.se/wp-content/uploads/2015/01/Valmanifest.pdf 
45http://www.helasunne.se/?page_id=25 
46Ahlberger & Åberg, s, 20 
47Ur intervjun med Anders Broman 
48Erlingsson, G, s, 60 
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Dessa perspektiv gör det möjligt för att ett nytt parti skall bildas men det krävs mer än så, det 

måste finnas ett kollektiv som inte känner sig tillfredställdamed den nuvarande politiken. 

Detta kollektiv av individer uppvisar något som Erlingsson kallar för "heta känslor", dessa 

känslor lägger Partientreprenören märke till när denna sedan bildar partiet vanligtvis efter 

något som kollektivet inte kan acceptera, detta är den utlösande faktorn eller som Christer 

Ahlberger skriver "Den tändande gnistan".49 

 

Med anledning av beslutet att lägga ner byskolorna, var det på tiden att någon reser sig upp, det blev 

katalysatorn menar partisekreteraren Björn Gillberg.50 

 

  

                                                           
49Ahlberger & Åberg, s71 
50Gund, Victoria, "Hela Sunne vill Hela Sunne", Värmlands Folkblad, 15 februari 2013, hämtad 2015-10-16 från 
http://www.vf.se/nyheter/sunne/hela-sunne-vill-hela-sunne 
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3.5 Den ideologiska drivkraften bakom Hela Sunne 

 

Det som de lokala partierna har gemensamt även om de uttrycker det på olika sätt kan 

sammanfattas av punkterna nedan: 

1. Kommuninvånarnas bästa 

2. Decentralisering av kommunstyrelsen 

3. Misstron mot riksdagspartierna 

4. Den politiska obundenheten 

Eftersom dessa punkter utgör de gemensamma grunddragen för vad lokalism skulle kunna 

vara, är min tanke att påvisa hur lokalismen fungerar som ideologisk drivkraft för partiet Hela 

Sunne och göra jämförelser med andra lokala partier. När man generaliserar de lokala 

partiernas olika budskap ser man hur det gemena budskapet ser ut till väljarna, det är därför 

just dessa punkter är intressanta att studera mera djupgående. 

På Hela Sunnes politiska plattform kan man se sju rubriker som är markerade i fet stil vilka 

jag har tolkat sompartiets hjärtefrågor eller i varje fall områden som berör dessa. Kring dessa 

kategorier vill partiet arbeta för att den nuvarande politiken skall förändras.  

 

Skolor där barnen bor 

Företag och jobb 

Miljöfrågor 

Beslutsunderlag 

Kommunikationer 

Trygghet 

En levande kommun som ger livskvalitet 

 

Under kategorin Beslutsunderlag står det följande: "Kommunen har drivit många projekt 

utifrån grova schabloner, med ständiga fördyringar som följd. Ombyggnaden av Östra skolan 

är ett exempel. Pengaflöden ska vara synliga och inte dyka upp som överraskningar”.  
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Vi vill: 

 Kontinuerligt granska, ifrågasätta och följa upp kommunens utgifter. Vid naturlig 

avgång skall alltid prövas om aktuell tjänst behöver återbemannas. Behov och 

kompetens ska styra. 

 Arbeta för bättre kostnadskalkyler i kommunens samtliga verksamheter. 

 Stärka kompetensen inom kommunens upphandling för att på sikt bl.a. ta tillbaka 

upphandlingsuppdraget gällande skolskjutsar och färdtjänst från Värmlandstrafiks 

stordriftsupphandling, som slår undan fötterna för lokala åkare. 

 Stoppa kommunala medel till privata företag.51 

 

 

Dessa fyra punkter under Beslutsunderlag återspeglar missnöjet ifrån HS gentemot det 

etablerade styret i kommunen. Det är punkter som inte bara yttrar förändring och förbättring 

likt de andra förslagen man kan läsa. Förutom missnöjet ser man även en bristande tilltro till 

hur de allmänna medlen används, man vill kontinuerligt granska och följa upp kommunens 

utgifter, Hela Sunne vill även arbeta för att kompetensen inom kommunens upphandlingar 

stärks.  

Partiet vill värna om de lokala chaufförerna gällande skolskjutsarna, och att kommunala 

medel till privata företag stoppas. HS arbetar för kommuninvånarnas bästa när de vill skydda 

de lokala företagen som arbetar med skolskjutsar, det är inte bara arbetsplatserna för de som 

kör bussarna som man vill bevara utan alla de arbetstillfällen som finns skall tas till vara på. 

Om de få arbetstillfällen som finns i kommunen hotas försämras kommunens skatteintäkter. 

Likt alla andra partier vill Hela Sunne förändra eller bevara något, man vill realisera sitt 

politiska program och få inflytande i beslutsprocesser som innefattar kommunen. Som jag har 

nämnt tidigare delar de lokala partierna en gemensam grundprincip nämligen att 

kommuninvånarnas intressen skall stå i centrum.  

I fallet med Hela Sunne så skvallrar namnet om hur de upplever att de etablerade partierna har 

styrt kommunen, många kommuninvånare har känt sig åsidosatta och att delar av kommunen 

har blivit försummade. 

                                                           
51http://www.helasunne.se/wp-content/uploads/2015/01/Valmanifest.pdf 
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Namnet HELA Sunne markerar att vi värnar om alla delar av kommunen, såväl landsbygd som tätort. Vi vill bli 

"tungan på vågen" och driva våra hjärtefrågor genom att söka politisk majoritet i enskilda frågorna.52 

 

Missnöjet omfattar mer än bara en fråga, det är något som ligger djupare än bara skolor även 

om skolfrågan var den som blev startskottet för partiets etablering och framgång i valet. 

Varför kommunala partier likt Hela Sunne bildas är faktorer som missnöje och 

partientreprenörernas heta känslor viktiga.  

Enbart dessa två förklaringar räcker dock inte enligt Ahlberger som påpekar att Erlingssons 

modell inte tydliggör varför kommunala partier uppstår i vissa regioner men inte i andra. 

Ahlberger menar att det finns ytterligare en gemensam faktor som de lokala partierna delar, 

trots att kontakten mellan partierna är obefintlig.  

Denna gemensamma grundidé är att de säger sig 'ta tillvara kommuninvånarnas intressen'.53 

Detta intresse för just den egna kommunens invånare kan mycket väl vara den ideologiska 

kärnan i lokalismen. 

Lokalism kan beskrivas kortfattat som de moderna kommunalpartiernas lokala agenda samt 

den starka anknytningen som dessa partier har till orten de säger sig representera. Lokala 

partier behöver inte följa samma politiska linjer som de nationellt etablerade partierna, därför 

är det inte heller möjligt att analysera dessa partier utifrån den traditionella vänster – 

högerskalan.   

Lokalismen får därför betraktas som en lokal ideologi som förknippar by och 

sockenidentiteten i det som utgör en lokal gemenskap.54Som Ahlberger & Åberg hävdar har 

det historiskt sett varit svårt att förena denna lokala samhörighet med de klassiska politiska 

ideologierna som har legat till grund för de moderna riksdagspartierna.  

 

De menar att den lokala samhörigheten inte är primärt socialistisk, konservativ eller liberal 

utan just lokalistisk. I motsats till riksdagspartiernas idéer är inte heller sockenidentifikationen 

baserad på diffusa gemenskaper som nationell identitet eller klasstillhörighet. Lokalismen 

                                                           
52http://www.helasunne.se/wp-content/uploads/2015/01/Valmanifest.pdfhttp://www.helasunne.se/wp-
content/uploads/2015/01/Valmanifest.pdf 
53Ahlberger & Åberg, s,68 
54Jönnson, 2015, s16 
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bygger på lokalsamhällets konkreta, sociala och ekonomiska samband, sambanden utgår från 

äldre, men enligt forskningen väl belagda, by- och sockenidentiteter.55 

 

                                                           
55Ahlberger & Åberg, s18 
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5. Slutsatser/diskussion 

 

Var kan man finna ursprunget i konflikten mellan kommun och stat? 

Från början har konflikten handlat om landskommuners ovilja att slå ihop sig med andra 

grannkommuner och köpingar, detta motstånd återspeglas i konflikten vi kan se under 

storkommunreformen 1952 i Sunne. Först ville inte Östra och Västra Ämtervik slås ihop och 

sedan skiftade konflikten till att handla om att de bägge kommunerna inte ville slås samman 

med Sunne köping, konflikten antog en tätort kontra periferi karaktär.  

På senare tid från 1990- talet och framåt har konflikten varit mellan kommun och stat, där 

kommuninvånarna upplever att deras lokalpolitiker istället arbetar för riksintressen än 

lokalborna. Staten har tagit hänsyn till den svenska politikens legitimitetsproblem och visat på 

vilja att reformera den lokala demokratin som Bäck & Larsson nämner i deras kapitel om 

lokalpolitik56. 

Det är möjligt att det postindustriella samhället kräver nya lösningar på de problem som har 

kommit till på senare tid. De etablerade partierna kan inte bara erbjuda lösningar utan de 

måste även verkställa konkreta åtgärder som människor märker av i sin kommun och sitt 

närområde. Att ”stå nära väljarna” och bedriva ”praktisk politik” som Broman nämnde när jag 

intervjuade honom kan vara svaret på dessa nya utmaningar, men även för att återupprätta 

förtroendet med väljarna.  

 

Varför bildas lokala partier som Hela Sunne? 

Uppsatsens syfte har varit att förklara varför ett parti som Hela Sunnebildades, och vad 

begreppet lokalism kan utgöras av. Om resultaten av den föregående undersökningen vävs 

samman går det att peka på flera faktorer varför partier som Hela Sunne bildas och vad det är 

som driver lokala partier.När fler och fler människor söker sig till städerna för arbete eller 

studier avfolkas landsbygden sakta men säkert både demografiskt och ekonomiskt hamnar 

vissa kommuner i en negativ spiral. 

 

                                                           
56Bäck & Larsson, 2007, sid 255 
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Vilken ideologisk prägel har ett lokalt parti? 

Hela Sunne har visat att de är politiskt obundna och samarbete med de andra partierna är möjligt 

när det gagnar de som partiet säger sig arbeta för dvs. Kommuninvånarna och kommunen i 

helhet. Men som Ahlberger & Åberg menar har det historiskt sett varit komplicerat att försöka 

förena den lokala samhörigheten med de klassiska politiska ideologierna som har utgjort 

grunden för de etablerade partierna.  

Den lokala samhörigheten är ju inte socialistisk, konservativ eller enbart liberal, men däremot 

lokalistisk. De poängterar att sockenidentiteten som till skillnad från de etablerade partiernas 

idégrund inte baserar sig på abstrakta gemenskaper som nationell identitet eller 

klasstillhörighet. Sockenidentitetens grund vilar på lokalsamhällets konkreta, ekonomiska och 

sociala samband, samband som utgår från äldre by- och sockenidentiteter men som är väl 

belagda av forskningen.57 

Denna undersökning utgår i stora drag från den kritik som framförts mot tidigare forskning av 

Ahlberger & Åberg och partiet Hela Sunne bekräftar till en viss del deras resultat. 

 

Hur har konflikten förändrats över tid? 

Bäck & Larsson diskuterar det enligt deras beskrivning som det växande 

legitimitetsproblemet i det lokala demokratiska systemet, och där staten har försökt att vända 

denna negativa trend genom att reformera den lokala demokratin. År 2003 tillsatte regeringen 

en kommitté, denna skulle se över den offentliga sektorns struktur och fördelning av 

uppgifter. I sitt delbetänkande lämnade kommittén förslag om att man skulle identifiera de 

förändringar i samhället som påverkar och orsakar förändringar av den offentliga sektorns 

struktur och fördelningen av uppgifter mellan stat, landsting och kommunerna. 58 

I ett ytterligare delbetänkande lämnade kommittén konkreta förslag på hur detta skulle lösas, 

förslagen resulterade i två principer: 1. Tjänsterna som det allmänna erbjuds skall vara 

likvärdiga i hela landet. 2. Organisationen skall ha hög demokratiskt legitimitet och närhet till 

medborgarna. De politiska aktiviteterna som inte ger några tecken på att minska kanaliseras i 

                                                           
57Ahlberger & Åberg, 2014, sid, 18 
58Bäck & Larsson, 2007, sid 255 
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större utsträckning förbi partierna. I attitydundersökningar som har gjorts hävdar en växande 

andel av de som deltagit att de har litet förtroende för kommunalpolitiker och de politiska 

partierna. Som ett svar på detta har möjligheterna att anordna lokala rådgivande 

folkomröstningar ökat.59

                                                           
59Bäck & Larsson, 2007, sid 255 
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