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Abstract 

   Den här fallstudien försöker beskriva uppkomsten av populism i Kungälvs kommun. Innan 

valet 2010 fanns inga aktiva populistiska partier i Kungälvs kommunfullmäktige, efter valet 

2010 hade drygt var 10:e invånare i kommunen röstat på ett populistiskt parti och efter valet 

finns det numera två aktiva populistiska partier i kommunen, Sverigedemokraterna och 

Utvecklingspartiet.  

   Den här studien riktar sig främst mot att undersöka existensen av Utvecklingspartiet, 

eftersom jag drar slutsatsen att Sverigedemokraternas intåg i kommunfullmäktige beror på 

rikstrenden, då det saknas en kommunal politik.  

   Utvecklingspartiet uppstod som effekter av ett internt politiskt bråk inom Moderaterna och 

som ett resultat av olika uppfattningar om hur kommunen bör ledas och organiseras. 

Uppsatsen tar med hjälp av kända forskare som Erlingsson, Panizza och Peters fram orsaker 

till varför de kommunala partierna har ”misslyckats” med styret, som gjort att två nya partier 

har fått grogrund och lyckats etablera sig.   

   Orsakerna har bland annat visat sig vara att den nya organisationsmodellen POF har givit 

uttryck för många olika åsikter om hur kommunen skall agera samt att en avsaknad av policys 

kring hur den politiska dialogen skall praktiseras har givit uttryck för missnöje bland 

politikerna. Detta missnöje är grunden för skapandet av Utvecklingspartiet och det 

tillsammans med redan existerande kommunala ”misslyckanden”, olika projekt som har retat 

upp olika delar av kommunens invånare i sakfrågor, har utvecklat populismen inom Kungälvs 

kommun.  
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Att säga ifrån - ett sätt att utvecklas? 

 

1. Inledning 

   Populism är inget nytt fenomen inom politiken. Vi har sett Ny Demokrati, som det 

tydligaste exemplet, ta sig in i rikspolitiken i början på 90-talet och Sjöbopartiet blev ledande 

i Sjöbo kommun från slutet av 80-talet.  Ny Demokrati förespråkade såväl sänkt matmoms 

som en mer restriktiv invandringspolitik (Karlsson, B, 2007). Sjöbopartiet sa nej till att 

kommunen skulle ta emot invandrare (www.sr.se/p3/). 

   Kungälvs kommun är en ekonomiskt välmående kommun (www.kungalv.se) och ligger i 

storstadsregionen Göteborg, vilket drar med sig sina fördelar i form av en positiv utveckling 

på befolkningskurvan och attraktivitet för utomstående företag att etablera sig. Kungälvs 

kommun ligger vid Bohusläns kust, som inkluderar turistparadiset Marstrand, och har endast 

2 mil till storstaden Göteborg.  

   Vid valet 2010 kom två nya partier in i Kungälvs kommun, båda med någon form utav 

kritik i sin politiska utformning. De kallar sig för Utvecklingspartiet och Sverige-

demokraterna. Det ena partiet, Utvecklingspartiet säger att de vill styra för Kungälvsbornas 

bästa. Hur kan ett parti hävda att de gör det om de etablerade partierna hävdar att de också gör 

det?   

   Kungälv, en kommun som utåt sett signalerar många fördelar vid en första anblick, Hur 

kommer det sig att populismen får grogrund i en kommun som Kungälv? En kommun som 

inte har sett ett aktivt populistiskt parti sedan Ny Demokrati hade två mandat i tre år från 1991 

(www.val.se). Varför röstar var 10:e invånare 2010 helt plötsligt på ett av två populistiska 

partier istället för de klassiska partierna?    

   De som är engagerade i partierna är inga nya politiker i stort sett och den här studien 

försöker ta reda på vad som har hänt i det politiska klimatet som gör att populism har blivit 

attraktivt. Har konsten att säga ifrån blivit det nya sättet att utvecklas?  
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1.1 Bakgrund 

    Kungälvs kommun är en kommun i södra Bohuslän och som räknas in i storstadsregionen 

Göteborg. 41123 personer bodde i Kungälvs kommun 1 november 2010 och är en kommun 

vars invånarantal fortfarande ökar (www.scb.se). 

   Det politiska styret har varit skiftande i kommunen från val till val sedan tidigt 80-tal och 

inget styre har suttit längre än fyra år i streck sedan dess. Förutom från valet 2010 då 

Alliansen lyckades att förnya sitt förtroende att leda kommunen ytterligare fyra år om än 

dock, precis som på riksnivå, att man tappade sin majoritetsställning (www.scb.se).  

 Tabell 1 Mandatfördelningen i Kungälvs kommunfullmäktige 

Tabellen bredvid visar mandatfördelningen för 

Kungälvs kommunfullmäktige vid valen 2006 

och 2010. Det går att se att Kungälvs kommun 

står inför en ny situation, så tillvida att samma 

styre sitter kvar till skillnad från tidigare val och 

två nya partier lyckades dessutom ta sig in i 

kommunfullmäktige på allvar, två partier som 

inte tillhör de ”klassiska” ideologierna och som 

bottnar i ett missnöje mot var sin sak. Det vill 

säga två ”missnöjespartier” med populistiska 

inslag som tar sig in i kommunfullmäktige för att 

röra om det politiska klimatet i Kungälv.  

   Sverigedemokraterna ifrågasätter precis som på riksnivå hanteringen av invandrare och 

kostanden för invandringen. Utvecklingspartiet gick till val med slagord som ”bort med 

långbänkarna inom kommunen” och ”sänk kostnaderna för den politiska sektorn”. Båda 

partierna har tydligt försökt profilera sig som oberoende av blockpolitiken och tar inte 

ställning i en höger-vänsterskala. Främst Utvecklingspartiet har uttryckt att det är sakfrågor 

man tar ställning till.  

   Innan detta skedde genomgick kommunen en stor omorganisation kallad POF, politisk 

organisation i förändring. Ett beslut som Utvecklingspartiets nuvarande gruppledare röstade 

för då denne var medlem i Moderaterna. 

Parti Mandat 

2006 

Mandat 

2010 

Moderaterna 15 15 

Kristdemokraterna 5 4 

Folkpartiet 6 6 

Centerpartiet 5 3 

Miljöpartiet 2 4 

Socialdemokraterna 23 18 

Vänsterpartiet 2 2 

Utvecklingspartiet - 4 

Sverigedemokraterna 1 3 

Totalt 59 59 
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   Vad jag finner intressant i denna situation är helt enkelt att ett politiskt missnöje finns i 

kommunen, varför det finns och hur det påverkar det politiska klimatet i Kungälv. Har de nya 

partierna blivit ett nytt sätt att säga ifrån för att utvecklas? 

 

1.2 Utvecklingspartiet 

   Utvecklingspartiet bildades i februari 2010 när Morgan Persson tog på sig gruppledarskapet 

i ett parti som skapades efter en idé av Heine Nielsen. Båda hade tidigare varit invalda i 

kommunfullmäktige för Moderaterna i Kungälvs kommun. Efter ett internt bråk om hur 

Moderaterna skulle ledas så fick Morgan Persson lämna partiet i december 2009.  

   Tanken med partiet var i grunden att man skulle skapa ett parti där kommuninvånarna själva 

skulle få vara med och bestämma mer i politiken. Utvecklingspartiet anser att kommunen inte 

ser tillräckligt mycket till sina invånares bästa utan att man fastnar i ideologiska principer. 

Man anser att de sittande partierna allt för ofta ser förbi kommuninvånarnas intressen för den 

egna ideologin och de egna principerna eller för rent politiskt rävspel. Det resulterar enligt 

Utvecklingspartiet oftast i politiska långbänkar och onödiga kostnader för kommunens 

invånare. Därför gick man på val med en slogan som sa ”Bort med politiska långbänkar och 

sänk de politiska kostnaderna”.  

   Utvecklingspartiets politik går ut på att man skall verka för folkets bästa i första hand och 

att politiker och tjänstemän enbart är ett medel för folket. För att kunna veta vad som är 

folkets bästa så måste varje fråga testas enligt fyra olika premisser. 

1. Är det en kommunal fråga i enlighet med kommunallagen? 

2. Är det värt skattebetalarnas pengar? 

3. Finns det en lokal majoritet som stödjer förslaget? 

4. Bidrar det till att utveckla hela Kungälv? 

Det är ett tankesätt och ingen ideologi. Tanken är att alla som sitter i kommunfullmäktige har 

mandat att säga ja eller förkasta alla motioner om man utgår från de fyra premisserna. 4-an är 

den viktigaste principen och kan man inte säga ja till den så måste frågor ha ytterligare 

beredning i kommunens instanser. (Persson, M, 2011). 
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1.3 Sverigedemokraterna 

   Sverigedemokraterna har ingen tydlig lokal profil. Det finns ingen beskrivning av deras 

politik på deras hemsida (ww.kungalv.sverigedemokraterna.se). Senast hemsidan 

uppdaterades var i juni 2009. Man har också en facebooksida där man inte heller beskriver 

någon Kungälvspolitik. Gruppledaren talar inte heller om någon Kungälvsprofil på partiet 

utan att man är ett uttryck för den utvecklingen som Sverigedemokraterna har haft i Sverige 

på senare år.  

   Vi är med för att se och lära, vi får bygga upp något senare när vi rekryterat folk. Om man 

utgår från skolvalen har vi nog många bra ungdomar som kan hjälpa oss säger Sven 

Niklasson. Kort sagt är Sverigedemokraternas varande i kommunfullmäktige ett resultat av att 

folk röstat på det som riksversionen står för. Man hade även ett mandat vid förra valet 2006 

men ingen som satt på den posten och därför fördes ingen politik då heller. Därför är 

Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige att betraktas som nya i kommunen (Niklasson, S, 

2011). 

 

1.4 Problematisering kring ämnet 

   Att vara en självstyrande kommun har sina fördelar och nackdelar. För en relativt stor 

kommun finns kanske de ekonomiska resurserna, i form av fler skattebetalare, till att bedriva 

en stor kommunal serviceverksamhet, men ju mindre en kommun blir desto svårare kan det 

tänkas bli att bedriva kommunal serviceverksamhet.  

   Ett annat problem är ett rent politiskt och demokratiskt problem som bottnar i den 

representativa demokratin. Riktlinjerna dras av den styrande majoriteten vilket med svenska 

mått mätt ofta ligger strax över 50%. Skall den stora minoriteten därför acceptera styret av 

den lilla majoriteten? I en kommun med 100,000 invånare kan alltså politik som gynnar i 

första hand 53,000 av invånarna vara det 47,000 andra skall leva i. Demokratins och 

majoritetsregelns ständiga problem. 

Förutsatt att det krävs ett kollektivt beslut i någon fråga och att gränserna för det politiska 

systemet och demos sammansättning betraktas som givna, så garanterar den starka 

majoritetsprincipen att största möjliga antal medborgare kommer att leva under lagar de själva 

har valt. (Dahl, R, 2007, s213) 
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    Så skriver Robert Dahl om majoritetsprincipen. Det politiska klimatet som skapas av den 

styrande majoriteten är direkt avgörande för hur den politiska minoriteten skall agera. Finns 

det ett samförstånd, dialog och en acceptans från den politiska minoriteten inför situationen 

kan det bli ett relativt bra arbetsklimat för de allra flesta. Men om de politiska spelreglerna 

ändras i form av en stor organisationsreform eller av någonting annat, hur agerar den politiska 

minoriteten då?  

   Folkstyre eller att styra för folket? Det är en historisk tvistefråga som går långt tillbaka i 

tiden (Dahl, R, 2007).  

   De politiska spelreglerna ändrades från och med 1:e januari 2007 när den nya 

organisationen POF började användas och kommunens arbete skulle reformeras och 

stimuleras till att bli en mera effektiv demokratisk organisation (www.kungalv.se/politik/). 

Man skall omvandla kommunen i stil med new public management från en kommun som i 

första hand bestämmer till en kommun som i första hand skall bistå dess invånare service. 

Kommunen skall bli en serviceproducent för kommunens invånare, som ser till varje individs 

unika behov (Montin, S, 2006).  

   Ett nytt parti skapades efter maktstrider inom den styrande majoriteten och de säger sig 

kunna styra för Kungälvsfolket bästa. Hur kommer det sig att de kan vinna röster med ett 

sådant ställningstagande. Är det verkligen så att de styrande partierna inte styr för 

Kungälvsinvånarnas bästa, eftersom 6.29% av befolkningen (www.val.se) anser att det är så. 

Om vi där lägger till 5.37% (www.val.se) av invånarna som tycker att kommunen inte sköter 

integrationen tillräckligt bra i samhället, och därför väljer att rösta på Sverigedemokraterna, 

då har vi 11.66% som är missnöjda med styret i kommunen.  

   Enligt mig måste det vara ett uttryck för att det antingen finns ett problem med styret i 

Kungälvs kommun, eller att det bara är ren populism som har varit framgångsrik, eller också 

kan det helt enkelt vara en kombination av båda. Är det verkligen bra för Kungälvs kommun 

att 9 olika partier har plats i kommunfullmäktige? Får Kungälvsinvånarna mer att säga till 

om? Det finns alltså två problem som jag ser det, det finns ett missnöje med hur kommunen 

styrs och det finns ett parti som vill se till att invånarna får mer att säga till om än tidigare. 
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1.5 Syfte och frågeställningar 

   Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur förändringen av den politiska 

organisationen inom Kungälvs kommun kan ha givit underlag för utvecklingen av ett 

populistiskt parti. 

   Min huvudfrågeställning är: 

Varför uppstår populism i Kungälvs kommun? 

   Det är den frågeställningen som denna fallstudie bygger på. För att kunna besvara på den 

frågeställningen är det enligt mig rimligt att ha några underfrågeställningar som hjälper till för 

att beskriva fenomenet populism i Kungälv.  

   Jag anser att jag behöver få en beskrivning av det politiska klimatet i Kungälv innan valet 

2010, för att kunna få en djupare förståelse om hur det ser ut nu. Eftersom Utvecklingspartiet 

delvis har bildats ur ett internt bråk inom ett av de större partierna, anser jag det vara högst 

intressant att undersöka hur ”självbilden” ser ut hos de olika partiernas gruppledare, och med 

”självbilden” menar jag beskrivningen av sitt eget parti. Det är också fullt rimligt att efter det 

försöka undersöka hur de olika gruppledarna betraktar de andra partierna. 

   För mig är det rimligt att en stor eller liten skillnad mellan ”självbilden” och den utifrån 

beskrivna bilden av partiet kan vara uttryck för en antingen god eller dålig politisk dialog.     

   Därför har jag följande två underfrågeställningar: 

Hur uppfattar de olika partierna sig själva? 

Hur uppfattar de olika partierna varandra? 

   Eftersom de politiska spelreglerna har förändrats för Kungälvs kommun i och med 

omvandlingen från Kungälvsprocessen till POF, vilket jag har beskrivit som en utveckling åt 

new public management, är det intressant att undersöka hur den nya synen på den byråkratiska 

organisationen kan vara föremål för uppkomsten av populistiska partier i Kungälvs kommun. 

Därför får jag underfrågeställningen: 
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Vad har new public management betytt för Kungälvs kommun? 

   En sista underfrågeställning som svarar på vad inträdet av två nya politiska partier har betytt 

för Kungälvs kommuns politiska sektor.  

Vad har effekterna blivit av de två partiernas inträde i Kungälvspolitiken? 

 

1.6 Tidigare forskning 

   Det finns en studie gjord på Kungälvs kommun som är gjord av Sven Siverbo och Björn 

Broström från 2006 och som är gjord i samarbete med KFI, kommunforskning i Västsverige. 

Den delen som jag har granskat heter Återbesök i framgångsrika kommuner. Syftet med 

undersökningen är att försöka ta reda på vad som gör en kommun framgångsrik. Den bygger 

på en enkätundersökning från 1997 där fem kommuner har inkluderats Ale, Kungälv, Lerum, 

Lidköping och Marks kommun.  

   Enkäterna har skickats ut till såväl tjänstemän som politiker i kommunen och man har gjort 

intervjuer med så kallade nyckelpersoner. Man fick genom enkätundersökningen fram ett 

diagram där man har undersökt vad man kallar den politiska stabiliteten hos de styrande och 

de fick fram följande diagram: 

Diagram 1.6 Diagram över politisk stabilitet 

 

(Siverbo, S & Broström, B, 2006, s2) 
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   Diagrammet visar som man kan se att den politiska stabiliteten har varit väldigt skiftande 

och Kungälvs kommun placerade sig som näst sist i politisk stabilitet i undersökningen. Som 

jag har nämnt tidigare så har Kungälvs kommun haft skiftande styre varje mandatperiod under 

den tidsperioden som visas. Stabiliteten sjunker drastiskt under Socialdemokratiskt styre 

1994-1998 och når sin botten under 1998-2002 och vänder uppåt under Moderat styre, den 

senare tidsperioden kallas inom Kungälvspolitiken informellt för ”Lena Facht-eran”. Lena 

Facht var ett starkt kommunalråd som fick mycket kritik för ekonomiska felsatsningar och 

stora nerdragningar inom skola och barnomsorg som slutade med att högstadieungdomar, 

föräldrar och en del lärare gick ut i ett demonstrationståg utanför Nämndhuset år 2000. Jag 

själv var delaktig i den demonstrationen då jag själv gick på en av de mest berörda 

högstadieskolorna. 

   Enligt Siverbo och Broström har Kungälvs kommun också kännetecknats av att ha en stark 

politisk ledning på lokal nivå. Det innebär att politikerna i nämnderna har haft mycket att säga 

till om.  

   Ett annat resultat som framgår av den analysen är att Kungälvs kommun har störst 

nyfikenhet och öppenhet att ifrågasätta och testa nya organisationsmodeller (Siverbo, S & 

Broström, B, 2006). 

   Det finns en viktig beskrivning att hämta ur rapporten där de intervjuade talar om den nya 

styrmodellen som kom att bli POF. Där det beskrivs att tanken med modellen skall verka för 

att kommunstyrelsen skall få en mera central roll i beslutsfattandet och att kommunstyrelsens 

arbete skall fungera som att man skall gärna ha en bred majoritet med sig i frågorna efter 

samtal i kommunstyrelsen. Det står också i rapporten att tanken med politikerrollen är att den 

skall tydliggöras så att den enbart koncentrerar sig på de strategiska frågorna och 

överlämnar de operativa åt förvaltningen (Siverbo, S & Broström, B, 2006, s14).    

    Jag tänker använda mig av det ovan skrivna som underlag för min analys. Annars finns det 

ingen studie på just Kungälvs kommun, men jag utesluter inte att det finns någon liknande 

studie över någon annan kommun. Med utgång från det jag ovan beskrivit så anser jag att det 

är tillräckligt med underlag för att underbygga min argumentation kring just Kungälvs 

kommun.  

   Gissur Erlingsson är Sveriges främsta forskare kring populism och nya partiers uppkomst. 

Han skrev 2005 en bok som heter Varför bildas nya partier?  
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   Han konstaterar att utvecklingen sedan 80-talet har varit att färre och färre engagerar sig i 

partipolitik och fler och fler personer lämnar partierna.  Därför anser Erlingsson att det är 

förvånande att nya partier bildas och att nya partier ofta bemöts med stor skepsis hos de 

etablerade partierna (Erlingsson, G, 2005). 

   Erlingsson delar upp de ”klassiska” partiernas förekomst beroende på olika historiska 

konflikter. 

(i) Centrum och periferi. 

(ii) Stat och kyrka. 

(iii) Bondesamhället och industrisamhället. 

(iv) Kapital och arbete.  

(Erlingsson, G, 2005, s37) 

   Det finns alltså gamla historiska motsättningar där olika åsikter har uppkommit ur de olika 

livsåskådningarna. Det är en stor skillnad mellan nya partier och gamla partier. En distinktion 

som jag tar med mig in i detta arbete och dessutom underbygger det faktum att de två partier 

som har tagit sig in i Kungälvs kommun är populistiska. De andra partierna har dessutom en 

redan etablerad väljarbas inom ett område som bottnar i någon av de historiska konflikterna. 

Centerpartiet har bondesamhället, Moderaterna kapitalet, Socialdemokraterna arbetarna och 

Kristdemokraterna har kyrkan som exempel. Utvecklingspartiet och Sverigedemokraterna står 

utanför en klassiskt definierad väljarkår och plockar väljare utan gränser.  

   Erlingsson skriver att de klassiska partierna ständigt försöker definiera samhällets strukturer 

efter sin egen politiska åskådning, vilket gör att man kan hålla andra partier borta (Erlingsson, 

G, 2005).   

   Erlingsson lyfter fram tre teorier om varför nya partier bildas och en som blir väldigt 

väsentlig för den här uppsatsen, det organisationsteoretiska perspektivet. Det bygger på att de 

andra partierna har misslyckats med sin uppgift och att det därför finns ett behov av ett nytt 

parti, det finns en efterfrågan (Erlingsson, G, 2005). 

   Det kommer att framgå tydligt att det är den diskursen som finns inom Utvecklingspartiet 

och att det de facto har förekommit en del kommunala misslyckanden som har missgynnat 

kommunens utveckling. Exempelvis den gamla gymnasietomten mitt i centrum som har gapat 

mer eller mindre tom sedan 2004. Frågan är bara vem/vilka som är orsaken till misslyckandet 

att etablera en utveckling av tomten. 
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   Erlingsson lägger, i sin bok, fram antaganden att toppstyrningen inom partier har ökat och 

att det blir svårare för en del medlemmar att komma fram med förnyelse inom partiet och att 

det i sin tur kan leda till att det bildas ett nytt parti. Erlingsson presenterar följande: 

(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. 

(Erlingsson, G, 2005, s145) 

   Tankegångar som känns rimliga i det här fallet och som är väl värda att lyfta fram i en 

slutanalys. Den anses inte tillräcklig för att förklara fenomenet partibildning som helhet, men 

mot bakgrund av den historien som Morgan Persson berättar om bildandet av 

Utvecklingspartiet, kan den rationella läsaren också lätt se likheter med det som beskrivs 

ovan. Det blir om möjligt ännu mera tydligt om jag lyfter fram Erlingssons premisser för vad 

han kallar för den sekventiella modellen. 

• 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 nytt 

parti. 

(Erlingsson, G, 2005, s243) 

   För att ta del av tidigare forskning om populism tar jag Franscisco Panizzas bok Populism 

and the Mirror of Democracy som teoriunderlag, där flertalet skilda teorier finns återgivna av 

fler än Franscico Panizza. En av dessa är David Howarth som jag återkommer till i teoridelen. 

Som teoriunderlag i den frågan finns även Simon Clarkes Emotion, politics and society.  

 

 



15	  
	  

1.7 Urval 

   Valet av Kungälvs kommun som studieobjekt är för mig naturlig eftersom det är min 

hemkommun och jag känner till Kungälvspolitiken relativt väl. Jag är sedan tidigare bekant 

med ett antal av Kungälvspolitikerna ur olika partier och min pappas fru sitter som ledamot i 

kommunfullmäktige för Moderaterna.  

   Efter boende på annan ort (Halmstad) och utbildning i tre år har jag nu återvänt till min 

hemkommun och kan nu betrakta den lokala politiken på ett ”nytt” sätt, utifrån den 

utbildningen jag har skaffat mig. Jag har tidigare tillsammans med andra studenter från 

Högskolan i Halmstad gjort en fältstudie om Laholms kommun och dess organisation och 

ledarskap.  

   Mitt intresse för Utvecklingspartiet och dess inverkan på Kungälvspolitiken föddes redan 

vid valet 2010 när jag fick reda på att de var ett nytt parti som syntes vara på väg in i 

kommunfullmäktige. Nu blev situationen så att till och med två nya partier, om man bortser 

från att Sverigedemokraterna inte utnyttjat det mandat de fick vid valet 2006, tog sig in i 

kommunen och jag anser personligen att valet av Kungälvs kommun som studieobjekt är 

intressant mot bakgrund av det jag beskriver i inledningen. 

   Som intervjuobjekt för studien har jag gjort ett strategiskt urval i valet att intervjua 

gruppledarna för varje parti. Jag anser att de i rollen som gruppledare för varje parti i teorin är 

på samma nivå i rollen som just gruppledare, det kan dock i praktiken betraktas som 

annorlunda då de har olika roller inom politiken i Kungälvs kommun och att partierna är olika 

stora. Men i den jämnaste jämförelsen dem emellan ändå är att gruppledarna för partierna 

enligt mig skall betraktas som de främsta politiska talesmännen för ett parti och att de därför 

är jämlika respondenter rent teoretiskt då alla innehar befattningen gruppledare. Det är också 

enligt mig de formellt viktigaste personerna inom varje parti i teorin. 

   Det blir ett totalurval vad det gäller respondenterna eftersom jag har låtit alla 9 gruppledare 

komma till tals genom intervjuer. Totalurval är det eftersom det finns 9 gruppledare 

tillgängliga och jag har intervjuat alla 9. Det är viktigt för studien om jag skall kunna beskriva 

det politiska klimatet i Kungälvs kommun att jag inte exkluderar något parti eftersom jag vill 

komma så nära ”sanningen” som möjligt.  
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Oavsett hur vi konkret går till väga, är det utifrån målsättningen att få så nyanserad kunskap som 

möjligt en bra regel att ta med så olika undersökningsenheter som möjligt i ett kvalitativt urval. 

(Solvang, K B & Holme, I, 2008, s105) 

   Eftersom jag inte kan påverka valet av gruppledare i varje parti så förefaller det sig så att 

endast en kvinna är respondent, dock är åldrarna skiftande och antalet år inom politiken 

detsamma. Jag anser att det inte är tidsmässigt försvarbart för denna studie att intervjua 

samtliga 59 ledamöter i kommunfullmäktige. Utan att jag utgår från att i dialog med 

respondenterna att de är fullt medvetna att deras svar är representativa för partiet i den 

egenskap av att de är gruppledare, i min mening alltså partiets främsta formella företrädare. 

   Jag är mycket nöjd att samtliga 9 tillfrågade gruppledare har ställt upp och anser att de är 

representativa för min undersökning. 

Urvalet görs systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier som är teoretiskt och 

strategiskt definierade. (Solvang, K B & Holme, I, 2008, s101) 

   Tjänstemän har inte varit föremål för intervju eftersom de enligt mig inte tillhör den 

politiska sektorn av kommunen. Det är politikernas bild jag vill åt eftersom de är de som är 

företrädare för politiken. Det är dessutom på grund av skiftande åsikter om det politiska sättet 

att leda kommunen som Utvecklingspartiet har uppstått, det är samma berörda politiker kvar 

nu som när Utvecklingspartiet startades och därför är politikerna de främsta talespersonerna i 

den här frågan, de är dem som sitter på fakta i frågan om utvecklingen av populismen i 

Kungälvs kommun.  

   Tjänstemännen är enligt mig heller inte representativa för studien eftersom det inte är deras 

uppgift att tycka politiskt eller yttra sig om politiska företrädare. De har dessutom ingen direkt 

koppling till det bråket som fanns inom Moderaterna som Morgan Persson berättat om. 

Däremot har jag tagit hjälp av tjänstemän med såväl ekonomisk, juridisk och statsvetenskaplig 

bakgrund inom Kungälvs kommun för att ge mig ett bra underlag för min studie och svara på 

frågor angående rent faktiska saker som ekonomi etc. 

   Eftersom detta är en studie över den politiska situationen i Kungälv väljer jag att enbart 

undersöka den politiska sektorn av kommunen och deras organisationsmodell POF, jag väljer 

att kalla organisationsdelen lite snävt för politisk byråkrati i likhet med New Public 

Management som jag återkommer till och definierar i kapitel 2.1. Det är den delen av 

byråkratin som politikerna själva främst verkar i och kan påverka direkt.  
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   Jag har gjort ett urval av de effekter som jag väljer att undersöka. Med hjälp av 

tjänstemännen som har hjälpt mig, har jag valt att studera kostnaderna för det rent politiska 

arbetet i kommunen och att försöka följa upp arbetet med motioner. Detta gör jag för att se 

hur mycket politikerna påverkar ”långbänkarna och kostnaderna” som Utvecklingspartiet 

definierar det. 
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2. Teori 

   I detta teorikapitel kommer jag att presentera de teoretiska byggstenar som ligger som grund 

för min analys. Den första är definitionen av en byråkrati, den andra är definitionen av New 

Public Management eftersom det är utgångspunkten för den byråkratiska modellen POF i 

Kungälv, och det sista rör populismens uppkomst. 

 

2.1 Byråkrati 

   Eftersom POF är en politisk byråkratimodell måste jag försöka definiera byråkrati och 

förutsättningarna för en god byråkrati. Här finns också en teoretisk utgångsmall som jag 

redovisar för längre ner och kommer att ha som underlag för att besvara min 

huvudfrågeställning. 

   Byråkrati är hela den process som innefattar ett statligt, regionalt eller kommunalt utförande 

innebär (Peters, G, 2010). Desto mer statligt, regionalt eller kommunalt styre det finns, 

government, desto mer byråkrati och byråkrater finns det, vilket Peters slår fast som en vanlig 

uppfattning. 

Attempts to change the size of government have also become a rallying cry for political activity, 

whether the attempt is to expand or to contract the public sector. (Peters, G, 2010, s3) 

   Peters menar att det i modern tid funnits en uttrycklig vilja i många länder att försöka 

minska byråkratin och styrningen från staten. När jag skriver staten så får det även gälla som 

för regional och kommunal eftersom den svenska modellen ser ut så. Den statliga byråkratin 

har visat sig svårhanterlig och försök att privatisera delar av den för att bli av med byråkratin 

har många gånger givit motsatt effekt, framförallt i Östeuropeiska länder där det länge funnits 

utbrett hat mot det före detta vänsterstyrena (Peters, G, 2010).  

In other countries, where the central government has assumed a smaller role in society, lower 

tiers of government have accepted enhanced roles, and in some cases whole new tiers of 

government have been created. (Laughlin, 2001; Howarth, 2000). In all of these cases, 

governments remain involved in the economy and society, just in less obvious ways. (Peters, G, 

2010, s2) 

   Mer frihet för invånaren, framförallt ekonomisk frihet har alltid varit ett motiv för 

avskaffandet av statligt inflytande och byråkrati. Men enligt Peters så har det varit svårt för 
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många länder att minska den statliga sektorn över tid eftersom att släppa en tidigare statlig 

verksamhet fri istället ger upphov för ett nytt statligt kontrollorgan för att säkerställa 

invånarnas rättigheter (Peters, G, 2010). Många gånger kan alltså enligt Peters det direkta 

statliga styret att istället bli en ökad statlig kontroll.  

   Peters menar på att den moderna statliga sektorn knappast går att påvisa som varken en 

ökad eller minskad sektor eftersom gränserna vad som är privat skött och offentligt är vaga. 

Han tar upp Ryssland som exempel att den ryska government idag är större än den var under 

Sovjettiden, trots att landet har minskat kraftigt till ytan så har en ökad GDP, Gross Domestic 

Product, drivit på statens utvidgande funktion (Peters, G, 2010).  

   Enligt mig bör den utvecklingen som gäller på nationsnivå även vara rimlig på mindre 

enheter såsom kommuner med tanke på hur självständiga de svenska kommunernas är i sin 

roll. En ökad kommunal ekonomisk aktivitet och fler inflyttningar skulle exempelvis enbart 

driva på behovet av mer kommunalt arbete.  

Opposition politicians find it very convenient to argue that their opponents have let the public 

sector ”run amok” and can usually muster some evidence to support that assertion. (Peters, G, 

2010 s3) 

   Citatet ovan tycker jag ringar in det forskningsproblemet som ligger till grunden för hela 

den här fallstudien. Det finns ett styre som det riktas ett missnöje mot i olika former och i det 

här fallet kom ett parti in i kommunfullmäktige med en tydlig måltavla, den politiska 

byråkratin.  

   Guy Peters formulerar ett antal krav som måste uppfyllas av ett politiskt styre för att kunna 

leda en administrativ byråkrati på ett effektivt sätt. Med Peters 6 premisser som teoriunderlag 

så tror jag att jag kan ge svar på en del av problematiken om uppkomsten av 

Utvecklingspartiet och dess intåg i Kungälvs kommunfullmäktige, det framkom tidigt under 

studien att det är möjligt att plocka ut några av dessa premisser. 

Richard Rose (1976; see also Peters, 1987) has provided a set of criteria that a political party 

must fulfill if it is to provide government after it has been elected. If these criteria are modified 

to remove the components that apply strictly to political parties, they can be restated as follows 

and applied to any group attempting to govern a society: 

1. The group must formulate policy intentions for enactment in office. 

2. These intentions must be supported by statements of “not unworkable” means to the ends. 

3. There should be some competition over the allocation of resources. 
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4. The group should be in sufficient numerical strength in the most important positions in the 

regime. 

5. Those given office must have the skills necessary for running a large bureaucratic 

organization. 

6. High priority must be given to the implementation of goals. (Peters, G, 2010, s 197) 

   Speciell fokus skall riktas på punkt 1, 3 och 5 i den här studien. För att underlätta gör jag en 

svensk översättning där punkterna 1,3 och 5 blir 1,2 och 3. 

1. Den politiska regimen måste formulera tydliga policys för hur den politiska 

verksamheten skall fungera. Det skall bland annat tydligt framgå vilka roller som 

finns, vad varje roll förväntas att fylla för funktion, hur beslut fattas och hur man 

kommunicerar sinsemellan. 

2. Det måste finnas en konkurrens inom organisationen över resursfördelningen. Det 

betyder enligt mig att det bör finnas flera åsikter som noga vägs mot varandra. 

3. De som styr inom organisationen måste ha de nödvändiga färdigheter som krävs för att 

kunna styra en stor byråkratisk organisation. Här anser jag att det är tydligt att lägga 

fram att ha de färdigheter som krävs för att styra den önskade organisationen. Det är 

enligt mig en sak att ha ledaregenskaper, men ledaregenskaperna skall stämma 

överrens med utformningen av organisationen.   

   Med det här underlaget vill jag också påpeka att det är viktigt för de styrande partierna i 

Kungälvs kommun att ha stöd för sitt sätt att arbeta av en betydande majoritet av de 

deltagande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Helt i enlighet med vad jag tidigare 

beskrev att tanken med POF var. Det är dessutom viktigt för att spelreglerna skall accepteras 

och gälla även om det blir ett maktskifte. Jag tror inte att en kommuns politiska och 

ekonomiska stabilitet skulle klara av att byta styrmodell vart 4:e år. Det räcker att historiskt se 

hur politiskt instabilt det har varit i Kungälvs kommun under 90-talet och början av 2000-talet 

som jag påvisade ur rapporten från Siverbo och Broström. 

 

 2.2 New Public Management 

   Det är enligt Stig Montin en ny modetrend (Montin, S, 2007) i hur en kommun skall styras 

som har kommit till Sverige från Storbritannien, Australien och Nya Zeeland där det uppstod 

under 80-talet. En viktig del av detta är avpolitiseringen av politikerna som politiker och 
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betraktningen av dem själva som ledare för en kommun. I den delen beskrivs dels att man 

minskar och plockar bort antalet nämnder i en kommun, vilket också skedde i Kungälvs 

kommun när man övergick från arbetsmodellen Kungälvsmodellen till POF (Politisk 

organisation i förändring) som trädde i kraft 1 januari 2007. Man strök nämnderna från 

organisationen. 

Förslaget innebär att reformarbetet inom ramen för Kungälvsprocessen får förbättrade villkor 

med det nödvändiga målet att skapa en effektiv och samtidigt mer demokratisk organisation. De 

viktiga målen har varit att stödja en rimlig framtida politikerroll, att stärka politikernas kontakter 

med medborgarna, att skapa enkla och tydliga beslutsvägar med en tydlig ansvarsfördelning 

samt att främja rättssäkerhet och likabehandling.	  (www.kungalv.se/politik) 

   I arbetsgruppen satt representanter för alla dåvarande partier, i den sista gruppen POF 3 satt 

bland annat Kenneth G Forslund som då satt i Riksdagen för Socialdemokraterna.   

   New public management har alltså även fått genomslagskraft i Kungälvs kommun. Vilket 

också märks tydligt då POF också uttrycker en önskan om att resultat- och målstyra 

kommunen och anpassa den inför en mera brukarvänlig och individualiserad kommunal 

verksamhet där medborgarinflytandet skall bli högre och beslutsvägarna kortare. Allting 

bottnar enligt Stig Montin i politikens rörelse mot neo-liberalismen (Montin, S, 2007). 

   Stig Montin refererar i sin bok till statsvetaren Henry Bäck, och man menar att New Public 

Management kan sammanfattas i tre satser där den första satsen, som innebär att politikerns 

roll skall vara anpassad till organisationen och inte tvärtom och att politikerna skall verka för 

det allmänna bästa, resulterar i att det hegemoniska bästa är det som styr kommunen. Henry 

Bäck anser att det är omöjligt för politiken att inte se till särintressen och enbart se till 

allmänintresset. New Public Management leder alltså i första satsen till att hegemoniska 

särintressen styr kommunen. Det vill säga att i förlängningen blir det alltid den största och 

starkaste majoriteten som styr ändå, vilket vill i det här fallet skulle vara Moderaterna. 

(Montin, S, 2006).  

   Den andra satsen påpekar att New Public Management gör att partikonkurrens och 

partiideologier får stå tillbaka för kommunens roll som en enhet för serviceproduktion med 

enbart brukarnas intressen för ögonen vilket gör att politiska strider inte tas på allvar. Den 

politiska dialogen som jag tolkar det får stå tillbaka (Montin, S, 2007). 

   Den tredje och sista satsen beskriver förvirringen som uppstår i politikerns roll. Om 

politikern är en verkställare eller uppdragsgivare. Fritidspolitikerns roll skall vara knuten till 
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kommuninvånarnas intressen och i den klassiska bilden av en kommunal organisation så skall 

poltiken och tjänstemännen arbeta sida vid sida men inte gå in på varandras områden. Poltiken 

och förvaltningen skall hållas isär. Tolkningsutrymmet om politikerrollen inom New Public 

Management gör dock att ett vanligt förekommande fenomen är att fritidspolitiker tolkar sin 

roll som verkställare så att man anser att det är legitimt att lägga sig i konkreta sakfrågor, 

snävt formulerat som gå direkt till förvaltningen och ge order. Ett resultat av att kan vara svårt 

för en fritidspolitiker att enbart hänvisa till stora målvisioner eller till kommunens tjänstemän 

i kontakten med invånarna (Montin, S, 2007). 

 

2.3 Populism – en begreppsdefinition   

Political and economic crises do not necessarily lead to populist politics. Other outcomes are 

possible under conditions of crisis, such as authorian governments, military dictatorship or the 

renewal of political institutions. (Panizza, F, 2005, s14) 

   Jag utgår från att det sistnämnda är en grund för uppkomsten av populism i Kungälv. Det 

gör jag eftersom Utvecklingspartiet riktar sin kritik mot kommunens politiska institutioner i 

sitt budskap om ”långbänkar och politiska kostnader”. Det skall tilläggas att Morgan Persson 

själv har röstat för POF och att han fortfarande är för modellen i stor utsträckning men att 

kritiken riktas mot hur man hanterar the renewal of political institutions. Jag återkommer med 

detta i analysdelen. 

   Francisco Panizza ställer sig frågan som alla populistiska partier måste ställa sig, vilka är 

folket? Eftersom han menar att populistiska partier, generellt sätt, saknar en fast politisk 

ideologi. Vad skall folket skall sluta upp bakom?  

But who are the people? And how does a fragmented and divided society become ‘one people’? 

(Panizza, F, 2005 s14) 

   I det här fallet är det helt enkelt kritik mot sättet kommunen leds på som har enat en 

väljargrupp och om man går in på djupare i sakfrågor är det också kritik på hur kommunen 

har agerat i vissa sakfrågor, vilket jag kommer att redogöra för senare i analysdelen. Men i 

likhet med citatet ovan, definierar Utvecklingspartiet who som ett abstrakt begrepp, 

kungälvsborna, people är alltså definierat som allmänviljan.  
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An institutional system becomes less and less able to differentially absorb social demands, and 

this leads to internal chasm within society and the construction of two antagonistic chains of 

equivalences. This is the classic experience of a populist of revolutionary rupture, which results 

generally from types of crisis of representation that Gramesci called ‘organic crises’. (Panizza, 

F, 2005, s46) 

   Beskrivningen ovan är en av de beskrivningarna kring populism som Ernesto Laclau tar 

upp, i Panizzas bok, som är värd att känna till i det här fallet och ha med som teoriunderlag 

och vilket jag återkommer till senare i min studie. Här går det i alla fall enligt mig att spåra 

Utvecklingspartiets tankar om att politiska ideologier står i vägen för sakfrågor. 

As most commentators on populism note, usually with regret, a comprehensive and universal 

theory of populism has proved elusive. What are termed populist movements and ideologies 

have only provoked a number of failed attempts to construct a theoretical synthesis that can 

squeeze its irregular shapes and sizes into neat and rigid frames. (Panizza, F, 2005, s203)    

   Citat ovan är hämtat från David Howarth, hur han beskriver populism i sitt kapitel av 

Panizzas bok. Jag delar åsikten om att det inte går att utgå från en övergripande teori kring 

vad populism är utan att man får betrakta det som jag vill påvisa, med de citaten jag har visat, 

att det är mycket situationsbetingat vad populism är. Det räcker med att jämföra 

Sverigedemokraterna i Kungälv med Utvecklingspartiet för att förstå att populism inte går att 

generalisera rakt över en teori. Situationen avgör populismens utfall men som Howarth 

mycket riktigt påpekar är det populistiska ramverket i högsta grad intressant och viktigt att ta 

med sig för att förstå populismen och för att påvisa vad som är just populism. Ramverket och 

dess uppbyggnad kan ju fortfarande vara liknande och densamma, som exempelvis att de båda 

måste definiera ett folk och att de måste hitta ett missnöje att hänga upp sin politik kring. 

Prominent scholars argue that the politics of late modernity is a politics of generalized 

ressentiment as the uncertainties of capitalism and surveillance of the state create in individuals 

a diffuse sense of powerlessness, the public expression of which is not positive and self-

grounded praxis but a hasty and dependent reaction which usually takes the form of ‘identity 

politics’ and ethicism. (Clarke, S, 2006, s104)    

   Om jag utgår från citatet ovan intar jag hållningen att känslomässighet inom politik har 

blivit vanligare och vanligare inom en 20/25-årsperiod. Det finns många beskrivningar i 

Clarkes bok som talar för den utvecklingen och mot bakgrund av det får jag uppskatta en 

tidsperiod som jag ser det lite i takt med mediernas utveckling från att bli lite mera 

showmässigt inriktade från 80-talet och framåt.  
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   Känslor som förakt och missnöje som beskrivs ovan som ressentiment är inget ovanligt 

inom populismen och det blir lättare att förstå den retorik som ligger bakom både 

Utvecklingspartiet och Sverigedemokraterna i Kungälv eftersom de båda uttrycker ett förakt 

och missnöje mot någonting som människor kan enas kring och känna med.  

   Viktigt att förstå är att ett populistiskt partis starkaste byggsten trots allt är dess enande 

starka känsla kring någonting. Känslan av bitterhet, förakt, missnöje kan lätt försvinna i takt 

med att utvecklingen förändras i samhället, eller att en situation faktiskt klaras upp. Man 

skulle kunna säga att populistiska partier är strukturberoende, det blir alltså min uppgift att 

försöka se strukturerna för populismens uppkomst i Kungälvs kommun.  

   Utan strukturerna och utan den enande känslan att sluta upp kring så är det svårt för ett 

populistiskt parti att överleva länge då en känsla oftast är kopplat till någonting aktuellt och 

kan övergå i en annan känsla (Clarke, S, 2006). Vi såg Ny demokratis uppgång och fall i  

Riksdagen och som jag också redan har nämnt Sjöbopartiets uppgång och fall i Sjöbo 

kommun.  

   Populismens stora problem är alltså att profilera sig som någonting mer än ett missnöje eller 

en enfråga för att överleva samhällsutvecklingen och strukturförändringar (Clarke, S, 2006). 

Vad är behovet av Sverigedemokraterna när invandringen har upphört, eller vad är behovet av 

Utvecklingspartiet när kommunen arbetar som man själva vill.   

The British philosopher of language Peter Strawson gave particular ephasis to the concept of 

resentment, placing his analysis within a wider moral approach to human sociability. In their 

interactions, people make relathionships invested with feeling, so it matters for somebody what 

someone else’s opinion about, and behavior toward, them is. This importance of others for the 

construction of the self is expressed in emotionally laden ‘reactive attitudes’. (Clarke, S, 2006, 

s105) 

   Populism kan betraktas ur olika synvinklar som a political discourse, as an ideology, as a 

movement, as a regime, as a practice, as a code or a syndrome, as a dimension of political 

culture (Clarke, S, 2006 s112). Jag har redan avfärdat det som en enhetlig ideologi och 

Sverigedemokraterna och Utvecklingspartiet måste skiljas åt i den här distinktionen. Här gör 

jag en klar distinktion att Utvecklingspartiet har uppstått som ett syndrome medan 

Sverigedemokraterna i Kungälv snarare är en del av ett movement som sker på nationell nivå 

och över hela Sverige.  
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   Som jag tidigare har redogjort i Morgan Perssons beskrivning av Utvecklingspartiet 

uppstod, finns det ett politiskt bråk i botten, att då kalla det som ett syndrome av ett politiskt 

bråk känns inte helt främmande för mig och det är den hållningen jag intar. Jag vill faktiskt 

poängtera att Morgan Persson uttryckligen har berättat för mig att hade inte 

Utvecklingspartiet dykt upp så hade jag nog blivit folkpartist.  

   Det är som jag har beskrivit i bakgrundsfaktan om Sverigedemokraterna att det är inte 

främst för den lokala versionens politik som Sverigedemokraterna har tagit plats i Kungälvs 

kommuns kommunfullmäktige. Utan det är ett resultat av ett politiskt movement som pågår 

över hela riket och Kungälvs kommun följer den nationella utvecklingen för 

Sverigedemokraterna som helhet. Därför är dessutom uppkomsten av Sverigedemokraterna i 

kommunfullmäktige mer eller redan besvarad innan frågan ens är ställd i princip, därför 

kommer de heller inte få lika stort utrymme i den här uppsatsen som Utvecklingspartiet får. 
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3. Metod och material 

   Mitt metodavsnitt inleds med en metoddiskussion om vad man bör ha med sig när jag 

använder min metod. Jag presenterar senare hur jag utför intervjuerna och sedan hur jag 

behandlar texten. Slutligen påvisar jag att en demokratidiskussion kommer att föras i 

analysdelen och hur jag har försökt mäta effekterna av de två populistiska partiernas inträde i 

Kungälvspolitiken. 

 

3.1 Metoddiskussion 

   Detta är en fallstudie då fallet är Kungälvs kommun och föremålet är populism i Kungälv. 

Jag har valt förekomsten av populism och situationen innan existensen av populism i 

Kungälvs kommunfullmäktige, med andra ord före och efter valet 2010. Valet 2010 blir alltså 

den formella vattendelaren med två situationer (Esaiasson, P, 2009) som jag jämför utifrån det 

intervju material jag har, den indirekta vattendelaren mellan förekomsten av populism och 

inte är POF. Byråkratimodellen blev indirekt startskottet för den process som ledde fram till 

populism, alltså har diskussionen med politikerna förts kring situationen före förekomsten av 

två populistiska partier i kommunfullmäktige och efteråt, samt om situationen före och efter 

förekomsten av byråkratimodellen.   

   Jag har också sedan tidigare förklarat att populism inte är att betrakta som en enhetlig teori 

(Panizza, F, 2005), därför undersöker denna studie inte varför populism uppstår som helhet, 

utan varför populism uppstår i Kungälvs kommun? Studien kommer enbart att ge svar på den 

frågan. Det blir alltså inte fråga om en generalisering som man kan applicera på populistiska 

partier som helhet, utan en studie av fallet Kungälv som ett tillägg i diskursen om populism. 

Man skall kunna säga efter att ha läst uppsatsen ”Jaha såhär såg det ut i Kungälv, undrar hur 

det ser ut här i Halmstad?” exempelvis.   

   Jag betraktar däremot ingen populism så unik att den ändå inte går att relatera till litteratur 

och redan befintliga teorier om populism. Med andra ord går det att förstå uppkomsten av 

populism i fallet Kungälvs kommun genom att dels hantera diskurser om populism, som jag 

redogör för i teorikapitlet, och genom att dels hämta kunskap ur verkligheten. Här vill jag 

passa på att citera Göran Hägglund för vad jag menar med verkligheten, jag menar som Göran 

Hägglund säger ”verklighetens folk”, det vill säga i det här fallet politikerna i Kungälvs 
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kommun. Det sker genom intervjuer och genomgång av såväl styrdokument, som ekonomiska 

räkenskaper och motioner.  

 

3.2 Materialinsamling 

   Jag utgår från Steinar Kvales definition av kvalitativ forskningsintervju, som redovisas i 

metodpraktikan.  

En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de 

beskrivna fenomenens mening. (Esaisson, P, 2009, s286) 

   Min tanke är att utgå från ett intervjumaterial där de som är föremål för undersökning får 

definiera sig själva och sin egen omgivning. Det är min uppgift att tolka det insamlade 

intervjusvaren och sedan redovisa en analys baserat på den information jag har fått tillgång till 

genom mina intervjuer. 

 

3.3 Så behandlas intervjuerna 

   I analysdelen presenteras en tabell över primärfakta från intervjuerna. 

   Jag kommer som jag tidigare har nämnt att genomföra intervjuer med samtliga gruppledare 

för de olika partierna i Kungälvs kommun. Detta gör jag för att jag måste få en djupare 

förståelse för hur det politiska klimatet i Kungälv ser ut och hur populism kan ha utvecklats ur 

det. Här måste jag göra en tydlig avgränsning att när jag säger politiskt klimat menar jag 

klimatet som råder i och kring politikerna, partierna och den politiska sektorn av kommunen. 

   Det politiska klimatet bland väljarna är inte föremål för undersökning och det är i stort sett 

omöjligt att undersöka eftersom man i Sverige röstar anonymt. Det hade varit poänglöst att 

försöka leta upp folk som har röstat på Utvecklingspartiet och fråga dem varför de gjorde det. 

Partiet skapades på grund av två avhoppare ur moderaterna och inte på grund av ett folkligt 

krav, med andra ord existerade det politiska partiet före det uttalade politiska missnöjet, för att 

lösa en ”hönan-eller-äggetdiskussion”.   

   Jag går rakt på förstahandskällor, skapare och inblandade politiker, för att få den bästa 

beskrivningen av verkligheten, som jag anser är möjlig. Det är också intervjuerna som vikten 
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av arbetet vilar på i denna uppsats. Således blir detta en kvalitativ studie där föremålet för 

granskning blir populism i Kungälvs kommun och varför den uppstår och hur den artar sig.  

   Formen för intervjuerna är att det inte finns givna svarsalternativ på mina frågor. Frågorna 

är heller inte samma för respondent till respondent eftersom de intar olika roller i själva 

studien. De är både föremål, informanter, och beskrivare, respondenter, (Solvang, K B & 

Holme, I, 2008, s104) men att gruppledarna för Sverigedemokraterna och Utvecklingspartiet i 

det här fallet är mera föremål än de andra gruppledarna. Det faller sig självklart eftersom 

fallstudiens inriktning faller på de två partiernas existens. 

   Intervjuerna har fungerat i det närmaste problemfritt, det som är problemet med att intervjua 

en politiker är det faktum att de är just politiker. Med det menar jag att de gärna svarar ur en 

politiskt färgad vinkling, vilket har lett till att jag har fått gå in och avbryta respondenterna vid 

några tillfällen för att styra tillbaka intervjun till mera ”ickepolitiska” sammanhang.  

   Genom intervjuerna har jag fått en möjlighet att få en inblick i det politiska klimatet som har 

funnits innan min studie tog vid. Min inställning är att för att jag skall kunna beskriva Nu 

måste jag också undersöka Då för att se ifall det finns andra orsaker till varför det politiska 

klimatet har förändrats eller inte än vad min hypotes utgår ifrån. Tanken är att försöka 

minimera riskerna till att nå en spuriös sanning och att validiteten i arbetet skall höjas. 

   Intervjuerna är utformade så att respondenterna, som jag nämnde ovan, själva har fått 

filosofera kring sin egen roll som politiker, sitt eget parti, de andra partierna och det politiska 

klimatet i och förutsättningarna för Kungälvs kommun. Det är en semistrukturerad och öppet 

riktad intervjuteknik som jag har använt mig av (Lantz, A, 2007). Detta för att det inte är min 

avsikt att försöka styra respondenten som ”jag vill”, utan att respondenten får filosofera kring 

frågorna och gärna bli personlig och ärlig i svaren, min roll som intervjuare är att väcka de 

ämnen som jag vill att respondenten reflekterar kring.  

   Här vill jag poängtera att alla intervjuade respondenter har blivit informerade av mig på 

plats innan intervjun att min syn på respondenterna är att de är offentliga företrädare för sig 

och sina partier och att deras uttalanden till mig är någonting som de får stå för. Jag har 

många gånger frågat om jag får citera när det gäller citat där jag använder mig av namn och 

då har jag fått svaret ja. Namnen kommer dock enbart att presenteras med initialer, bortsett 

gruppledarna för Utvecklingspartiet och Sverigedemokraterna eftersom de är föremål för 
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studien. Människor som tas upp av respondenterna, eller fyller en annan funktion, benämns 

vid fullt namn för att undvika komplikationer och missuppfattningar. 

   Politikerrollen är till för att kritiseras både kritiskt och konstruktivt, det är någonting som 

alla politiker är medvetna om. 

   Minst lika viktigt för den som läser är att känna till att jag också tydligt har talat om att den 

här uppsatsen inte är ett medel för att smutskasta ett parti eller en politisk person, därför 

anonymiseras kritik i mångt och mycket, förutom i det fallet jag har fått rätt att skriva ut den. 

   Det går att föra ett resonemang huruvida det är oetiskt eller ej att skriva ut kritik som dyker 

upp i intervjuerna. Jag har full förståelse för att kritik kan tyckas obehaglig eller tråkig för den 

som blir kritiserad men jag vill passa på att påpeka en del viktiga punkter här angående 

kritiken. Den finns där för att den har framkommit under intervjuerna och om flertalet 

intervjuade har kommit med liknande kritik vore det som att blunda för resultatet av 

intervjuerna och missa en stor del av poängen i det som sägs och lämna en politiskt korrekt, 

vinklad bild av en situation som kommer lida av brist på fakta. 

   Det förekommer att jag nämner vilka personer som har kritiserats, förutsatt att de har 

kritiserats av en betydande mängd av de svarande, det vill säga en siffra som är tre eller flera 

respondenter. Det hade sett dumt ut om jag skrev, ”som kritiserar gruppledaren” eftersom jag 

redan har redogjort för vilka dessa är och det är väldigt enkelt att kolla upp. Kritiken är att 

betrakta som en del av resultatet! 

   En annan poäng att kritiken lyfts fram är för att man som läsare skall förstå att kritiken finns 

där och att den kommer från rätt håll. Hade jag utelämnat kritiken helt hade jag ändå varit 

tvungen att återkomma med den i en senare del av analysen under omskrivna former och då är 

det jag som skall försöka beskriva med kritik utan att påvisa vart den kommer ifrån och 

försöka filosofera kring ämnet. Det skulle vara ett generalfel från min sida eftersom kritiken 

inte kommer från mig personligen utan från de andra politikerna. Jag vill inte vara någon som 

delar ut kritik som inte kommer från mig och jag har ingen anledning att sitta och kritisera 

något parti eller någon partiföreträdare.  

   Jag har haft en bra dialog med samtliga respondenter och är tacksam för att jag har fått så 

raka och ärliga svar i många frågor som lyfter min förståelse kring ämnet. 
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   Jag är fullt medveten om problematiken i att alla som läser denna uppsats kanske hoppar 

över att läsa den här delen av uppsatsen och läser inledningen för att sen läsa intervjuresultatet 

direkt i något försök ”att plocka russinen ur kakan”, men jag kan bara be om ursäkt i så fall 

och bara hänvisa till allt det jag nyss har skrivit, det finns här tydligt! 

   Jag vill nämna här att AH:s intervju blev färdig sånär som på sista frågan som han inte fick 

svarat färdigt helt på eftersom tidsbrist gjorde att intervjun fick avbrytas där. Det andra 

intervjutillfället med komplettering på sista frågan uteblev också på grund av tidsbrist hos AH 

själv. Han har dock svarat sånär som möjligt på den frågan redan tidigare under intervjun. 

Men det jag vill påpeka är att han inte har givits samma möjlighet till att filosofera lika länge 

kring de övriga partiernas existens, borträknat Utvecklingspartiet och Sverigedemokraterna.    

   Det fullständiga intervjuunderlaget presenteras inte i denna uppsats men innehållet 

behandlas senare i den här studien. Jag kan som en förklaring till resultat säga att ingen allians 

är tillräckligt helig för att den skall svara enhetligt och samstämmigt.  

 

3.4 Analys av insamlat material 

   De mönster som framkommer i intervjuerna skall ställas i förhållande till den litteratur jag 

använder mig av och med andra ord den teori jag utgår ifrån. Det är åter igen inte jag som 

skall tycka, det är politikerna som skall tycka och jag skall med hjälp av dem och litteratur 

analysera. Det går dock inte för mig att förhålla mig 100% objektiv i exempelvis selektionen 

av insamlat material, men jag väljer ut de mönster som jag anser att jag kan belägga.  

 

3.5 Analys av mått för effekter 

   Det kommer att bli tufft att mäta effekter av de två partiernas varande i Kungälvspolitiken. 

De effekter som jag kan belägga är de som framkommer av intervjuerna. Min avsikt är ändå 

att försöka granska i den ekonomiska kostnaden för den politiska sektorn av kommunen och 

se om man kan se kortsiktiga effekter. Kungälvs kommun sammanfattar sin budget i 

tertialbokslut, det vill säga i 4-månadersperioder. När den här studien görs kan jag enbart utgå 

från det första tertialet januari till april månad eftersom det andra tertialet summeras i slutet av 

september.  
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   Under en så kort period är det väldigt svårt att se effekter och det ger inte särskilt hög 

validitet. Jag anser dock att det är värt att titta på om det finns några drastiska oväntade 

kostnader som går att knyta till något parti eller liknande, det kan enligt mig vara intressant att 

också titta på vad den ekonomiska sektorn har kostat 2011 och jämföra med samma tertial 

2007, det vill säga efter förra året. Här har jag tagit hjälp av två tjänstemän på kommunen, 

Marcus Neck och Pia Jakobsson, enhetschef för ekonomiska sektorn i Kungälvs kommun. 

   Ett annat mått på effekter är att räkna antalet motioner för att försöka se om 

handläggningstiderna har ökat eller minskat. Problemet som uppstår här är att det inte går att 

väga en motion mot en annan eftersom de kan vara så olika i omfattning av arbete och 

situationsbetingade. Men det är värt ett försök och här har jag tagit hjälp av Niklas Örnfelt, 

juridiskt sakkunnig inom Kungälvs kommun.  

 

3.6 Demokratidiskussion 

   Omorganisationen inom Kungälvs kommun, som liknar New public management (Montin, 

S, 2007), kommer att behandlas utifrån en demokrati- kontra effektivitetsdiskussion. Jag 

kommer att ställa kommunens styre mot tankar om demokrati och det gör jag med utgång från 

Robert Dahl och Axel Hadenius. Det är enligt mig ganska troligt att den allmänna 

demokratisynen hos de som styr inom kommunen är väldigt avgörande för uppkomsten av 

populism, därför kommer jag föra en demokratidiskussion i min analys.  
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4. Analysdelen 

   Här kommer jag att redogöra för det som har framkommit av intervjuerna och det insamlade 

material jag har att utgått ifrån. De redogörs med utgång från min teori. Först presenteras 

intervjuerna i en kortfattad tabell. 

 

4.1 Intervjuerna 

   Här nedan sammanfattas de viktigaste svaren i intervjuerna i en överskådlig tabell. 

Tabell 4.1 Redovisning av primärfakta från genomförda intervjuer 

Parti Styr/Opp Inst. UP Inst. SD Åsikt PLD  Kritik 

Utvecklingspartiet Opp Behov Ej behov Förbättras Negativ 

Sverigedemokraterna Opp Ej behov Behov Förbättras Negativ 

Vänsterpartiet Opp Behov Behov Förbättras Positiv 

Socialdemokraterna Opp Splittrad Ej Behov Förbättras Negativ 

Miljöpartiet Opp Ej Behov Ej Behov Förbättras Positiv 

Centerpartiet Styr Ej Behov Ej Behov Förbättras Negativ 

Folkpartiet Styr Splittrad Ej Behov Förbättras Positiv 

Kristdemokraterna Styr Ej Behov Ej Behov Förbättras Negativ 

Moderaterna Styr Ej behov Ej Behov Splittrad Negativ 
 

Tabellen skall utläsas på följande sätt: 

1. Vilket parti 

2. Styrande eller oppositionsparti 

3. Inställning till behovet av Utvecklingspartiet 

4. Inställning till behovet av Sverigedemokraterna 

5. Åsikt om kvalitén på den politiska dialogen i kommunen 

6. De andra partiernas övervägande uppfattning om partiet 
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4.2 Vad har New Public Management betytt för kommunen? 

   Som jag skrev tidigare tror jag att POF kan ha missgynnat den demokratiska processen i 

Kungälvs kommun eftersom jag tror att man har kunnat kringgå skapandet av breda politiska 

beslut genom att skaffa sig majoritet i alla utskott och kommunstyrelsen. Man har alltså med 

hjälp av en modell, där man lade fram ett syfte att försöka få bort centralstyrningen av 

kommunen från arbetsutskottet (Siverbo, S & Broström, B, 2006) till att stimulera 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att ha mer politisk dialog och ta breda politiska 

beslut där alla har fått säga sitt, lyckats marginalisera dess funktion. Kommunens 

centralstyrning skulle kunna betraktas som konstant om man skall se det cyniskt. Jag tror inte 

att kommuninvånare har kommit närmare de politiska besluten nu än tidigare.  

   Rent teoretiskt har invånarna kommit närmare de politiska besluten eftersom besluten inte 

längre måste gå via kommunala nämnder. Därför skulle det i praktiken bli lättare för 

kommuninvånare som vill ha någonting genomfört att övertyga en kommunalpolitiker, som 

sitter i kommunstyrelsen för den styrande majoriteten, för att kunna få igenom en fråga i 

kommunstyrelsen och att det många gånger räcker. Som situationen ser ut just nu har makten 

centraliserats mer till de styrande partierna i och med majoritetsställningen i utskotten och 

kommunstyrelsen och sättet de väljer att hantera den situationen.  

   För alla som har röstat på allianspartierna är det ett ypperligt läge för dem att få den politik, 

som de har röstat för, genomförd. Organisationsmodellen har alltså blivit föremål för 

majoritetsprincipens (Dahl, R, 2007) baksida, som jag ser det.  

   Robert Dahl talar om majoritetsprincipen som positiv då den i alla fall i en utilitaristisk 

tanke gör att största möjliga antal i alla fall får någonting att säga till om. 

Majoritetsstyre gör det möjligt för ett maximalt antal personer att utöva självbestämmande. 
(Dahl, R, 2007, s213)   

   Om POF-modellen bygger på att man skall ha breda majoriteter måste också det sittande 

styret vara öppna för att vilja skaffa sig det. Det är inte svårt för att förstå att ett styre som 

sitter i majoritet inte behöver skaffa sig en större majoritet än nödvändigt för att få igenom ett 

beslut om styret inte har den avsikten. Med andra ord måste det politiska klimatet vara sådant 

att en vilja finns hos alla att skaffa de här breda beslutsunderlagen i dialog med alla. Som jag 

upplever det, efter att ha intervjuat alla 9 gruppledarna, är inte den viljan primär hos de 

styrande idag inom Kungälvs kommun.  
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   Majoritetsstyret är vad man gör det till och man kan inte klandra ett styre för att de använder 

det på fel sätt, om det demokratiska styrelseskicket tillåter dem att styra på vilket sätt de själva 

vill. Det är politikens spelregler och majoritetsprincipens sanning.  

   New Public Management har alltså inte använts för att skapa en samarbetsdemokrati 

(Hadenius, A, 2006, s66) där det fattas breda politiskt förankrade beslut och där det förs 

många politiska dialoger. Majoritetsdemokratin (Hadenius, A, 2006, s66) har istället 

cementerats enligt min uppfattning med hjälp av POF som utvecklats ur New Public 

Management. 

   Där finns en utav förklaringarna till varför Utvecklingspartiet uppstår i Kungälvs kommun. 

AH talar mycket i intervjun om visions och målstyrning som är fullt genomförbar i den 

position som Moderaterna har i Kungälvs kommun och man gjort mycket för att arbeta utifrån 

en Moderat vision om ett samhälle. Morgan Persson tycker inte att politiska visioner skall stå 

i vägen för sakfrågor i kommuner på det sättet som han tycker att det har gjort. Här framträder 

distinktionen mellan AH som politiker och Morgan Persson som politiker. Visions- och 

målstyrning kontra styrning i sakfrågor.  

   En annan betydelse New Public Management har haft för Kungälvs kommun är att 

politikerrollen för en del av politikerna har blivit oklar, vilket inte var tanken med POF-

modellen (Siverbo, S & Broström, B, 2006). Det är den problematiken som Stig Montin tar 

upp i Moderna kommuner där Henry Bäck berättar att det är ett vanligt fenomen att 

fritidspolitiker blir förvirrade i visionsstyrningsmodeller. Somliga av respondenterna pekar på 

en eller flera politiker som ”går ner på tjänstemannanivå och talar om vad de skall göra”. 

Morgan Persson bör kategoriseras in i den skaran politiker som uppfattar sitt mandat som 

genomförare av politik. Det sättet att betrakta sin politikerroll som Henry Bäck tar upp som en 

vanligt förekommande i kommuner som tillämpar New Public management.  

   ”Jag tänker inte sitta i knät på tjänstemännen” säger Morgan Persson i en intervju i 

Kungälvsposten från 19:e augusti. Det är ett uttalande som Morgan Persson även tar upp i 

intervju med mig och ett uttalande som han ofta återkommer till. Det sammanfattar den synen 

Morgan Persson har på sin roll som politiker.    
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4.3 Varför uppstår populism i Kungälvs kommun? 

   Jag får först och främst återigen referera till det jag nyss nämnde ovan, en viktig anledning 

är att Morgan Persson och AH har olika syn på hur en kommun skall ledas. Båda var 

medlemmar i Moderaterna och båda kandidater till att bli gruppledare för partiet när den 

tidigare gruppledaren Bengt Gustafsson lämnade ifrån sig sitt uppdrag 2008. Gissur 

Erlingssons sekventiella modell beskriver en del av det här scenariot och att utvecklingen av 

den politiska maktkampen mycket väl kan bli att den förlorande parten bildar ett nytt parti 

(Erlingsson, G, 2005). Det finns alltså forskningsunderlag, som jag redovisat för i avsnittet 

tidigare forskning, som påvisar att utvecklingen inte är ett unikt fenomen för Kungälv. Partiets 

utformning och de drivande individerna är i sig unika enligt min uppfattning.  

   Rimligt att anta är att Heine Nielsen som också var med och bildade Utvecklingspartiet inte 

heller delar AH:s och övriga moderaters tankar om hur en kommun skall ledas. Därför 

bildades Utvecklingspartiet, för att man ville förändra sättet för hur Kungälvs kommun skall 

ledas. Med andra ord som jag beskrev i teorin att ett populistiskt parti uppstod i Kungälvs 

kommun efter en renewal of political institutions (Panizza, F, 2005, s14) och som ett 

syndrome (Clarke, S, 2006 s112) på utvecklingen av det politiska klimatets utveckling efter 

att den nya politiska organisationen POF började praktiseras.   

   Populismen existerade alltså inte innan partiet fanns som jag har nämnt tidigare utan 

populismen är ett resultat av partiets tillkomst. Däremot fanns förutsättningar för populism 

innan partiet existerade. Det var också dessa förutsättningar som man snappade upp, 

tvistefrågor som existerat mellan kommunen och ett antal invånare i olika frågor och mellan 

kommunen och olika företag. Som exempel kan nämnas den föreningen som redan fanns i 

kommunen om nej till vindkraftverk.  

   Ett annat exempel är att efter att det gamla Kongahällagymnasiet revs 2004 öppnades 

möjligheten att bygga någonting nytt på en av kommunens mest centrala och attraktiva 

tomter, med direkt anslutning till motorvägen. Kommunens planer retade de redan befintliga 

företagen i området såsom ICA Maxi och Hemmakväll, vars butiksgrundare sitter i 

kommunfullmäktige för Utvecklingspartiet. Flertalet gånger har byggen överklagats av 

personer i området och tomten står fortfarande obebyggd och ännu en överklagad 

byggprocess finns i dags dato.  
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   Bland dessa personer har man hittat sina väljare och medlemmar som har slutit upp kring 

dem i deras ”kamp” mot kommunen. Så har man alltså definierat sitt ”vi och dom” där 

väljarna har kunnat sluta upp kring ett vi som man definierar som Kungälvsinvånarna och ett 

dom som representeras av tjänstemännen inom kommunen och politikerna som sätter ideologi 

före sakfrågor. 

   Man har effektivt och aktivt slutit upp kring de missnöjen som redan fanns bland 

kommunens invånare i sakfrågor och dragit fördel av det. Utvecklingspartiet har som jag 

tidigare har nämnt ingen aktiv väljarbas och kan inte ta ställning för en viss hållning inom de 

klassiska historiska konflikterna som finns inom politiken som Erlingsson tar upp (Erlingsson, 

G, 2005, s37). Utvecklingspartiet kan därför enbart vara populistiskt då väljarbasen inte är 

klart definierad. 

   När man analyserar det styret som finns i Kungälv efter de premisser som Peters presenterar 

för styre av byråkratiska organisationer får jag fram att där finns punkter som jag tror är 

underlag för utvecklingen av politiskt missnöje och populism i Kungälv.  

   Om jag utgår från Erlingssons organisationsteoretiska perspektiv (Erlingsson, G, 2005), som 

bygger på att de andra partierna har misslyckats med sin uppgift att styra för folket, kan man 

säga att det redan fanns tankar om misslyckat styre bland befolkningen, fast i olika sakfrågor 

som jag tidigare har nämnt. Det har alltså funnits ett underlag för ett parti som aktivt tar 

ställning för ”folket” i konflikter med kommunen (Erlingsson, G, 2005).  

   Rent politiskt har Utvecklingspartiet har också lyft fram att det finns misslyckanden inom 

utövandet av den byråkratiska styrmodellen POF, där med har man likt Erlingssons 

organisationsteoretiska perspektiv funnits ett behov av någonting. Eftersom behovet inte ter 

sig liknande i de olika sakfrågorna, går det inte att generalisera att behovet av ett nytt parti 

fanns, men olika behov av partier som tar aktiva ställningstaganden. Utvecklingspartiet 

snappade effektivt upp detta och intar rollen som tillfredställare av flera behov och tar på sig 

rollen som allmännyttans företrädare. 

   Det politiska ”misslyckandet” flyter ihop med Peters premisser för styrandet av en god 

byråkratisk organisation och det skulle i så fall vara, med underlag från intervjuerna, premiss 

nummer 1, 3 och 5 som man har ”misslyckats” med inom Kungälvs kommun.  

   Efter genomförandet av intervjuerna kan jag konstatera, vilket framgår i intervjuunderlaget, 

att konkurrensen om resurserna, som Peters beskriver som premiss nr 3 (Peters, G, 2006), inte 
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är så utbredd inom Kungälvs kommun. Alliansen har majoritet I alla utskott och i 

kommunstyrelsen. Nämnderna är dessutom avskaffade och allt utgår från kommunstyrelsen. 

Det är inte svårt att förstå att oppositionen blir högljudd och att missnöjet i så fall breder ut sig 

om en stor del av representanterna för folket inte får vara med och bestämma. Man har valt att 

hålla starkt på majoritetsdemokratin (Dahl, R, 2007).  

   Peters premiss nr 1 angående att man måste ha tydliga policys för verksamheten (Peters, G, 

2010), kan vara någonting som är oklart i kommunen då det framgår att politikerna inte riktigt 

definierar sin roll efter systemet, utan att det skiljer på hur de definierar sin roll.  

   Det framgår att det förekommer en del personliga påhopp inom Kungälvspolitiken och i takt 

med att man tog bort Kungälvsprocessen som betonade dialogen har man inte riktigt ersatt det 

med något styrdokument om hur politiker skall föra dialog. Det finns olika uppfattningar om 

hur dialogen ser ut och politiker har olika åsikter hur man skall förhålla sig till dialogen.  

   Den sista premissen är nummer 5 av Peters premisser, den som handlar om att de som styr 

måste ha de nödvändiga färdigheterna för att styra den tänkta organisationen.  

   Jag utgår enbart från intervjuerna när jag nämner detta och den beskrivningen av Kungälvs 

kommuns styre som han ger. Mot bakgrund av det har det visat sig att det är på dessa tre 

premisser, som Peters formulerar för styret av en bra byråkrati, Morgan Persson har stöd i den 

verklighetsbeskrivningen av flera respondenter. Det framkommer på sina håll stark kritik mot 

kommunens svaga ledning.  

   Det jag kan säga här är att nummer 5 är enligt mig beroende av nummer 3, det vill säga för 

att lyckas med en god byråkratisk organisation skall man skapa tävlan och konkurrens, gör 

man inte det alls, vilket framgår av det jag har berättat om tidigare, fungerar inte ledarskapet 

som är tänkt för den byråkratiska organisationen som står som modell, POF. 

   En annan tanke är att Alliansen har varit hårda med sin linje att det är vi som bestämmer 

under båda mandatperioder och att man därför inte inlett möjligheten för en god politisk 

dialog över partigränserna och det förefaller rimligt att det är en grogrund för missnöje om 

dialogen är dålig. Det finns stöd för den här teorin i intervjuerna. 

   Sverigedemokraternas situation ser dock aningen annorlunda ut, där fanns redan ett stöd 

inom kommunen i och med de röster som gav dem ett mandat, som de inte utnyttjade i förra 

valet. Men som jag har sagt tidigare finns det ingen lokal profil och anledningen till att det 
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finns en populistisk grogrund för Sverigedemokraternas del är att det på nationell nivå har 

skett ett movement (Clarke, S, 2006 s112), som har gjort att människor i Sverige anammat 

deras politiska tänk i stor skala. Svaret på varför den typen av populism existerar i Kungälvs 

kommun finns alltså inte i första hand att hämta på lokal nivå. 

 

4.4 Vad har effekterna blivit av de båda partiernas intåg i Kungälvs 

kommunfullmäktige? 

   För att börja med Sverigedemokraterna kan jag ganska enkelt konstatera att de hittills inte 

förvaltat sitt mandat i kommunen till att visa sitt missnöje. De har inte, till dess att detta 

skrivits, lämnat in en enda motion eller försökt driva en politisk debatt för att framföra sina 

åsikter. De röstar i kommunfullmäktige men har väldigt sällan mandat att bli vågmästare, 

vilket gör att deras röster i praktiken blir betydelselösa när ingen vill samarbeta med 

Sverigedemokraterna. 

   Så länge Sverigedemokraterna inte bedriver någon form av oppositionspolitik kostar de 

egentligen bara pengar för kommunens invånare i form av utbildning och bidrag till ett parti 

som inte verkar. Frågan är om de klarar av att leva på rikstrenden en gång till för att kunna 

stanna kvar i Kungälvs kommuns kommunfullmäktige, för de gör inget arbete än så länge som 

gör att de skulle etablera en stark politisk opposition i sina åsikter.  

   Utvecklingspartiet står i en annan situation där de faktiskt kan påverka politiken i någon 

riktning och att de i några frågor kan försöka att få de andra partierna att förhålla sig till dem, 

framförallt då man har fått många platser i samhällsbyggnadsutskottet. Varför det just är 

samhällsbyggnadsutskottet som är relevant, framgår av partiets bakgrund i olika rörelser mot 

byggprojekt.  

   Av vad som framgår av intervjuerna försöker många partier eliminera Utvecklingspartiets 

inflytande på politiken snarare än att samarbeta.  

   Däremot har de använt sitt mandat till att begära flertalet återremisser och gör 

överklaganden i olika remisser. Vilket om man skall vara cynisk rimmar ganska fel med att ta 

bort ”långbänkar” i kommunen. Det skulle ju dock vara legitimt agerande om besluten är 

fattande mot bakgrund av sin avancerade 4-stegsprocedur.  
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   Utvecklingspartiet uttrycker att de representerar Kungälvsinvånarnas intressen vilket i 

förlängningen blir allmännyttan. Redan Jean-Jaques Rousseau hade problemet att konstruera 

ett system där allmännyttan skulle styra. Han skrev i sin bok Om samhällsfördraget 

(Rousseau, Jean-Jaques, 2004) att en sådan stat enbart kan vara så liten att om man går upp på 

ett berg skall man enbart inkludera de människorna som bor inom det synfältet man ser. 

Kungälvs kommun är rimligen större än så och flertalet särintressen existerar givetvis inom 

kommunen, vilket bara det faktum att det existerar 9 partier i kommunfulläktige år 2011 är ett 

tecken på.   

   Jag frågade Morgan Persson om man gör några enkätundersökningar eller omröstningar för 

att få reda på om man agerar för en majoritet av Kungälvsinvånarna. Man har inget mått för 

sådant. Med andra ord kan man säga att en effekt är att man ännu inte har kunnat hitta ett 

system så att man kan styra för Kungälvsbornas bästa. Således stärker det teorin om att 

populismen inte fanns innan partiet och att de populistiska uppropen, som jag tidigare har 

nämnt, är en direkt förutsättning för Utvecklingspartiets existens i kommunfullmäktige.  

   Morgan Persson medger att han tidigare under förra mandatperioden har haft en negativ 

inverkan på den politiska dialogen inom kommunen. En utveckling som har forstsatt om man 

utgår från en majoritet av respondenterna. Utvecklingspartiet bidrar därför till den dåliga 

politiska dialogen inom kommunen. Den dåliga politiska dialogen bottnar som jag tidigare har 

nämnt i bristerna i förhållande till Peters premisser. Alltså en direkt grogrund för utvecklande 

av Utvecklingspartiet. Det går rent cyniskt säga att Utvecklingspartiets grundare själva varit 

med att skapa de förutsättningar som ligger till grund för det missnöje som har skapat deras 

nuvarande politik. 

   Morgan Persson påpekar dock att man har tagit tag i det problemet genom att man har sagt 

att man inte längre skall bemöta kritik offentligt, utan att man hellre är tyst än svarar på 

personliga påhopp i kommunfullmäktige eller i Kungälvsposten.  

   Det skulle i så fall innebära en positiv utveckling för kommunen och kommunens invånare 

på sikt om Utvecklingspartiet kommer fortsätta att driva en linje där man inte tolererar 

personliga påhopp. Om det får genomslag i den politiska dialogen och i det politiska klimatet 

finns det en utvecklingsmöjlighet för Utvecklingspartiet att vara just utvecklande. Morgan 

Persson målas ju dessutom ut som nyckelfigur i den dåliga politiska dialogen och har ett stort 

symbolvärde om han lyckas vända den utvecklingen.  
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   Utvecklingspartiet kan genom sitt handlande få det att bli normgivande för det politiska 

klimatet i Kungälv, alternativt att de personliga påhoppen minskar i takt med en 

avtrubbningsprocess i den meningen att de som kritiserar inte får någon respons på den kritik 

som de ger. 

   Utvecklingspartiet visar här upp en möjlighet att säga ifrån för att få förändringar inom 

kommunen. I det här fallet blir det genom ett tyst agerande och lyckas man få genomslag för 

det agerandet har man möjligheten att fylla sin definierade funktion som parti. Funktionen 

som jag definierar den är att säga ifrån blir ett sätt att utvecklas, där att säga ifrån syftar till 

att Utvecklingspartiet gör det och att utvecklas blir då för att få kommunen att utvecklas. 

Kommunen skall alltså utvecklas genom att folket säger ifrån, inte genom att direktiv dras 

uppifrån som sedan skall leda till utveckling, ett bottom up-perspektiv.   

 

4.4.1 Ekonomiska effekter 

   Det ekonomiska underlag som jag har haft att tillgå är väldigt minimalistiskt eftersom det 

endast rör sig om de fyra första månadernas kostnader, ett tertial, som är sammanställda och 

färdigräknade. Det vill säga perioden januari 2011 till april 2011, nästa tertialrapport 

färdigställs i slutet av september 2011. Jag har därför använt mig av ekonomisk expertis i 

form av chefen för kommunens ekonomienhet, Pia Jakobsson.  

   Jag hade en tanke att man hade kunnat jämföra de politiska kostnaderna för första perioden 

av 2011 och jämföra med samma period 2007 för att se om det har skett några större 

förändringar i positiv eller negativ riktning, det vill säga har inträdet av två nya partierna i 

Kungälvs kommun fått någon ekonomisk effekt på Kungälv inom ramen för kostnaderna för 

den politiska sektorn. Hypotetiskt är det rimligt att anta att 9 partier 2011 kostar fler än 7 

partier 2007. 

   En tanke om en eventuell ökad kostnad för kommunen är om de nya politiska partierna tagit 

ut höga ersättningar och ställt stora ekonomiska krav, eftersom några respondenter uttalat sig 

om att så har varit fallet. 

   Det har visat sig att på den budgeten som finns att tillgå är det ganska omöjligt att uttala sig 

om några direkta ekonomiska effekter. Efter samtal med Pia Jakobsson har jag fått förklarat 

för mig att det överhuvudtaget är svårt att se hur mycket ett enskilt parti och en enskild 
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politiker kostar för kommunen. ”Vi räknar inte på det sättet utan vi ser de politiska 

kostnaderna som en helhet” förklarar hon.  

   Med andra ord skulle en sådan utredning av vad ett enskilt parti kostar kommunen bli en 

omfattande utredning på flera år, där man får använda sig av tjänstemän som noga rapporterar 

och protokollför kostnader. En slutsats som blir intressant här är i och för sig att inget parti 

kan med fakta kritisera ett annat parti för att kosta mer än något annat mer än att det är rimligt 

att ett större parti med fler ledamöter kostar mer än ett litet parti med färre ledamöter. 

   Om jag utgår från Pia Jakobssons siffror så ser de ut på följande sätt med de ekonomiska 

kostnaderna för politiken inom Kungälvs kommun. 

Tabell 4.4.1 Redovisning för ekonomiska kostnader 

Enhet: Tertial 1 2011 Tertial 1 2007 

Personalkostnader 4006 3562 

Kurs och Konferens 113 42 

Övriga kostnader 515 556 

Totalt 4634 4160 
 

(siffror redovisas i tusentalskronor), (källa tertialrapport 2011-04 och 2007-04) 

   Det går alltså att se att de ekonomiska kostnaderna för den politiska sektorn har ökat med 

11,39% det i jämförelsen mellan det första tertialet efter valet 2006 och det första tertialet 

efter valet 2011. En kommentar till de ökade kostnaderna i enheten personalkostnader är att 

arvodesersättningen har höjts sedan 2007 men att de också följer riksdagsmännens 

arvodesuppräkning, enligt Pia Jakobsson. Ökningen inom enheten kurs och konferens beror 

enligt Pia Jakobsson på att man 2007 hade en tanke om att man skulle spara in på de 

kostnaderna, plus att det är många nya namn i kommunen år 2011 som behöver utbildas.  

   Men sammantaget kan man enbart konstatera att den politiska sektorn har blivit dyrare totalt 

sett, men det inte går att konkret belägga om Utvecklingspartiet eller Sverigedemokraterna 

skulle vara den direkt bidragande orsaken till den utvecklingen. De uppgifter som dök upp 

intervjuerna om att främst Utvecklingspartiet skulle stå för större extrakostnader får därför 

avvisas som skvaller till dess att någon gör en ordentlig ekonomisk utredning. Det enda som 
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går att konstatera är att de än så länge inte har bidragit till en kraftigt minskad kostnad för den 

politiska sektorn, vilket är ett uttalat mål från Utvecklingspartiets sida.  

   Enligt Pia Jakobsson ligger de politiska kostnaderna helt i fas med vad man budgeterat för 

och att det ser ut att gå mot ett så kallat 0-resultat.  

 

4.4.2 Effekter på handläggningstider 

   Det har inte varit möjligt att belägga om handläggningstider har minskat eller ökat i 

kommunen. För det första så måste man ta hänsyn till att hela arbetssystemet var helt nytt från 

1 januari år 2007. För det andra måste man också ta hänsyn till att motioner inte är 

kvantifierbara enheter eftersom de berör olika sektorer inom en kommun och omfattningen av 

dess arbete är extremt svårt att jämföra.  

   Pia Jakobsson säger att för hennes del upplever hon inte att arbetsbelastningen har ökat. Här 

kan jag enbart utgå ifrån intervjuerna där många beskriver att Utvecklingspartiet skapar 

långbänkar eftersom de kräver nya remisser och överklagar. Det bör vara en effekt av det 

som Morgan Persson beskriver som partiets 4-stegsprocedur, men det skulle i så fall betyda 

att man gick till val på att få bort långbänkarna inom kommunen och att man i själva verket 

driver på utvecklingen av långbänkar själva. 
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5. Sammanfattning 

   Jag hade för avsikt att undersöka varför populism uppstår i Kungälvs kommun och jag har 

kommit fram till att populismen ser olika ut för de två partierna som tog sig in i 

kommunfullmäktige, det vill säga för Utvecklingspartiet och Sverigedemokraterna.  

   I Sverigedemokraternas fall är det ett resultat av vad Clarke kallar för ett politiskt movement 

på nationell nivå. Detta eftersom man saknar en lokal profilering på sin politik i Kungälv, 

därför kan den stora skaran av väljare inte ha valt dem i första hand för deras lokala arbete 

utan för vad som sker på nationell nivå. 

   Utvecklingspartiet däremot uppstod efter en politisk tvist inom Moderaterna om hur 

Kungälvs kommun skall styras utifrån den nya politiska organisationsmodellen POF. Två 

tidigare Moderater hoppade av partiet och bildade Utvecklingspartiet och sen började man 

arbeta med att försöka profilera sig själva inför valet 2010 och det gjorde man genom att ta 

ställning i populistiska upprop som redan fanns inom kommunen. Uppropen gäller olika typer 

av tvister som finns mellan en del av befolkningen och kommunen i sakfrågor. Det handlar 

exempelvis om folkupprop mot placering av vindkraftverk i kommunen och vad som skall 

byggas på den så kallade Kongahällatomten.  

   Viktigt att poängtera är att Utvecklingspartiets kritik främst riktar sig mot styret i Kungälvs 

kommun och deras sätt att se på politik och hur den politiska modellen i Kungälv skall arbeta. 

Utgår man från de intervjuerna som är underlag för studien förstår man att det finns kritik mot 

samma sak även från andra håll inom politiken, man delar dock inte samma sorts kritik. En 

viktig poäng här är att Utvecklingspartiets grundare har själva varit med och utformat 

förutsättningarna för det man idag är missnöjda med.  

   Den politiska dialogen inom kommunen har tagit skada av personliga påhopp och som går 

att utläsa i intervjuerna när man inte fokuserar på samarbete inom kommunen. Bristerna finns 

i byråkratimodellen POF för hur den politiska dialogen bör fungera.  

   Jag har försökt att, utifrån hur jag tolkar det, påvisa orsakerna till varför populism har 

uppstått i Kungälvs kommun och presenterar det i en figur nedan. X-faktorn det vill säga den 

beroende variabeln är den nya politiska byråkratimodellen och att det är användandet av den 

som har givit upphov till politisk oenighet bland partierna. Olika åsikter finns om hur 

byråkratimodellen POF skall fungera. Ur dessa åsikter föddes Utvecklingspartiet som vände 
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sig till kommuninvånarna i sakfrågor och utvecklade populism i Kungälv. Modellen påvisar 

dock hur populism föddes ur politiken. 

 

Figur 5 Orsaksfigur för uppkomsten av populism i Kungälvs kommun 

 

   Det är svårt att belägga effekterna för populismen i Kungälv men intervjuresultaten talar för 

att Utvecklingspartiet har svårt att leva upp till de slagorden man använde sig av i sin 

valrörelse, det vill säga ta bort de politiska långbänkarna inom kommunen och sänka de 

politiska kostnaderna. Det finns tecken som pekar på att Utvecklingspartiet bidrar till 

utvecklandet av långbänkar och ökade politiska kostnader, men inga som rent faktiskt kunnat 

beläggas i denna studien mer än i intervjuer.    
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Göran Oscarsson (Folkpartiet) 

Sven Niklasson (Sverigedemokraterna) 

Björn Saletti (Vänsterpartiet) 

 

Bistående tjänstemän 

 

Pia Jakobsson (Chef, Ekonomienheten, Kungälvs kommun) 

Marcus Neck (Ekonomienheten, Kungälvs kommun) 

Niklas Örnfelt (juridiskt sakkunnig, Kungälvs kommun) 
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