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Abstract 

A liberal lurch towards the right? 
- A comparative study of the Swedish liberal party and the Danish Social liberal party. 
Author: Jonas Uebel

The aim of this paper is to empirically examine the ideological trends and positioning of the 

Swedish liberal party with the Danish social liberal party. This paper also aims to analyze the 

reasons behind the trends. By examine the development in these two Nordic liberal sister-

parties, this paper contributes to our understanding of why and how party change is initiated.

    The paper commences with an intuitive notion that the Swedish party has in fact, made a 

lurch towards the right, during the past ten to fifteen years while the Danish party has retained 

their social-liberal position in the centre of the Danish political spectrum. The questions then 

asked are: can this hypothesis be verified empirically? If so, how can this phenomenon of 

divergence, be explained?

     The method used in this thesis is process-tracing and the empirical material does to a large 

extent rely on interviews with central agents as they are specified in the theory of each party. 

The starting point of the paper is theory on party change, which identifies the important 

agents, goals and determinants of party policy.. It rely on rational choice assumption, pays

regard to institutional boundaries and is placed somewhere in the category of new 

institutionalism. 

    This thesis argues that it is empirically unquestionable that the Swedish party de facto has 

made a lurch to the right during the last decade, while the Danish party has shown significant 

stability in their ideological position. The thesis further argues that the development in the 

Swedish party can be explained through a shift of primary goals, from policy-seeking toward 

vote-maximising, while the Danish party’s primary goals have since the beginning of the 

nineties until now, remained primarily policy-seeking. This explains why their ideological 

trend has kept a stable course. The paper concludes by stating that the divergent development 

within the two parties is explainable on the basis of the institutional organisation within each 

party, together with the different political environments they are occupied in. 

   

Keywords: Folkpartiet liberalerna, Det Radikale Venstre, liberal parties, party politics, party 
change, party goals, left-right-scale.  
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1. Inledning 

I en partibaserad representativ demokrati är politiska partier de centrala aktörerna och de 

viktigaste organisationerna. I dagens samhälle spelar politiska partier en framträdande roll, 

inte minst, som rekryterare av framtida beslutsfattare. I moderna, parlamentariska 

demokratier, som Danmark och Sverige, är politiska beslutsfattare uteslutande partipolitiker 

och rörande många viktiga beslut även partiledare. Hur partier utvecklas vad beträffar den 

faktiska politiken är således centralt i statsvetenskaplig forskning, då dessa organisationer

utövar en sådan makt i den representativa demokratin. Parallellt med att samtida studier 

påvisar att de politiska partierna ställning uppfattas som mycket stark, framförallt i Norden 

(Holmberg 2003: 192), har dock ett mönster skönjts där väljare har uppfattat allt mindre 

skillnader mellan partierna, och där således partiidentifikationen minskat. De 

medlemsbaserade partierna håller långsamt på att dö ut och ersätts av catch all-partier

(Kirschheimer 1966) eller professionellt elektorala-partier (Panebianco 1988). Partier börjar, 

påstås det, utvecklats i riktning mot kampanjorganisationer, som i högre grad än förr anpassar 

sin politik till den stora massan av väljare. Tidigare hade partierna en tydligare ideologisk och 

sakpolitisk förankring än vad som är fallet idag, och enligt Anthony Downs, är det således 

inte väljarna, utan partierna som rör sig. Man borde därför hellre tala om partierna som 

väljarbytare. 

    I svensk media diskuteras folkpartiet liberalernas påstådda högervridning, medan Radikale 

Venstres ambivalenta mittenpositionering diskuteras i Danmark. Syftet med denna 

magisteruppsats är att komparativt analysera dessa liberala systerpartiers partistrategiska 

övervägningar och söka förklara vad de bakomliggande orsakerna till utvecklingen i de 

respektive partierna är. Hur och varför har de positionerat sig på det vis de gjort sedan mitten 

av 1990-talet och fram till årsskiftet 2006/07?

    Att studera politiska fenomen i en komparativ kontext mellan nordiska länder är inte bara 

intressant ur en mer allmän statsvetenskaplig synvinkel, då länderna är så pass lika, utan även 

sett ur en ren partipolitisk kontext, då dagens partier, sprungna ur den nordiska 

fempartimodellen, har sina spegelbilder i såväl Danmark, Sverige och Norge. Men det är även 

partipolitiskt intressant att just fokusera på Sverige och Danmark, då den politiska debatten i 

Sverige i många frågor tycks hämta mycket av sin näring från det nordiska granlandet under 

senare år. ”Alla hämtar idéer i Danmark” kunde man, inför den svenska valrörelsen 2006, läsa 

i Sydsvenska Dagbladet (2006-06-29) och syftade på att alla svenska riksdagspartier hämtade 
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inspiration från de danska politiska partierna. Centerpartiet talade sig varma om den danska 

flex-security modellen. Folkpartiledaren Lars Leijonborg sökte kopiera statsminister Fogh 

Rasmussens sätt av att göra politik av globaliseringen, med resor till Kina och Indien och 

inför förra valet hämtades idén om språktest från det nordiska granlandet. Moderatledaren 

Fredrik Reinfeldt anslöt sig och sade sig vilja införa ett globaliseringsråd efter dansk modell. 

Vänsterpartiet hämtade inspiration från Socialistisk Folkeparti i dess argumentation mot EU. 

Göran Hägglund talade sig varm om dansk familjepolitik. Till och med småpartierna 

Junilistan och Sverigedemokraterna har tydliga förebilder i Junibevægelsen och Dansk 

Folkeparti. 

    Sveriges liberala parti par excellence är Folkpartiet liberalerna1. I Danmark är dess 

motsvarighet Det Radikale Venstre2, som till skillnad från det andra liberala partiet i 

Danmark, Venstre - ett gammalt reaktionärt bondeparti - betecknar sig som socialliberalt och 

vars väljarsammansättning i hög grad påminner om folkpartiets3. 

    1993 bröt Radikale sitt samarbete med de borgerliga i Danmark och började samregera med 

Socialdemokratiet, ett regeringsäktenskap som höll fram till 2001, då Radikales gamla 

följeslagare, Venstre samt Konservative Folkeparti, kunde bilda regering med stöd av Dansk 

Folkeparti. 1994 uppvaktade den dåvarande folkpartiledaren Bengt Westerberg de svenska 

Socialdemokraterna efter, att liksom Radikale, ha regerat tillsammans med de borgerliga. I 

Sverige blev det inget av med socialdemokratiskt samarbete för det liberala partiet till skillnad 

från det danska fallet. Istället kom en utveckling att påbörjas där partiet kom att fjärma sig allt 

mer från Socialdemokraterna. När detta skrivs, våren 2007, sitter folkpartiet i en borgerlig 

koalitionsregering medan det Radikale alltjämt efter valet 2005 sitter i opposition. Men där 

Radikales partiledning nu har skapat en friare roll gentemot Socialdemokratiet och därmed 

möjligtvis slagit an till sin traditionella roll, som ett parti i mitten av dansk politik och icke 

tillhörande något block.   

                                                
1 Hädanefter benämnt folkpartiet.
2 Hädanefter benämnt Radikale
3 De båda partierna karikeras ibland som elitpartier för förändringsbenägna, caffe-latte-drickande akademiker i 
storstan - en nidbild som stämmer förvånansvärt bra in på den sociala stratifieringen av partiernas väljare, som 
till största delen utgörs av just akademiker i storstäderna (Jmf Bille 2003, Holmberg & Oscarsson 2003)
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1.1 Syfte och frågeställning

Genom en analys av folkpartiet och Radikale är syftet att på ett övergripande plan söka bidra 

med kumulativitet kring frågor som rör förändringsprocesser inom partier. Hur uppkommer 

de? Vad hindrar dem? Vad utlöser dem? Hur går de till? Vad får de för resultat? Intentionen

är att empiriskt undersöka, varför de danska och svenska liberala partierna har positionerat 

sig, som de har gjort. Vad är det som har drivit denna utveckling? Varför detta skulle te sig 

intressant att undersöka, är en intuitiv förnimmelse om att folkpartiet har rört sig åt höger

medan Radikale har varit tämligen stabil i sin positionering. I svenska media är denna

”påstådda” högervridning av folkpartiet liberalerna mycket omdiskuterad. Denna påstådda

utveckling kommer att jämföras med Radikales, i dansk media omdiskuterade, samt något 

ambivalenta mittenpositionering. På det för studien specifika planet, är syftet att söka reda ut,

varför två historiskt och ideologiskt lika partier de senaste åren har utvecklats på det vis de 

gjort. Är det så, att två partier med i grunden samma värderingar i två historiskt lika och 

sammanflätande stater, agerat på olika sätt? Vad beror detta i sådana fall på?

De danska och svenska samhällena påminner i hög grad om varandra. De är små rika nationer 

med välutbyggda välfärdsystem, liknande politiska system och i många avseenden liknande

kulturell gemenskap. De två partierna som avses undersökas har ett historiskt liknande 

ursprung och de har verkat inom liknande politiska omgivningar, som liberala partier i den 

nordiskt ”nedfrusna” fempartimodellen (Lipset & Rokkan 1967). De verkar inom samma 

välfärdsstatliga miljö, i vad Gösta Esping-Andersen benämner den socialdemokratiska 

välfärdsregimen (Esping-Andersen 1990). Båda partierna tillhör samma partigrupp i 

Europaparlamentet, European Liberal Democrat and Reform Party (ELDR), och de är båda 

medlemmar i den Liberala internationalen. De två systerpartierna verkar således inom två 

stater med många likheter, och om det skulle visa sig att det svenska partiet har 

ompositionerat sig, medan det danska exemplet inte har gjort detta, eller vice versa, verkar det 

som om vi står inför en empirisk anomali, som väl faller inom vad som brukar benämnas 

most-similar model, och som redogörs för längre fram i metoddelen. Vidare är det även 

intressant att fokusera på just liberala partier, då dessa generellt tenderar att vara 

underrepresenterade i statsvetenskaplig forskning.

Frågeställningar
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Det förefaller som om dessa partier har utvecklats annorlunda de senaste 10-15 åren. I 

svenska medier förekommer ofta resonemang kring att folkpartiet har gått höger ut samtidigt 

som Radikale, som har regerat i koalition med Socialdemokraterna och nu tillhör 

oppositionen i det borgerligt styrda Danmark, förefaller tämligen stabilt i sin mittenposition i 

den danska politiken. Det förefaller således vara på det sättet, att dessa två partier intagit olika 

strategier: folkpartiet har gått höger ut medan Radikale har behållit sin socialliberala 

mittenposition i dansk politik. Frågan som avses besvaras är således: kan denna hypotes

verifieras empiriskt? Skulle det visa sig, att det empiriskt går att verifiera denna hypotes,

följer frågan: Hur kan detta förklaras? Vad beror de olika politiska positioneringarna på, d.v.s.

vilka är de kausala förklaringsvariablerna till dessa variationer?

    Den första frågeställningen avser således att undersöka eventuella positionsförändringar i 

den förda politiken, samt att reda ut huruvida det empiriskt går att belägga 

positionsförändringar avseende folkpartiet samt Radikale. 

    Den andra frågeställningen syftar till att reda ut, vad det är, som åstadkommer dessa 

eventuella förändringar? Mer explicit är ambitionen, att söka reda ut vilka de oberoende 

variablerna är till de eventuella positionsförändringarna. Frågan är formulerad på så vis, att 

syftet är att reda ut ett antal frågetecken, som kumulativt bidrar till förståelsen avseende 

partiers agerande. 

    Den första frågeställningen kommer att söka besvaras genom att sammanfatta existerande 

empiriska data och analysera dessa. Utifrån svaret på denna frågeställning är det i besvarandet 

av frågeställning nummer två, som förhoppningen är, att arbetet de facto skall kunna bidra 

med något nytt, genom dels skapandet av eget empiriskt materiell, samt dels genom att 

systematisera dessa svar och tolka dess resultat. Således antar den empiriska undersökningen 

en induktiv, förklarande ansats, där det specifika fallet står i fokus. 

2. Tidigare forskning 

Forskning kring liberala partier tenderar att vara underrepresenterad i nordisk partiforskning, 

men detta kan även generellt sägas beteckna forskningsläget gällande liberala partier i en 

större, världslig kontext. Detta faktum förstärker nödvändigheten samt bidrar till relevansen 

kring att komparativt studera dessa två nordiska liberala systerpartier. Att komparativt 

analysera partier i Norden är en både tacksam och viktig uppgift, då partierna samverkar 
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under liknande förhållanden och utgör en av de fem prototyperna i den nordiska 

fempartimodellen.

2.1 Tidigare forskning om Folkpartiet liberalerna samt Det Radikale Venstre.

Vad avser tidigare forskning kring de partier som behandlas i denna magisteruppsats, kan man 

direkt urskilja två olika typer, dels de som är speciellt inriktade på de specifika partierna dvs. 

folkpartiet samt Radikale, samt dels forskning som avser liberala partier mer allmänt i norden.

    Att finna adekvat statsvetenskaplig och historisk forskning kring partiernas ideologiska 

utveckling och positionering slutar oftast i historiska antologier. Dessa bidrar med viktig 

historisk bakgrundsinformation kring partiernas uppkomst och ställningstaganden i historiskt 

viktiga frågor. Pedersen & Lidegard red. (2005) skisserar Radikales idéutveckling på en rad 

centrala områden så som välfärdspolitik, utbildningspolitik, kulturradikalism osv. Ett 

framstående drag, som återkommer i boken, är att beskriva Radikale som det lilla partiet med 

det stora inflytandet i dansk politik. Detta är en bild som dock Christoffer Green-Pedersen

(2003) problematiserar och ifrågasätter. Vad beträffar Radikales partipolitiska förändring 

finns, förutom ovanstående, inte mycket samtida forskning att tillgå. Den forskning som 

behandlar Radikale sträcker sig till fram till 1980 (Larsen 1980). För att förstå bakomliggande 

idédebatter inom respektive parti får man således söka upp primärkällor, från partierna själva. 

Exempelvis (Bilgrav-Nielsen 1994) som är en idédebatt inom Det Radikale Venstre med bl.a.

dåvarande ekonomiminister Marianne Jelved, vilken även författat en egen bok (Jelved 1999).

Vidare har Erik Holstein skrivit en biografi denne Marianne Jelved (Holstein 2005). För 

ytterligare genomgång av framträdande profiler i Radikale se (Baunsbak-Jensen 2004).

    Vad beträffar Folkpartiet är den tidigare litteraturen också blygsam. Historieskildrande 

böcker som (Johnson 2002) och (Weibull 1984) ger en god historisk bakgrund av folkpartiets

ideologiska utveckling. Konkreta bidrag kring förändringsprocesser går att finna i 

Timbropublikationer som (Ernestam & Bergh red. 1995) samt (Haage 1994). Men förutom 

Anders Johnsons bidrag säger de ingenting om de senaste femton årens utveckling. I en 

relativt nyligen utkomna bok, ger folkpartiledaren ledaren Lars Leijonborg (2006) en viss 

inblick i, hur han ser på globaliseringens möjligheter. Dock ger inte denna bok någon 

nämnvärd inblick i folkpartiets idéutveckling vilket är fallet med Radikale i Marianne Jelveds 

bok.

    I (Kirchner red 1988) finns en genomgång av partier i den liberala partifamiljen, såväl 

folkpartiet som Radikale. Vad beträffar nordiska liberala partier som undersöks komparativt 
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är det närmaste man kommer Cecilia Malmströms (2005) undersökning av folkpartiet och 

norska Venstres utveckling i en komparativ kontext. 

    Vad denna genomgång av forskningsläget visar på, är att det saknas samtida och även

komparativ forskning kring liberala partier i allmänhet och nordiska i synnerhet. 

Förhoppningen är att denna uppsats skall kunna bidra med att fylla lite av denna 

statsvetenskapliga lucka.

3. Metod och Material

3.1 Fallstudie

Ofta börjar förklarande fallstudier med en uppenbar anomali: två fall är uppenbarligen lika,

men de påvisar två helt olika beteenden eller resultat (Gerring 2007: 131).  Det är just detta 

som utmärker denna komparativa fallstudie, där de två fallen; folkpartiet och Radikale, 

uppenbarligen är lika men där dess beteenden verkar skilja sig åt. Om detta kan beläggas 

empiriskt kommer studien ta sig formen av en mest lika-design (most-similar design). Vad 

man enligt denna metod vill göra är att utesluta vissa potentiellt förklarande variabler genom 

att hålla dessa konstanta, vilket man gör genom att välja i stort sett liknande fall. Grundvalen i 

mest-lika design är att den bygger på flera (dvs. minst två) fall med många likheter, så att de 

flesta variablerna kan hållas konstanta och således inte kan bli anförda som orsak till några 

skillnader mellan dem (Esaiasson et al. 2003: 254). Detta leder till att man kan reducera 

potentiella förklaringsvariabler och således underlätta den empiriska sökningen efter det 

kausala förklaringssambandet. I dess renaste form är fallen i mest lika design lika i alla 

avseenden förutom variabeln av intresse, dvs. den beroende variabeln. Detta är naturligtvis en 

idealiserad bild och de verkliga fallstudierna inom denna modell är sällan, för att inte säga 

aldrig, helt lika i alla avseenden förutom den beroende variabeln. Då samhällsvetenskaplig 

forskning lider av problemet att inte kunna gå ut och experimentera i verkligheten, kommer

de ideala miljöer som mest-lika design förutsätter, inte att existera. Exakt matchning för olika 

variabler är ofta omöjlig. I dessa situationer, där det är omöjlig med exakt matchning, kan 

forskare söka använda sig av approximerad matchning, d v s fall med relativa likheter. De 

uppenbara svagheterna är att validiteten kan bli bristfällig, då approximerad matchning 

oundvikligen kan kritiseras för att vara godtycklig (Gerring 2007: 135).  

     Det brukar framföras att just fallstudiekomparation mellan skandinaviska länder ter sig 

tämligen lämpliga utifrån mest-lika design, då den kontext som fallen ifråga faller inom 
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påvisar uppenbara likheter (Lijphart 1971: 689). Det danska och det svenska samhällslivet 

visar påfallande likheter i allt från dess likartade, egalitära välfärdsstatliga uppbyggnad med 

generösa samt universella bidrag, liksom dess höga grad av korporatism (Esping-Andersen: 

1990). Vad avser den specifika partipolitiska kontext, i vilken fallen har verkat, har fallen i 

studien verkat under liknande former i vad som benämns den nordiska fempartimodellen (se 

bl a Berglund & Lindström 1978). Den historiskt återkommande interaktionen mellan Sverige 

och Danmark har utan tvekan lett till en kulturell närhet osv. På detta vis kan man sedan, i 

praktiken, utifrån mest lika-design utesluta dessa variabler, vilket är den uppenbara fördelen 

med att söka förklaringssamband till empiriska anomalier inom ramen för mest-lika design: If 

two countries can be assumed to have similar cultural heritage, one needn’t worry about 

constructing variables to measure that heritage.” (Gerring: 2007: 133) 

Den kritik som brukar framföras mot mest-lika design är främst att designens logik bygger på 

antagandet, att fenomenet bara bygger på en enda faktor. Kritikens innebörd är helt enkelt, att 

de konstanthållanden, via likheter, som mest-lika design metoden förutsätter, inte låter sig 

göras i samhällsvetenskaplig forskning. Olikheter mellan stater (i detta fall) kan vara få till 

antalet men de är dock alltid tillräckligt många för att omöjliggöra ett effektivt 

konstanthållande och därmed en effektiv kontroll (Przeworski & Teune 1970: 34).

Då man utesluter variabler utifrån approximerad matchning, kan man förbigå data, som vid en 

direkt jämförelse, i initialt läge, visar på relativt lika värden, men som mycket väl i samverkan 

med andra små olikheter kan växa exceptionellt, och således leda forskaren till ett felslut då 

dessa variabler är bortvalda. Det går förenklat uttryckt ut på att små initiala skillnader i vissa 

sammanhang kan växa exponentiellt, eftersom de ger upphov till sin egen reproduktiva logik. 

Designen klarar således inte av att upptäcka interaktionseffekter, dvs. situationer när 

fenomenet, som intresserar, förklaras av två samverkande faktorer (Esaiasson et al. 2005: 

129).

3.2 Process-spårning

Den metod som kommer användas, vad avser det konkreta tillvägagångssättet, är vad som går 

under benämningen process-spåring (process tracing). Vad detta betyder, är att 

fallstudieforskning vanligtvis lutar sig emot kontextuellt stöd och deduktiv logik för att 

rekonstruera kausalitet inom ett enstaka fall. Det som enligt Gerring (2007: 173) kännetecknar 

process-spåring är att flera typer av stöd används för att verifiera en enskild slutledning. 
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Process-spåring, kan naturligtvis ta sig olika former vilket bl.a. Alexander L. George och 

Andrew Bennet (2004: 210f) påpekar, men mer konkret handlar process-spåring om, att 

kartlägga den serie av överväganden som görs av, i detta fall, ansvariga beslutsfattare, genom 

att kartlägga det aktuella händelseförloppet i detalj. 

    Rent konkret kommer detta att ske, genom att särskilda beslut kartläggs för att på ett 

deduktivt vis, genom interaktion med ansvariga beslutsfattare, söka rekonstruera 

händelseförloppet och söka reda på de bakomliggande orsakerna till dessa specifika beslut. 

Därefter kan förhoppningsvis en kedja av beslut utkristalliseras, som leder partierna att 

positionera sig i en viss riktning och förklara vad de bakomliggande orsakerna till detta är. 

Syftet är att på detta vis söka efter kausala orsakssamband för att söka förklara varför de 

aktuella partierna har positionerat sig som de gjort. Detta tar avstamp ur specifika beslut, t.ex.

folkpartiets ställningstagande i frågan om övergångsregler för nya EU medborgare 2004, eller 

Radikales kongressbeslut om att ge folketingsgruppen friare tyglar gentemot 

Socialdemokraterna osv.

    Konkret handlar process-spåringsmetoden om att forskaren söker att identifiera de 

intervenerande kausala processerna – de kausala kedjorna och kausala mekanismer - mellan 

de oberoende variablerna och utfallet på den beroendevariabeln (George & Bennet 2004: 

206). Med process-spåring menas i denna uppsats, att man skall kartlägga de överväganden 

som ansvariga politiker gör. Detta låter naturligtvis bra, men den konkreta frågan är 

naturligtvis, hur man gör för att finna de nya/kompletterande empiriska observationer, som 

tidigare forskare har förbigått? En uppenbar väg att gå, är att söka skapa ny förståelse genom 

samtalsintervjuer med personer vars beslut antas kunna påverka beroendevariabeln, i enlighet 

med den applicerade teorin. Om den första frågeställningen frambringar ett jakande svar, 

kommer det empiriska materialet avseende den andra frågeställningen till stor del att utgöras 

av personliga intervjuer av ledande företrädare för de båda partierna. 

3.3 Material.

Det material, som kommer att användas i denna uppsats består av två delar. För att besvara 

den första frågeställningen kommer befintlig empirisk data användas för att söka placera 

fallen på den beroende variabeln. Det finns flera sätt att mäta om det skett några ideologiska 

förändringar mellan valen. Enligt de valundersökningar som sedan 1979 genomförts vid 

Göteborgs universitet brukar väljarna placera de svenska partierna efter en vänster-höger-

dimension. Liknande undersökningar har, sedan valet 1994, gjorts inom ramen för 
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valundersökningar vid Aalborgs Universitet, avseende de danska väljarna placering av de 

danska partierna. Ett andra sätt att mäta partiernas placeringar på vänster-högerskalan består 

av expertundersökningar. Dessa är dock inte helt enkla att jämföra över tid, då det är olika 

undersökningar som görs utifrån delvis olika operationella definitioner. Ett tredje sätt att mäta 

ideologiska förskjutningar är, slutligen, att analysera partiernas egna utsagor inför valen 

genom valmanifestanalyser. I detta arbete kommer samtliga dessa metoder att undersökas för 

att på så vis söka placera fallen på den beroendevariabeln. Materialet som används för att 

besvara den andra frågeställningen kommer att utgöras av främst primärkällor i form av 

samtalsintervjuer av ledande företrädare i de båda partierna. 

    Intervjuurvalet följer i sin tur på den definition av partiorganisation som redogörs för i 

teoridelen, dvs. av personer, som i teoridelen faller under den första kategorin; sittande i 

partistyrelsernas verkställandeutskott. I Folkpartiet fall, benämns det motsvarande organet 

Partiledning och i Det radikale Venstre benämns det Forettningsutvalg. Hädanefter kommer 

dessa termer; Partiledning samt Forretningsudvalg att benämnas verkställande utskott efter 

översättning av den internationellt använda termen executive committee (Katz R. & Mair 

1992). Folkpartiets verkställande utskott väljs av partistyrelsen, och fungerar på motsvarande 

sätt som arbetsutskott eller verkställandeutskott inom andra partier. Partiledningen har hand 

om partiets löpande angelägenheter och tjänstgör som partistyrelsens verkställande organ 

(Folkpartiet liberalernas stadgar; § 8) Intervjuer har genomförts med Erik Ullenhag i egenskap 

av partisekreterare och Johan Pehrson gruppledare i Riksdagen (Tidigare även han 

partisekreterare), som båda sitter i partiets verkställande utskott.

    Vad beträffar Radikale är det pga. dess organisatoriska uppbyggnad inte lika lätt att 

definiera vem som har vilken beslutsbefogenhet4. Marianne Jelved som är gruppledare i 

folketinget, partiets statsministerkandidat och under många år ekonomiminister är ett 

självklart val. Vidare kommer intervju att genomföras med Søren Bald ordförande för 

landsförbundet och enligt den gängse definitionen partiordförande. En tredje intervju kommer 

även att genomföras med Hanne Jakobsen som tillsammans med dessa två ovan nämnda 

tillhör de som under längst tid suttit i Radikale Venstres verkställande utskott. 

    Fördelen med samtalsintervjuer är att de bidrar med möjlighet till interaktion mellan 

forskare och intervjuperson och således ger möjlighet att i enlighet med spårings-metoden 

ifrågasätta svar och spinna vidare, då man får fram intressant underliggande information 

genom att komma intervjupersonerna så nära så man fångar in deras tankevärld dvs. komma 

                                                
4 Detta utvecklas i den empiriska undersökningen av Radikale.
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bort från de redan färdigfabricerade politiska svaren, vilket i sin tur bygger på att forskaren 

ifråga är väl insatt i det konkreta fallet. Man kan allmänt säga att intervjun då tar sig formen 

av respondentkaraktär och således kännetecknas av sökandet efter människors uppfattningar 

eller frågeställningar om olika företeelser.

       Då intervjun tar sig formen av informantintervju betraktas intervjupersonen som 

sanningssägare, dvs. personer som skall bidra med information kring hur verkligheten är 

beskaffad avseende partiets positionering i olika frågor. Olika informanter kan mycket väl 

tänkas bidra med olika bitar för att pussla ihop verkligheten. Det finns därför inget egenvärde 

i att intervjuerna följer en standardiserad form med på förhand givna frågor. Då 

svarspersonerna kommer att användas som källor och konstituera en del av det empiriska 

materialet, kan intervjuerna granskas och prövas utifrån källkritiska principer. (Esaiasson et al 

2003: 254) 

Något om intervjuerna

De intervjuer som genomfördes med företrädare från Radikale skedde under en veckas besök i 

Danmark. Intervjuerna skedde på svenska/danska dvs. intervjuaren ställde frågor på svenska 

och respondenterna svarade på danska. Samtliga dessa intervjuer bandades och 

transkriberades, då de i efterhand analyserades. Intervjufrågorna utgick från specifika 

partistrategiska beslut med den målrelaterade konflikt som teorin implicerar som styrande 

bakgrund till frågorna. En person, Hanne Jakobsen, krävde att få se transkriberingen och 

godkänna denna, vilket även har skett.

De svenska intervjuerna har inte bandats. Istället har de intervjuade godkänt den efterarbetade 

transkriberingen. Varför bandupptagning bara skett avseende de danska intervjuerna, beror på 

att jag bedömde att bandinspelning var absolut nödvändig, p.g.a. att risken för eventuella 

språkliga missuppfattningar genom bandupptagning kunde minimeras i efteranalysen av de 

danska intervjuerna. Samma behov infinner sig av uppenbara skäl inte avseende intervjuerna 

på svenska.

3.4 Avgränsning och generaliserbarhet
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Uppsatsen begränsar sig till att analysera utvecklingen i de två fallen från början av 1990-talet 

och framåt, med emfas på de val partierna gjort sedan millennieskiftet fram till och med 

årsskiftet 2006/07. Då partiers beslut är kopplade till en historisk kontext kommer denna 

uppsats att spåna i beslut och övervägningar som gjorts tidigare, men detta skall enbart ses 

som bakgrundsinformation, för att förstå hur dessa har påverkat senare tids beslut. Fokus 

ligger på hur partierna utvecklats sedan mitten av 90-talet fram till årsskiftet 2006/07 idag. 

Det är värt att nämna, att även om förhoppningen naturligtvis är att på ett aggregerat plan 

kunna bidra till en allmängiltig slutsats kring vad som driver partier att ompositionera sig, är 

det de två fallen, som står i centrum för denna uppsats. Man bör inte söka dölja det faktum, att 

statsvetenskaplig forskning i sig är dålig på att producera prediktioner kring framtiden. 

Däremot är statsvetare generellt sett rätt duktiga på att alstra deskriptiva resultat. Detta gäller 

även för denna studie, vars främsta förtjänst kommer att vara väsentligen deskriptivt - dvs. att 

bekräfta/falsifiera ett empiriskt förslag om två liknande partier. Samtidigt som fallen står i 

centrum, så strävar dock naturligtvis all forskning efter att kunna bidra med allmängiltigt 

generaliserbara utsagor. Därför är ambitionen, att denna studie även skall bidra med 

generaliserbara resultat avseende partistrategiska beslut, för att på så vis bidra med 

kumulativitet i den allmänna, partipolitiska forskningen. Då fallen i studien representerar två 

klassiska partier i två likartade stater, bör de resultat som studien alstrar, kunna appliceras 

även på andra partier som verkar inom proportionella valsystem.  Med utgångspunkt i den 

målrelaterade konflikt som redogörs för i teoridelen bör resultaten av studien, dels kunna 

bidra med förståelse och dels appliceras på andra partiers avvägningar mellan olika 

målrelaterade konflikter i liknande institutionella miljöer. 

4. Teori

En undersökning om partiers positionsförändringar och val måste utgå från en teori om hur 

och vad det är, som leder till att dessa val görs. Avsikten i denna teoridel är inte att redogöra 

för en deduktiv modell för partipolitisk beteende, utan snarare att söka skapa ett konceptuellt 

analysverktyg genom att kombinera teorier, som kan användas för att analysera olika 

partistrategiska mål, samt att studera relationerna mellan dessa. Detta förutsätter som Kaare 

Strøm och Wolfgang C. Müller (1999: 9) påpekar; operationella definitioner, vilka kan 

appliceras i konkreta situationer, då partiers ledare gör kritiska val. Liksom Robert Harmel 

och Kenneth Janda (1994: 259) utgår ifrån, kommer termen förändring, i denna uppsats, 
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behandlas som ett diskontinuerligt resultat av specifika partipolitiska beslut, som 

sammanhänger med partipolitiska mål, snarare än en stegvis förändring genom 

socioekonomiska omdaningar i samhället5.

4.1 Vad styr partiers agerande? 

Oenigheten kring vad som styr partiers agerande, gäller framför allt i vilken utsträckning 

partier bör ses som aktörer, och i vilken utsträckning partier kan anses styras av mål. I studier 

av partiers agerande brukar framförallt tre huvudperspektiv framhållas vilka är; (1) ett 

strukturellt perspektiv, (2) ett aktörsperspektiv samt (3) ett organisationsteoretiskt perspektiv

(se bl.a. Håkansson 2005: 62). 

    Det strukturella perspektivet tar fasta på partier som ett utflöde av samhället. I detta 

perspektiv antas partier främst vara produkter av samhällsutvecklingen. Partiers agerande 

antas vara styrt av samhällsstrukturen och dess förändring. I detta perspektiv antas partier

styras och tjänstgöra som representanter för olika samhällsgrupper. Det aktörscentrerade 

perspektivet tar fasta på individers egna intentioner och viljor. Det är en direkt kritik mot det 

strukturella perspektivet och fick sin främsta apologet i Anthony Downs, som hävdade att 

partier styrs av eliter, som engagerar sig i politiken för att maximera sina egna intressen, vilka 

är pengar, prestige och makt. Därför är partiers mål att röstmaximera, för att på så vis vinna 

val och komma i regeringsställning. Downs utgick ifrån att partier agerar rationellt, och detta 

innebar, att deras övergripande mål är att röstmaximera, och sammanfattas bäst genom Downs 

klassiska citat att ”parties formulate policy to win elections rather than win elections to 

formulate policies” (Downs 1957: 28).  Det organisationsteoretiska perspektivet slutligen, ser 

varken partier som ett utflöde av samhället eller som fria aktörer, utan ser den interna 

strukturen, maktförhållandet och reglerna inom organisationen som oberoende variabler. 

Angelo Panebianco ser partier som organisationer och hävdar med emfas, att då partier är 

organisationer, måste organisationsteoretiska analyser föregå alla andra typer av perspektiv då 

vi studerar partier (Panebianco 1988: 3) Det enda som särskiljer politiska partier från andra 

organisationer är att de uppträder på en väljararena (Panebianco 1988:6). Partier strävar inte 

efter att vilja realisera varje samhällsgrupps intressen, då partiorganisationer och partier har 

förändrats med samhällsutvecklingen över tid. Partier, hävdar Panebianco, utvecklar ett eget 

                                                
5 Under den så kallade vänstervågen efter 1968 kan man anta att alla partier anpassat sig till frågor som då var 
aktuella. Partier antas ha påverkats på liknande sett under motsvarande högervåg på 80-talet, inspirerad av 
framförallt Thatcher och Reagan.
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liv, och de söker säkra sin egen fortlevnad för sin egen sak. Partier strävar efter att hålla kvar 

den makt som finns knuten till olika befattningar, och målet blir således att säkra en 

organisatorisk stabilitet. 

4.2 Den teoretiska utgångspunkten

Teorin i denna uppsats utgår ifrån att förändringar inta bara sker, utan istället är resultat av 

ledarskapsförändring, förändring av den dominerande fraktionen i partiet eller iscensatt 

genom extern stimuli. I detta arbete kommer den teoretiska utgångspunkten av partipolitisk 

förändring att bygga på teorier, vilka antar, att de flesta partiförändringar härstammar från 

beslut av partiers exekutiva del, och som inbegriper interna liksom externa kausala faktorer.

Denna uppsats tar således sitt teoretiska avstamp ur ett antagande, att politiska partier väljer 

mellan olika och ofta (dock inte alltid) kontrasterande mål. Således utgår den teoretiska 

referensramen ifrån ett ifrågasättande av Anthony Downs antagande, att partier uteslutande 

röstmaximerar, vilket de gör för att vinna val och få tillgång till regeringstaburetterna. Som 

många akademiker efter Downs har pekat på, behöver röstmaximering inte vara det optimala 

sättet att få regeringsinflytande per se.  

    I polemik mot Antony Downs antaganden att partier uteslutande röstmaxierar, vilar

paradoxalt nog ändå den teoretiska utgångspunkten på downsiansk grund. Den teori som 

appliceras i detta arbete tar sin utgångspunkt ur rational choice, som på senare tid starkt har 

influerat den samhällsvetenskapliga forskningen, och utgår ifrån att partiledningen har stor 

makt att påverka partiers strategiska utveckling. Till skillnad från behavioralismen som kan 

sägas hämta sin metodologiska näring ur psykologin och sociologin, bygger rational choice på 

metodologi hämtad från nationalekonomin, och utgår ifrån självständiga individer, vilka antas 

fatta rationella beslut i syfte att maximera sin egennytta efter att ha vägt eventuella kostnader 

och förtjänster. Partier antas ha en avtagande marginalnytta, vilket t.ex. kan illustreras av det 

faktum, att ju fler röster eller regeringsplatser ett parti har, ju mindre värderas varje extra 

enhet av detta. Det finns en mängd ifrågasättanden av denna idealiserande bild av teorin och 

få tordes idag försvara den i sin renaste downsianska form. I stället har oftast 

grundantagandena i rational choice kompletterats med institutionella ansatser. Strøm och 

Müller (1999) vidareutvecklar den rationella aktörsmodellen genom att inkorporera en 

institutionell dimension. Den institutionella ansatsen utgår ifrån, att fullständig rationalitet 

hejdas av institutionella hinder, som gör denna omöjlig att verka med full kraft, och kan 

således sägas ta sin utgångspunkt i vad som brukar gå under benämningen ”new 

institutionalism” (se bl.a. Lowndes 2002: 94-7). 
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4.2.1 Olika mål

Strøm & Müller (1999: 5-9) anger tre6 huvudsakliga mål för politiska partier att sträva efter 

vilka är; (1) regeringsdeltagande - office-seeking (beteendet är regeringssökande) (2) 

policypåverkan - policy-seeking (beteendet är policysökande), samt (3) röstmaximering –

vote-seeking (beteendet är röstsökande). Denna uppsats tar som teoretisk utgångspunkt, 

avstamp ur denna kombinerade teori, att partier i motsats till vad Downs hävdar har olika mål. 

I proportionella valsystem likt de skandinaviska, som bygger på flermansvalkretsar kan man 

än tydligare skilja mellan röstmaximering och regeringsdeltagande7. Tillskillnad från 

majoritära valsystem som utgår från enmansvalkretsar, likt det brittiska eller amerikanska,

sammanfaller, i proportionella valsystemen, inte dessa två mål per definition i det s.k.

medianväljarteoremet.

Nedan följer de mål som parter initialt antas välja mellan:

Regeringsdeltagande. 

Ett parti vars främsta mål är regeringsdeltagande anammar ett regeringssökande beteende och 

söker maximera sitt inflytande i regeringskansliet. I parlamentariska demokratier betyder detta 

att kontrollera den exekutiva makten, eller så mycket som möjligt av den. Det är dock 

problematiskt att mäta graden av målrelaterade beteende. Det är bortom vår kapacitet att 

identifiera det ultimata syftet för vilket tillgång till den exekutiva makten söks. Som Strøm 

och Müller (1999: 6) påpekar, krävs det, att vi håller den operationella definitionen av 

regeringsdeltagande enkel. Då man söker identifiera ett sådant beteende frågar man helt 

enkelt; ”Syftar detta beteende till att öka partiets kontroll över den exekutiva maktens för 

vilket syfte som helst, även om det innebär att offra möjligheter till policypåverkan eller 

utsikterna att röstmaximera i nästa val?” (Strøm & Müller 1999: 6, min översättning)    

                                                
6

Harmel och Janda (1995: 269) lägger till interndemokratisk maximering som ett fjärde möjligt partipolitiskt 
mål. Då interndemokratisk maximering är ett så instrumentalt mål i sig, kommer jag, liksom Strøm & Müller, 
välja att bortse ifrån detta mål. Om, som det antas, interndemokratisk maximering är ett instrumentellt mål, kan 
man nedbringa detta till vilket annat mål det tjänar (röster eller regeringsdeltagande) och borde antagligen även 
göra detta för den analytiska parsimonins skull. Varför inte detta sker med målet röstmaximering, som även det 
är ett klart instrumentellt mål, beror på att röstmaximering är så centralt inom partibeteendeforskningen. Även 
om partier söker röstmaximera för att vinna policyinflytande eller regeringsportföljer, kan 
röstmaximeringsmodeller i sig antas har ett stort heuristiskt värde (Strøm & Müller 1999: 9).
7 Ett av de bättre närliggande exempel på detta torde det norska Fremskrittspartiet illustrera, som i det norska 
stortingsvalet 2005 fick över 22 procent av de norska rösterna men just på grund av sitt utpräglade primära mål 
om röstmaximering gjorde sig omöjlig som regeringsdeltagare.
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Policypåverkan

Den andra modellen av partibeteende är det policysökande, vilket söker maximera inflytande 

på den allmänna politiken. Man brukar hävda, att liberala partier traditionellt har haft just 

denna funktion. Den liberala demokratin har nästan blivit synonym med demokrati. Detta 

trots att liberala partier ofta har haft ett tämligen marginellt inflyttande i valmanskåren. (se bl 

a Fukuyama 1992). Policypåverkan handlar således om att föra upp sin agenda på 

dagordningen och kunna få gehör för idéer, utan att för den saken skull nödvändigtvis vara 

med att genomföra dessa.

Röstmaximering

En tredje modell är röstmaximering, som enkelt uttryckt går ut på att maximera partiets

mandat i den konstituerande församlingen. Röstmaximering har som tidigare nämnts sin mest 

kända förespråkare i Anthony Downs, som hävdade att detta är det enda målet politiska 

partier har, då det är det, som ger tillgång till regeringsmakten. Vad politik egentligen handlar 

om, är att få så stor uppbackning som möjligt i valmanskåren för att få så många mandat som 

möjligt i parlamentet. 

Målrelaterade konflikter och kompromisser 

Partier har väldigt sällan chansen att realisera alla dessa mål samtidigt. Strategier som söker 

maximera det ena, behöver nödvändigtvis inte leda till ett positivt resultat avseende andra 

mål, även om en sådan korrelation naturligtvis förekommer i sällsynta fall8. Ett parti som 

söker hålla fast vid målet om policypåverkan kan riskera att tappa potentiella röster. En allt 

för dogmatisk hållning till detta mål kan även försvåra partiets möjligheter att ingå en 

eventuell koalition, då detta försvårar kompromissande om den politik som skall föras (Strøm 

& Müller 1999: 10).

De olika partipolitiska mål som redogjorts för, antas inte per definition vara absoluta. Det 

antas explicit, att partier mycket väl kan ha flera samvarierande mål, och det är väsentligt att 

                                                
8

Som visats tidigare kommer röstmaximering samt regeringsinflytande sammanfalla i tvåpartisystem. Om 

opinionen är gynnsam för det egna partiets ideologiska dogmatism kan resultatet bli att samtliga mål 

sammanfaller, vilket visar på att det är teoretiskt möjligt. Detta är dock en idealbild och i framförallt 

proportionella flerpartisystem kan man initialt utgå ifrån, att partier ställs inför målrelaterade konflikter, som 

dock skiljer sig beroende på kontext och tidpunkt. 
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förtydliga. Men det antas samtidigt, att samtliga partier har ett mål, som är mer betydelsefullt 

än andra, d.v.s. partier har ett primärt mål, som står över andra och som kan förändras över 

tid. Det intressanta är således, att söka analysera vilka kompromisser, som förekommer 

mellan dessa mål och under vilka förhållanden (Strom & Müller 1999: 12). 

Figur 4.1 Möjligt omfång för målrelaterat partibeteende. (Observera att figuren skall 

läsas tredimensionellt, vilket betyder att samtliga mål korrelerar i toppen/mitten av 

pyramiden.)

Källa: (Strøm &Müller 1999: 13)

4.2.2 Analysnivå

Den teoretiska utgångspunkten utgår initialt ifrån att partier agerar som rationella aktörer, men 

att deras handlingskraft är beskuren genom institutionella hinder. Dessa hinder kan skilja sig 

mellan olika partier, något som antas vara kopplat till partiernas historiska och organisatoriska 

rötter. Den teoretiska utgångspunkten slår därmed an till Maurice Duvergers (1978) empiriska 

observationer. Han studerade partiers uppkomst och slog fast att denna hade stor effekt på hur 

partierna organiserades. Han skilde framför allt mellan internt och externt skapade partier. 

Internt skapade partier, d v s partier skapade av grupperingar inom parlamenten, utmärktes av 

låga medlemstal samt ett stort manövreringsutrymme för partitoppen, medan de externt 

    A.   Röster

         B.
Regeringsdeltagande

            C.
                      Policy 
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bildade partierna utmärktes av höga medlemstal och därmed höga krav på interndemokrati. 

Över tid uppstod en konvergens, vilket medförde att alla partier kom att likna idealtypen för 

massparti. Men i avvägning mellan olika mål är hypotesen, att i vissa partier, likt

inomparlamentariskt skapade sådana, som folkpartiet (Bäck & Möller 2003: 68) och Radikale 

(Bille 1994: 135), har partiledningen, så som den definieras nedan, en större handlingsfrihet 

att lägga om partiets politik i syfte att sträva efter ett specifikt mål än i traditionellt 

medlemsbaserade folkrörelsepartier. 

    En teori om partiförändringar måste inbegripa ett antagande om partiorganisering. Enligt 

Harmel & Janda (1994: 274) definieras partiers organisering enligt följande:

(1) Toppen av ledarna som konstituerar partiers exekutiva del.

(2) Mellannivån av ledare (riksdagsmän).

(3) Partiaktivister som regelbundet utför partioperationer. 

(4) Medlemmar som sporadiskt bidrar med röster och deltar i aktiviteter.

(5) Anhängare som åtminstone röstar på partiet.

Med resonemanget kring att ledarna inom partier har ett relativt fritt manövreringsutrymme 

kommer det empiriska materialet som skapas dels genom intervjuer att uteslutande fokusera 

på personer tillhörande den första kategorin i partiorganiseringsschemat.

4.3 Variabler.

Bland de variabler som avser undersöka hur partiförändring uppstår och genomförs, finns 

några interna, som avser partiledarskapsförändring samt förändring i den dominerade 

fraktionen. Med detta antagande följer, att partiers ålder har en hämnande effekt på 

verkningsgraden – d.v.s. ju äldre ett parti är, ju minde verkan får de endogena oberoende 

variablerna. De andra variablerna är exogena, så som externa chocker och annan extern 

stimuli och ligger således utanför den rationella aktörens påverkan.

4.3.1 Ledarskap 

Sedan Robert Michel formulerade sin berömda tes kring ”oligarkins järnlag” har forskare av 

politiska partier varit väl medvetna om oligarkiska tendenser inom dessa. Strøm och Müller 

hävdar att man kan se politiska ledare som politiska entreprenörer, som ger sig in i politiken 

av egenintresse snarare än av altruism (Strøm och Müller 1999: 13). Det finns tre 
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huvudsakliga anledningar till att parteliten utvecklar intressen som är motsatta 

medlemmarnas. För det första blir de genom sin lön och sin ställning en del av samhällseliten 

i stort. Detta innebär, att de har ett egenintresse av att bevara organisationen som den är, och 

inte riskera att den faller samman. De kommer att vilja bevara sin position och aggressivt 

bemöta opposition. Partiledare kan med denna logik framförallt antas vara intresserade av att 

fortsätta vara partiledare och kan generellt antas vara riskaversiva.

   Om man ser partiledare som entreprenörer, är det troligt att utgå ifrån, att dessa kommer att 

föredra regeringsdeltagande framför röster eller policy, då detta främjar deras egna materiella 

välfärd. Väljarna värderar dock policy, och det finns samtidigt ingen anledning att tro att 

partiledare skulle vara mindre policybenägna än väljarna. Som Laver (1997: 84f) uttrycker

saken ”[P]arty leaders are typically more policy motivated than the average voter, since only 

policy-orientated individuals are likely to become leaders in the first place”. Ledarskapsbyte 

kan vara en del i ett större förändringstagande, d.v.s. att den nya ledaren väljs för att initiera 

eller utföra ett redan bestämt förändringsarbete. Ledarskapsbyte kan även resultera från en 

extern chock, d.v.s. en partiledarsuccession kommer till stånd p.g.a. den tidigare ledarens 

ålder, hälsa eller bortgång. Efterträdare kommer då att ha ett klenare förändringsmandat och 

kan dessutom vara svårt uppbunden av arvet från den förre ledaren, vilket innebär en tydlig 

spärrhakseffekt. När en ny partiledare tillträder som ledare av en fraktion inom partiet efter en 

intern dispyt, antas hon/han söka förändring som ligger i linje med fraktionens hjärtefrågor. 

Men personen ifråga kommer att söka lämna andra dimensioner därhän för att inte förorsaka 

än mer splitring inom partiet (Harmel & Janda 1994: 266)

4.3.2 Förändring i den dominerande fraktionen

Nästan samtliga partier har identifierbara fraktioner inom sig. Om fraktionerna inom partiet 

skiljer sig avsevärt avseende partiets identitet, strategi eller organisation, så kommer ett ökat 

inflytande eller dominans av en annan fraktion än tidigare att bidra till omständigheter, som 

ter sig gynnsamma för partiförändring (Harmel & Janda 1994: 266f). Det är dock sällsynt 

med en fraktionsförändring inom partiet utan att detta sammanhänger med 

partiledarsuccession. Det som således är intressant, är om dessa två variabler korrelerar, d.v.s.

om en förändring i den dominerande fraktionen sammanfaller med ett för denna gynnsamt 

partiledarbyte. Om detta sker, kan det förväntas bidra till än starkare incitament för 

partiförändring.

4.3.3 Interna samt externa påverkansfaktorer. 
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Partiernas agerande antas påverkas av förhållanden inom samt utom partierna. Förhållanden 

utom är sånt som partiledarna måste ta hänsyn till vid sitt beslutsfattande. Beroende på hur 

den interna partiorganisationen fungerar och under vilka institutionella förhållanden partiet 

verkar, antas partierna agera utifrån någon av de tre målsättningarna; regeringssökande, 

policysökande eller röstsökande. Detta kan ses som ett inkorporerande av det klasiska 

institutionella perspektiv som Duverger gett uttryck för (Håkansson 2005: 73f). Duvergers 

mest kända tes handlar om de effekter som typ av valsystem, det vill säga institutionell 

reglering, säga ha på strukturen på partisystem.

Strøm och Müller (1999: 25f) skiljer mellan endogena och exogena situationsbundna faktorer.

Endogent situationsbundna faktorer är, enligt deras definition, sådana som partiers ledning i 

ett dynamiskt perspektiv har en möjlighet att påverka, även om det finns en ytterst liten chans 

att göra detta i ett kortare perspektiv. Exogent situationsbundna faktorer är sådana, som ligger 

bortom varje partis ledande företrädares kontroll. Dessa kan vara partiföreträdares död, 

plötsligt avslöjande skandaler eller andra externa chocker. Externa chocker har olika effekt på 

olika partier och hör i hög grad samman med partiers primära mål. Vad som framstår som en 

chock för ett parti, kan mycket väl ses som en naturlig del i ett annat parti. Detta beror på att 

extern stimuli är en chock endast om det relaterar direkt till partiets primära mål.  

“Whatever we mean by an ‘external shock’ is an external stimulus so directly 

related to performance consideration on a party’s ‘primary goal’ that it causes the 

party’s decision-makers […] to undertake a fundamental reevaluation of the 

partys’s effectiveness on that goal dimension” (Harmel & Janda 1994: 268)

Således kommer externa chocker spela en stor roll, då de är relaterade till partiers primära 

mål, men ha mindre betydelse om så inte är fallet.

4.4 Sammanfattning

Den teoretiska utgångspunkten är således, att ledande företrädare, främst de som konstituerar 

den exekutiva delen, inom partier, har ett stort utrymme att påverka partiets utveckling. Dessa 

entreprenörer antas alla ha specifika mål, och utifrån dessa antas de agera rationellt. Deras 

rationalitet är dock beskuren av specifika institutionella hinder. Partier antas initialt sträva 

efter att uppnå tre huvudsakliga mål: (1) regeringssökande (office-seeking) (2) policysökande
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(policy-seeking), samt (3) röstsökande/röstmaximera (vote-seeking). Partier har som synes 

åtskilliga mål, men ett är viktigare än de andra dvs. partier har ett primärt mål.

Förutsättning för förändring:

Partier är i grunden konservativa organisationer och motarbetar förändring. Partier kommer 

således bara att förändras under press, och samtidigt är benägenheten för partiförändringar 

proportionellt relaterat till partiets ålder. Ju äldre partiet är ju mindre är sannolikheten till 

omvälvande förändringar. Inom nästan samtliga politiska partier existerar identifierbara 

fraktioner. Om fraktionerna inom partiet skiljer sig avsevärt avseende partiets identitet, 

strategi eller organisation, så kommer ett ökat inflytande eller dominans av en annan fraktion 

än tidigare att bidra till omständigheter som ter sig gynnsamma för partiförändring.  När 

partiförändring inträffar, är det således initierat av den dominerade fraktionen vid tidpunkten 

för förändringen. Den dominerande fraktionen kommer endast att genomdriva förändringen,

då den uppskattar att fördelarna kommer att överstiga kostnaderna. Medveten förändring kan 

som Harmel & Janda (1994) påpekar, vara dels maktmotiverad och dels vara målmotiverad. 

Det bör slutligen sägas, att målmotiverade förändringar är kontroversiellare samt svårare att 

uppnå än maktmotiverade förändringar. Maktmotivation är samtidigt mer troligt att 

frambringa förändringar i partiers regler och strukturer medan målmotivation är mer troligt att 

resultera i förändringar i partifrågor, strategier och taktik.

    Partier kännetecknas av en avtagande marginalnytta, och samtidigt gäller det att ju sämre 

partiet lyckas uppfylla sina mål desto större blir trycket på partiförändring. Detta innebär, att 

partier inte kommer att förändras, så länge dess resultat är tillfredställande eller utmärkta. För 

röstmaximeringspartier, dvs. de som sitt primära mål har att vinna val, gäller att: ju mer 

framträdande dess elektorala misslyckanden blir desto troligare blir det att dessa kommer att 

förändras. För partier som primärt söker regeringsdeltagande gäller att: ju mer framträdande 

deras misslyckande med att uppnå regeringsdeltagande desto större trolighet för 

partiförändring. För partier som primärt söker policypåverkan gäller att: ju mer uttalat deras 

misslyckande med att tillfredställa sitt policyklientel desto större trolighet för partiförändring.

    Om en dominerande fraktion byts ut mot en fraktion som förespråkar ett annat mål så 

kommer den nya falangen att engagera sig i såväl mål- som maktmotiverade förändringar. När 

målmotiverad förändring genomförs är det mer troligt att röstsökningspartier modifierar sina 

regler och strukturer än andra. En förändring av den som leder partiet d.v.s. 

partiledarsuccession, leder troligen till partiförändring, framförallt om denna korrelerar med 

ett skifte av den dominerande fraktionen inom partiet.
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4.5 Kritiska reflektioner kring teorivalet. 

Rational choice (RC) är en teoretisk approach och ska således inte förstås som en teori i 

absolut mening. Liksom andra teoretiska approacher sammanhäger naturligtvis uppenbara 

brister med RC som förklarande teori, och många statsvetare menar att RC visar svagt 

empiriskt stöd för sina antaganden (se bl.a. Green & Shapiro 1994). Antagandena i RC bygger

på uppenbara begränsningar, som måste beaktas. Enligt Michael Taylor besitter RC två 

förklaringsvariabler för agerande; materiell standard och social egennytta. Taylor anser, att 

användningen av de ovan nämnda förklaringsvariablerna är ett misstag och förespråkar en 

annan förklaringsvariabel, som han kallar expressivt beteende (expressive behavior). 

Expressivt beteende, menar Taylor, är ett beteende, som inte bygger på instrumentell 

rationalitet utan snarare på handlingar med ett inneboende värde, som står över egen 

nyttomaximering i den målrationella analysen. (Taylor 1995: 228ff) Detta antagande skulle,

om det applicerades i denna uppsats således kunna resultera i helt andra resultat än 

utgångspunkten, att partiers exekutiva del agerar nyttomaximerande.

   Donald P.Green och Ian Shapiro är inne på ett liknande spår i sin kritik mot den teoretiska 

grund, på vilken uppsatsen vilar; nämligen att den instrumentella förklaringen inte alltid är 

fullgod, vad gäller vissa aktörers beteende, och därför måste det skapas en klarare distinktion 

mellan rationellt beteende och andra grundade beteenden. (Green & Shapiro 1994: 203)

    Vidare bygger RC på en form av reduktionism. För att kunna analysera en kontext så 

förenklas denna så långt som möjligt. Även om verkligheten är komplex så förutsätter RC 

teorin, att man kan skala bort olika delar genom att förenkla, och man får då en kärna från 

vilken man kan utgå ifrån. Således bygger RC på ett modellbyggande, där verkligheten 

reduceras till gripbarhet. Det är även denna reduktionism, som föranleder den mest 

underbyggda kritiken mot RC. Kan man verkligen förenkla och bortse från olika faktorer på 

det viset som RC gör? Kan man alltid utgå ifrån, att alternativen är fullständiga? Detta kräver 

att aktörer har fullständig information kring alla möjliga alternativ, hur utfallet blir såväl i ett 

statiskt som i ett dynamiskt perspektiv. Detta ger upphov till frågan, om vad som egentligen 

är ett rationellt val. Detta kan bero på vilken typ av situation den handlande aktören befinner 

sig i. Maximering av egen nytta är en möjlig rationell infallsvinkel. Men även att använda 

maxi-min strategin kan vara en rationell strategi, d.v.s. att välja det alternativ som har bäst 

konsekvenser även om det skulle gå snett. Vad jag med detta vill påpeka, är att vad som är ett 

rationellt beslut, kan bero på den givna situationen. 
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    I samband med detta resonemang vill jag således peka på faran med s.k. "revealed 

preferences" - dvs. faran att definiera preferenser i modellen i ljuset av beteendet i 

verkligheten. Att söka skydda sig mot denna problematik kan man endast göra genom att 

samla så mycket kvalitativa bevis som möjligt, för att belägga det resonemang man för, samt 

att parallellt med detta föra kontrafaktiska resonemang. Ibland kan vad som synes vara 

irrationella beslut vara det bästa alternativet. Häri ligger RC teorins styrka och svaghet. Man 

kan inte alltid veta vad som är det bästa rationella beslutet i.o.m. att vi ofta saknar fullständig 

information kring omständigheterna. Samtidigt kan man ofta motivera rationaliteten av beslut 

i efterhand.

    Men när allt är sagts och summerats fungerar RC som en värdefull teoretisk approach för 

att förstå samhällsvetenskapliga fenomen inom specifika kontexter. Tankemodeller av denna 

typ är värdefulla just därför att de inte är realistiska. De hjälper oss att skönja 

regelbundenheter och systematik i en värld av oordning och detaljer. Som tankeinstrument är 

de effektiva av just den anledningen, att de renodlar och förenklar.
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5. Partiernas positionering

Den första delen av detta arbete handlar om att placera fallen på den beroende variabeln; 

trender i partiernas ideologiska positionering. Det konkreta tillvägagångssättet kommer att 

fortskrida genom analyser av existerande empirisk data för att belägga de två fallens 

positionering utmed vänster-höger- dimensionen. Utifrån att analysera tre olika 

tillvägagångssätt för att mäta trender i partiers positionering, kommer jag söka konkludera 

tendenser kring partiernas eventuella rörelser över en tidsdimension.

5.1 Vänster- höger- dimensionen

I Sverige, liksom i Danmark, är den socioekonomiska vänster-höger- dimensionen oerhört

central i det politiska medvetandet. Sören Holmberg och Henrik Oscarsson (2004: 104) 

uttrycker saken på följande sätt: ”Inget partisystem i världen är mer likt Antony Downs 

teoretiska endimensionella flerpartisystem än det Svenska […]  väljarnas självplacering längs 

vår elvagradiga vänster-högerskala är allmänt den enskilt största förklaringsfaktorn till 

partival i Sverige. Bland de stater med högst samband mellan vänster-höger- placering och 

partival återfinns även Danmark (ibid 106). En förklaring till detta är historisk, och handlar 

om den endimensionella nordiska fempartimodellen, som var stabil under en lång tid, och 

skolade nordiska väljare att använda vänster-högerdimensionen som ett ideologiskt 

orienteringsinstrument. Proportionella valsystem, som de nordiska, är vidare de facto mer 

ideologiskt polariserade än majoritetsvalsystem, vilket leder till att väljarna blir duktiga på att 

hålla reda på partiernas ideologiska positioner (Holmberg & Oscarsson 2004: 105)

5.1.1 Vänster- höger dimensionen i en liberal kontext.

När liberala partier skall analyseras i en komparativ kontext, och skall placeras utmed en 

vänster-högerskala, brukar man skilja mellan två heterogena typer av liberala partier. Denna 

heterogenitet beror på, att vissa liberala partier står nära socialdemokratiska partier, medan 

andra står nära eller till och med till höger om konservativa partier vad beträffar den 

ekonomiska politiken. Att dessa väster- och högerinriktade liberala partier existerar hänger i 

många stycken samman med de ställningstaganden, som liberala partier var tvungna att göra i 

samband med välfärdstatens framväxt. I vissa fall har de liberala partierna anpassat sig till 

välfärdstatens framväxt och även bidragit till kollektiva lösningar för social välfärd, medan 
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andra har hållit fast vid de traditionella idealen kring individens frihet och motstånd mot olika 

former av statlig intervention. Således har distinktionen mellan socialliberala ”liberal-

radical” och marknadsliberala ”liberal-conservatives”9, där de förra placeras till vänster på 

den socioekonomiska skiljelinjen, blivit viktig i forskning kring liberala partier. Av partierna i 

den liberala partigruppen i Europaparlamentet ELDR10 karaktäriseras såväl folkpartiet som 

Radikale i termer av socialliberala partier (Sandström 2003: 95).

Det är inte helt okomplicerat att placera liberala partier utmed en endimensionell vänster-

högerdimension. Detta beror bland annat på, att den socioekonomiska skiljelinjen kan delas 

upp i två dimensioner. Den första kan sägas härröra från den franska revolutionen, och pekar 

på i vilken utsträckning som det offentliga skall tillåtas inskränka på individens sociala och 

politiska frihet till förmån för det gemensamt bästa. Längs denna kan liberaler och 

socialdemokrater sägas företräda frihet, medan konservativa och kristdemokrater favoriserar 

auktoritet. Den andra dimensionen kan sägas härröra från den industriella revolutionen, och 

rör i vilken utsträckning som det offentliga har rätt att inskränka på den enskildes ekonomiska 

frihet för det gemensamt bästa. Längs denna dimension är socialdemokrater och 

kristdemokrater för olika former av offentlig intervention, medan liberaler och konservativa är 

för en fri marknad. (Sandström 2003: 92)

   Dessa båda dimensioner tenderar att slås samman till en enda endimensionell vänster-höger 

skala, vilket naturligtvis är problematiskt, då ett liberalt parti därigenom kan placeras till 

höger i ekonomiska frågor som rör t ex skattesänkningar, frihandel osv., samt till vänster i 

frågor som rör individens frihet, som t ex jämställdhetsfrågor. Detta bör man ha i åtanke, då 

partier rangordnas på en vänster-högerskala. Att söka fastställa partiers positionering utmed 

en vänster-högerskala är ofta förknippat med validitets- och reliabilitetsproblem, beroende på 

vad det är man mäter. Vad som snarare är intressant, är således att studera trender i partiers 

ideologiska positionering. Genom att jämföra olika kvantifierade data vid olika tidpunkter,

kan man skapa en bild av hur partier över tid har sökt positionera sig. Man kan således skaffa 

sig en tydlig bild genom att studera flera olika undersökningar, om hur partier rör sig, utan att 

för den sakens skull med precision kunna placera enstaka fall på en linjär vänster-högerskala.

    Arbetet fortskrider nu genom analyser av existerande empirisk data för att belägga de två 

fallens positionering utmed vänster-höger- dimensionen. Det finns flera sätt att mäta om det 

                                                
9 Conservatives ska här tolkas som klassiska liberala partier som slår vakt om de gamla liberala värdena och inte 
i den ”ideologiska” termen konservativ.
10 The European Liberal Democrat and Reform Party
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skett några ideologiska förändringar mellan valen. Man kan analysera partiernas egna utsagor 

inför valen genom att studera partiers valmanifest. Vidare kan man fråga väljarna hur de 

uppfattar partierna ideologiska positionering genom att be dem placera partierna utmed en 

linjär vänster-högerskala. Ett tredje sätt att mäta partiernas placeringar på vänster-högerskalan 

är avslutningsvis, att via enkäter fråga ett flertal experter. I detta arbete kommer jag att studera 

samtliga tillvägagångssätt för att mäta trender i partiernas positionering över en

tidsdimension. 

Klargörande kring syftet

Då syftet i denna uppsats är att sammanställa empiriska data för att placera fallen på den 

beroende variabeln, kommer ingen genomgående metodologisk diskussion att förekomma 

kring konstruktionen av de operationella definitioner, vilka används för att placera partierna 

på vänster-högerskalan. Dock kommer naturligtvis en överblick att ges utifrån vilka grunder 

och operationaliseringar de olika värdena bygger på. För en genomgående metodologisk 

diskussion hänvisas därför till primärkällorna ifråga.

    

5.2 Valanalyser

Det första tillvägagångssättet att analysera partiers ideologiska förskjutningar är att evaluera

partiernas egna utsagor inför val genom analyser av partiers valmanifest. Hans-Dieter 

Klingemann et al. (2006) analyserar partiers politiska rörelser över ett tidsspann från 1990-

2003, byggt på data från partiers valmanifest. I denna krossnationella kvantifiering av olika 

partiers valmanifest söker Klingeman et al. skapa ett kvantifierat empiriskt plausibelt system,

som låter rangordna partier utmed vänster-högerdimensionen i en skala från -100 till 100. 

Skalan skapas genom att tillfoga kategorier, grupperade som Vänster respektive Höger och 

dra ifrån summan av de vänstra procentsatserna från summan av de högra. Detta ger ett värde 

för varje parti, baserat på dess officiella valmanifest, som indikerar var det placerade sig längs

med vänster-högerskalan. Ett parti som fullständigt hänger sig till vänsterfrågor skulle få 

värdet -100, på samma sätt skulle fullständigt höger parti få värdet +100. De kategorier som 

används sammanfattas i tabell 1.111.  

                                                
11 För exakta operationaliseringar av dessa variabler se Klingeman et al.: 2003: appendix 1 och 2
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Tabell 5.1 Kategorier för sammanräkning av vänster-höger- skalan i 
valmanifestanalyserna.

Höger betonar: summan i % för Vänster betonar: summan i % för
Militär: Positiv Avkolonisering, antiimperialism
Frihet, Mänskliga rättigheter Militär: Negativ
Konstitutionalism: Positiv Fred
Politisk auktoritet Internationalism: Positiv
Fri företagsamhet Demokrati
Ekonomisk stimuli Reglerad kapitalism
Protektionism: Negativ minus Ekonomisk planering
Ekonomisk ortodoxi Protektionism: Positiv
Begränsning av social omsorg Kontrollerad ekonomi
Nationellt levnadssätt: Positiv Nationalisering
Traditionell moralism: Positiv Expansion av social omsorg
Lag och ordning: Positiv Utbildning: Expandering
Socialt samförstånd Fackföreningar: Positiv
Kommentar: Skalan som låter rangordna partier utmed vänster-högerdimensionen skapas genom 

att tillfoga kategorier, grupperade som Vänster respektive Höger och dra ifrån summan av de 

vänstra procentsatserna från summan av de högra. Detta ger ett värde för varje parti, baserat på 

dess officiella valmanifest, som indikerar var det placerade sig längs med vänster-högerskalan i en 

skala -100 (längst till vänster) till 100 (längst till höger). 

Källa: (Klingeman et al. 2006: 5)

Partierna gör detta med utgångspunkt från att de vet, att väljarna redan har en ungefärlig 

uppfattning om deras relativa placering på höger-vänsterskalan. Manifesten är ett sätt att 

modifiera och sprida denna profil under själva valrörelsen. Vilken profil har då folkpartiet och 

Radikale velat sprida i de senaste valrörelserna jämfört med tidigare val? 

Valmanifestanalyserna påvisar de intuitiva resonemang, som väcktes i de inledande delarna i 

detta arbete. De data som sträcker sig fram till det danska valet 2001 och det svenska valet 

200612 pekar på, att folkpartiet efter det lyckade valet 2002, där man fick gehör för vissa 

utstickande frågor i ett annars tämligen socialliberalt valmanifest, fick ”blodad tand” och inför 

valet 2006 gick till val på ett tydligt högerinriktat valmanifest. ”Folkpartiet som jämfört med 

tidigare val väljer att gå till höger lyfter, förutom, sedvanliga folkpartifrågor som skola och 

utbildning, även fram traditionella konservativa frågor som lag och ordning i sitt manifest”

(Bergman & Sandström 2006). Radikale har gått från ett vänsterinspirerat valmanifest inför 

det danska valet 1990 mot mitten, något som inte ter sig särskilt märkligt med tanke på den 

allmänna högervridning som inträffat i dansk politik från början av 1990-talet fram till idag. 

Vad de data, som valanalyserna resulterar i, pekar på, är således en konvergens mellan de 

                                                
12 Siffrorna i Klingeman et al. (2005) sträcker sig tom det svenska riksdagsvalet 2002. För det svenska 
riksdagsvalet 2006 gäller (Bergman & Sandström 2006) 
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båda partierna fram t o m valen 2001/2002, efter det har folkpartiets valmanifest inför valet 

2006 visat på en klar högervridning.

    Genom att titta på de kategorier som ger ett positivt utslag för högervridning är det inte 

särskilt förvånande att folkpartiet i denna undersökning har positionerat sig höger ut. 

Nationellt levnadssätt och traditionell moralism samt en kraftig fokus på lag och ordning är 

kännetecken för folkpartiet. Någon liknande utveckling är svår att se hos kulturradikalerna i 

Radikale Venstre. Data saknas från det danska valet 2005 men är det högst otroligt med en 

liknande utveckling i det danska fallet. Den danska politiska kartan framställs som en klar

högervridning från 1990 fram till idag då den danska valmanskåren samt de etablerade 

partierna klart har förflyttat sig höger ut (van der Brugge & Voss 2003). I detta fall framstår 

Radikale som en empirisk anomali i den danska kontexten då de inte har följt denna 

utveckling.

Figur 5.1  Utvecklingen för Radikale respektive folkpartiet relaterat till 

valmanifestanalyser. (Egen bearbetning)
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Kommentar: På en skala från -100 (hela manifestet tar upp typiska vänsterfrågor) till +100 (hela manifestet tar 

upp typiska högerfrågor) går det att systematiskt studera hur partierna i olika valrörelser (via manifesten) väljer 

att profilera sig. Från valet 1994 och fram till och med det danska valet 2001 och det svenska valet 2002 kan en 

konvergens avseende partiernas valmanifest skönjas. Efter succévalet 2002 utmärker folkpartiet sig med ett 

extremt högerinriktat valmanifest inför valet 2006.  

Källa: (Klingeman et al. 2003). Folkpartiets värde 2006 (Bergman & Sandström 2006) 
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5.3 Opinionsundersökningar.

Det andra tillvägagångssättet handlar om valmanskårens perception, d.v.s. hur väljarna 

placerar partierna utmed vänster-höger- dimensionen inom respektive nationella kontext13. 

Här är det viktigt att studera fallet inom deras specifika, nationella kontext. Man kan således 

slå fast att en tydlig bild utkristaliserar sig vad beträffar den svenska väljarkårens perception 

av folkpartiets vänster-höger placering. Folkpartiet har, i väljarnas ögon, konsekvent vandrat 

högerut på Downs endimensionela vänster-högerskala sedan valet 1994 och framåt. Detta kan 

tolkas på följande vis; Det stora hoppet från mellan 1994 och 1998 ligger i att folkpartiet klart 

och tydligt tog ställning i blockpolitiken och avisade samarbete med socialdemokraterna. 

Detta sammanföll med valet av Lars Leijonborg som ny partiledare 1997. Sedan Lars 

Leijonborgs tillträde har folkpartiet i tre val i rad stärkt sin borgerliga högerposition genom att 

av väljarna uppfattas som ett mer och mer klart högerparti. Då partiet redan under Bengt 

Westerbergs tid med Anne Wibble som ekonomiskpolitisk talesperson anamat en 

utbudsekonomisk politik, där den potentiella BNP prioriteras, till förmån för den tidigare 

keynsianska, efterfrågestimulerande politiken, kan denna förändring inte tillskrivas någon 

allmän högervridning i strikt ekonomiskpolitiska spörsmål. Snarare måste denna förflyttning i 

väljarnas ögon tolkas som (1) klart ställningstagande i blockpolitiken samt (2) liksom 

valmanisfestanalysen implicerade, ett mindre fokus på ”det glömda Sverige” till förmån för 

ett klart propagerande för traditionella högerfrågor som lag och ordning och traditionell 

moralism. 

Radikale har i sin tur i stort sett legat kvar på samma position ända sen 1994 fram tom valet 

2005, och om någon förändring kan skönjas är det snarare en lätt rörelse åt vänster. 

En mer systematiserad analys visar att väljarna placerar Radikale till vänster i fråga om 

moralpolitik, i mitten avseende fördelningspolitik och till höger avseende EU och integration

(Nielsen 2007). Sammantaget är resultatet, sett utifrån den endimensionella vänster-

högerskalan, att Radikale påvisar en stabil mittenpositionering, stax till höger om 

Socialdemokratiet. Någon liknande partipolitisk ompositionering som i folkpartiets fall kan 

således inte skönjas avseende Radikale. Sedan valet 1994, där Bengt Westerberg öppnade upp 

för ett eventuellt samarbete med socialdemokraterna, har folkpartiet konsekvent vandrat 

högerut i väljarnas ögon, och framstår idag som ett parti klart till höger i svensk politik.

                                                
13 Man kan alltid diskutera hur långt tillbaka i tiden man bör gå för att titta på referenspunkter i syfte att tolka 
förändring. Avseende kategorin opinionsundersökningar är valet dock tämligen enkelt då de första danska 
undersökningarna gjordes i samband med valet 1994.  
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Samma data för Radikale påvisar en oerhörd stabilitet med ytterst små rörelser sedan valet 

1994 och framåt, precis som fallet var med valmanifestundersökningarna.

Figur 5.2. Väljarnas placering av partierna längs vänster-höger- dimensionen. (Egen 

bearbetning)
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Kommentar: På en skala där 0 är längst till vänster och 10 är längst till höger har väljare fått placera de politiska 
partierna. Medeltalen har sedan multiplicerats med 10. Väljarnas placering av partierna ger en entydig bild. 
Folkpartiet har, i de svenska väljarnas ögon, inför varje val sedan 1994 vandrat höger ut. Radikale har, i de 
danska väljarnas ögon, varit tämligen stabilt sedan valet 1994. Om någon förändring kan skönjas är det en svag 
rörelse åt vänster.
Källa: värdet för folkpartiet fram till 2002 (Holmberg & Oscarsson 2005: 107) värdet för folkpartiet 2006 
(Holmberg 2007) värdet för Radikale (Larsen 2007)  

5.4 Expertundersökningar 

Expertundersökningar där krossnationell data har samlats in för specifika år och sedan 

kvantifierats till ett värde rörande ideologisk positionering utifrån vänster-högerskalan är det 

tredje och avslutande tillvägagångssättet som här avses undersökas. Problemet med denna 

tredje kategori är att de undersökningar som gjorts, inte är fabricerade av samma författare 

och således utgår ifrån delvis skilda operationaliseringar. Därför kan det vara vanskligt att 

tolka ideologiska förskjutningar utifrån dessa. Då hög validitet dras från klara operationella 

definitioner ligger det ett reliabilitetsproblem i att utifrån två olika undersökningar jämföra 

data med varandra. Dock är detta bara en av tre kategorier som jämförs, och om alla dessa 
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visar på korrelation med varandra, hävdar jag, att den eventuella samvariationen tillsammans 

bidrar till att empiriskt kunna placera fallen på den beroende variabeln.

De mest genomarbetade expertundersökningar som författaren till denna uppsats känner till är 

dels John Huber och Ronald Ingelharts undersökning från 1995, dels Kenneth Benoit och 

Michael Lavers undersökning från 2006. Då Huber och Inglehart alltså inte gjort någon 

uppföljning av data från 1995 går det inte att uppfatta några säkra trender av partiernas 

positioneringar per se. Det blir därför angeläget att jämföra partiernas positionering relativt de 

andra partierna inom Sverige och Danmark för att tolka relativa positionsförändringar och 

därigenom kunna dra slutsats över tid i de båda undersökningarna. Således kommer de två 

olika expertundersökningarna att jämföras i förhållande till de statskontextuella 

positioneringarna och eventuella trender inom dessa.

    I John Huber och Ronald Ingelharts (1995) undersökning av partier i 42 olika länder 

rangordnas alla partier med parlamentariska mandat utmed en skala 0-10, där 0 är längst till 

vänster och 10 mest till höger. Undersökningen klassificerar partier utmed vänster-

högerskalan utifrån tio kategorier14. I både det danska och det svenska fallet definieras 

ekonomisk/klasskonflikt som den största vänster-högerfrågan i valmanskåren. Folkpartiet 

Liberalerna uppnår värdet 5.92 och Det Radikale Venstre uppnår siffran 5.67 i denna 

undersökning. Detta placerar partierna i närheten av partier som brittiska Liberal Democrats

(5.21), norska Venstre (5.86) och svenska Centerpartiet (5.92). Utifrån dessa värden 

kategoriseras båda dessa lika partier av Camilla Sandström som socialliberala partier i hennes

doktorsavhandling (Sandström 2003: 95). För att sätta fallen i proportion till vad som enligt 

tidigare diskussion benämns marknadsliberala eller ”liberal-conservatives”, partier kan vi 

jämföra med data för danska Venstre (8.11), ett värde som placerar partiet långt till höger om

de svenska (”gamla”) Moderaterna (7.11) (Huber & Ingelhart 1995: appendix 2) 

Kenneth Benoit och Michael Laver  (2006) genomför en liknade expertundersökning med 

data som härstammar från åren 2003/2004. I en skala 0-20 där 0 är längst till vänster och 20 

längst till höger placerar sig Radikale klart i mitten med värdet 9.3 medan folkpartiet uppnår 

värdet 14.2. Även om det är vanskligare att dra några generella slutsatser utifrån två olika 

undersökningar med olika operationaliseringar i mätning, bekräftar dessa den bild, som de 

tidigare undersökningarna påvisat. Nämligen att folkpartiet har rört sig högerut medan 

                                                
14 För en genomgång av dessa se (Huber & Ingelhart 1995: 78)
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Radikale har förblivit ett konsekvent mittenparti. I Ingelhart och Hubers undersökning från 

1995 tilldelas folkpartiet samma värde som Centerpartiet (5.92).  I Benoit och Lavers 

undersökningar från 2003/2004 tilldelas folkpartiet ett mycket högre värde (14.2) än 

Centerpartiet (12.2)15 och står klart till höger om detta. Vad beträffar Radikale positionering 

vis a vis de danska partierna behåller de sin position som det parti närmast till höger om 

Socialdemokraterna samt strax till vänster om Centrum Demokraterne i båda 

undersökningarna.

Tabell 5.3 Värdet av expertundersökningarna samlat i jämförelse med närliggande 

partier inom respektive stat. (Egen bearbetning)

Socialdemokratiet  Det Radikale Venstre   Centrum Demokraterne
1995 (0-10) 4.22 5.67 6.0
2001 (0-20) 7.6 9.3 11.3

Socialdemokraterna Folkpartiet liberalerna Centerpartiet
1995 (0-10) 4.08 5.92 5.92
2002 (0-20) 8.3 14.2 12.2

Kommentar: I den första expertundersökningen från 1995 går skalan från 0 (längst till vänster) till 10( längst till 

höger). I den senare undersökningen som avser Danmark år 2001 och Sverige 2002 går skalan från 0 (längst till 

vänster) till 20 (längst till höger). Folkpartiet utmärker sig som ett parti klart i mitten i den första 

undersökningen. I den senare expertundersökningen utmärker sig folkpartiet som ett parti klart till höger.

Radikale utmärker sig i sin tur, som ett tydligt mittenparti i båda undersökningarna. Även sett i relation till andra 

partier i Sverige och Danmark framkommer denna bild. Såväl socialdemokraterna som centerpartiet påvisar 

betydligt mindre rörelse än folkpartiet vilket innebär att partiets ompositionering inte kan förklaras med en 

allmän statscentrerad partipolitisk trend.    

Källa: (Huber & Ingelhart 1995: appendix 2) samt (Benoit & Lavers 2006: appendix B)

5.5 Sammanfattning

Sammanfattningsvis visar de tre undersökningarna på en utveckling där folkpartiet har rört sig 

högerut och där Radikale har bibehållit sin mittenpositionering. Valmanifestundersökningarna 

visade på en tydlig högersväng inför valet 2006 i Folkpartiets fall. Då några data inte finns 

analyserade för det danska valet 2005, blir jämförelsen något stapplande. Men då Radikale

                                                
15 Detta trots att Centerpartiet vid denna tid avslutat sitt tidigare samarbete med Socialdemokraterna och klart 
deklarerat sig som ett borgerligt parti vid tidpunkten för den senare undersökningen 2002.
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gjorde vad som får betecknas som ett succéval och gick fram kraftigt men trots detta valde att 

ställa sig i opposition, torde en eventuell högervridning kunna bortses ifrån. Vad beträffar 

väljarnas perception av partierna bekräftas bilden än mer. Folkpartiet har konsekvent, i 

väljarnas ögon, rört sig höger ut sedan valet 1994, medan Radikale lika konsekvent har 

behållit sin mittenposition med en något avvikande positionering åt vänster. Slutligen påvisar 

expertundersökningarna, med de brister som redogjorts för innan, att folkpartiet har rört sig 

höger ut i relation till framförallt Centerpartiet. Den klara mittenplacering som Radikale

påvisade i Ingelhart och Hubers expertundersökning 1995 är densamma i Benoit och Lavers 

undersökning 2006. För folkpartiets del gäller att den klara mittenpositionering man fick 1995 

har förbytts i en klar högerprägel i Benoit och Lavers undersökning 2002. Sammantaget 

bidrar dessa undersökningar till att det empiriskt går att belägga, att folkpartiet har rört sig 

höger ut medan Radikale har bibehållit sin mittenposition i Danmark. Utifrån dessa fakta 

kommer detta arbete söka reda ut, vad som är anledningen till dessa olika strategier mellan de 

två nordiskt liberala systerpartierna. 

6. Det Radikale Venstre.

Det Radikale Venstre skapades i Odense söndagen den 21 maj 1905 och tillhör kategorin 

äldre partier med dess nyligen firade hundra års jubileum. Partiet utgör ett av de fem klassiska 

partierna i den nordiska fenpartimodellen och i enlighet med den applicerade teorin är det de 

facto så att partiets förhållande och interaktion med andra danska partier idag präglas, som 

även Søren Bald (intervju 2007) påpekar, av den ”ryggsäck historien packat”. För att förstå de

partistrategiska överväganden partiet gjort under senare tid måste fallet sättas i en historisk 

kontext.

    Radikale har, som tidigare framhållits, sett sig själva och de facto fungerat som, ett litet 

parti med ett stort inflytande på dansk politik (Bille 1992: 202) 16. För att förstå ett partis 

politik och dess övervägningar idag måste man förstå dess historia. Men innan en koncis 

genomgång av partiets sentida historia måste partiets organisering ägnas viss uppmärksamhet.

                                                
16 Denna bild har, som påpekats i avsnittet kring tidigare forskning dock problematiserats och ifrågasatts av 
(Green Pedersen 2003)
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6.1 Radikales institutionella organisering och intervjuurvalet som följer på detta.

Landsmötet (Landsmøde) är Radikales högsta beslutande organ som beslutar om 

programfrågor och väljer partistyrelse. Partistyrelsen (Hovedbestyrelsen) leds av 

”partiordförande ” Søren Bald och beslutar om partiets verksamhet mellan landsmötena och 

drar upp riktlinjer för partiets politik. Partiledningen (Foretningsutvalg) ansvarar för partiets 

löpande angelägenheter och är partistyrelsens verkställande organ.

    Men vem är egentligen partiets ledare? Är det ordföranden för landsförbundet, Søren Bald, 

eller är det gruppledaren i Folketinget Marianne Jelved? Denna fråga om ansvarsfördelning är 

ett ständigt återkommande spörsmål, när man skall studera Radikale (Jmf Bille 2005: 339). 

Ansvarsfördelningen vad beträffar partiets exekutiva del är inte okomplicerad, vilket även 

visar sig i samtliga intervjuer med företrädare för partiet (Jelved intervju 2007, Bald intervju 

2007, Jakobssen intervju 2007). Pudelns kärna är helt enkelt; vem har kompetens att 

bestämma vad i partiet? Radikales ”egentliga” partiledare har på senare år varit ordföranden i 

folketingsgruppen när partiet inte har ingått i regering. Då partiet har ingått i regeringen har 

den minister med högst rang fungerat som partiledare. Således uppstod det, efter valet 2001, 

då Radikale inte längre deltog i regeringen en fråga huruvida Marianne Jelved, som tidigare 

varit den högsta ministern (ekonomiminister), var lämplig att leda partiet och föra partiet till 

framfång i nästa val. På ett möte med partistyrelsen17 i januari 2001 var frågan uppe huruvida 

folketingsgruppen borde välja ledare varje år, och då explicit inrätta en helt ny post i partiet 

som partiledare. Förslaget röstades ner av en majoritet. Då Radikale ser sig som ett 

medlemsparti, är just det delade ledarskapet mellan ordföranden för landsförbundet och 

gruppledaren i folketinget väldigt centralt. Om partiet skulle låta folketingsgruppen välja 

partiets ledare, skulle partiet gå mot ett klart parlamentsparti, vilket partistyrelsen således inte 

kunde ställa sig bakom. (Bille 2005: 359f) Därför är partiledarskapet officiellt delat mellan 

landsförbundets ordförande och folketingsgruppens ledare, även om den senare de facto 

fungerar som partiets ansikte utåt. Den som leder partistyrelsen och det verkställande 

utskottets arbete är dock ordföranden för landsförbundet Søren Bald. I denna uppsats har 

intervjuer genomförts med såväl gruppledaren i folketinget Marianne Jelved, landsförbundets 

ordförande Søren Bald samt med Hanne Jakobsen som sitter i partiets verkställande utskott.

                                                
17 Hovedbestyrelse översätts i Katz & Mair (1992) National Committee
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6.1.1 Historisk bakgrund

Då uppsatsens syfte inte är att ge en historisk skildring av partiet måste denna del begränsas18. 

För förståelsen kring Radikales sentida politik verkar därför en adekvat startpunkt – ett 

formativt ögonblick som påverkade alla länder i västvälden - vara oljekrisen på 1970-talet. 

Detta kan ses som det första gruset i den välfärdsstatliga upptrappning som kom att 

intensifieras från andra världskriget och framåt, och ett sakförhållande som politiska aktörer i 

hela västvärlden var tvungna att förhålla sig till. Koalitionsregeringen mellan 

Socialdemokratiet och Venstre 1978 hade manifesterat, att de båda partierna representerade, 

vad Kristian Hvidt (2005: 131) benämner, ”närmast oförenliga kulturer”. I efterdyningarna av 

oljekriserna, 1973/1979, framstod samarbete kring den ekonomiska politiken som det 

överordnade målet för Radikale. Efter valet 1982 valde Radikale att fungera som 

parlamentariskt stöd åt Poul Schlüters (Konservative) borgerliga fyrklöverregering. Radikale 

trodde inte på Socialdemokratiet som regeringsparti, och menade att partiet inte var i stånd att 

genomföra viktiga ekonomiska samt arbetsmarknadspolitiska reformer. Socialdemokratiet 

uppfattades av Radikale som alltför fast i socialismen och det främsta skälet, enligt Søren 

Bald, till att man inte sökte samarbete med Socialdemokratiet, var att de explicit inte hade 

förmåga att hantera de ekonomiska problemen som följde av oljekrisen (Bald intervju 2007). 

Radikale valde således att stödja Paul Schlüters fyrklöverregering, bestående av Konservative 

Folkeparti, Venstre, Centrum-Demokraterne och Kristerligt Folkeparti, som kunde genomföra 

nödvändiga ekonomiska reformer. Under sex år, från 1982 fram till 1988, fungerade Radikale

som stödparti åt två borgerliga ministärer ledda av Poul Schlüter. Det var främst 

säkerhetspolitik och försvar som var den borgerliga regeringens ömmaste punkter. Efter valet 

1988 uppnådde den alternativhypotetiska konstellationen Socialdemokratiet, Socialistisk 

Folkeparti och Radikale blott 88 av folketingets 179 mandat. Radikales utrikespolitiske 

talesperson förhandlade då i enrum med utrikesminister Uffe Elleman-Jensen (Venstre) vilket 

resulterade i ett förståelsebrev om de fem punkter som skilde partierna samt en muntlig 

förhandlingslösning. Därpå kunde Radikale, träda in i regeringen. (Hvidt 2005: 144f). Det 

fanns vid denna tidpunkt en stark misstro mot Socialdemokratiets partiledare Svend Auken, 

vilket såväl gruppledaren i folketinget, nu som då, Marianne Jelved samt Søren Bald bekräftar 

(Jelved intervju 2007, Bald intervju 2007). Även detta bidrog till att man gick in i en 

regeringskoalition med de borgerliga utan att vara överens om utrikespolitiken. Den 

                                                
18 För en gedigen genomgång av partiets historia, från födelsen 1905 fram till idag, se (Hvidt 2005) 
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dåvarande gruppledaren i Folketinget, som skulle få partistyrelsen tillåtelse att ingå i 

regeringen, Nils-Helveg Petersen, utryckte saken som att ”[F]ör mig utgör Svend Auken ett 

moraliskt problem. Därför har jag inte kunnat anförtro honom som förhandlingsledare och 

som statsministerkandidat.  En del av er är nog oeniga med mig - men det är alltså min 

personliga uppfattning.” (Hvidt 2005: 146 egen översättning). Radikales partistyrelse

godkände sedan manövern utan kommentarer, och Radikale kunde träda in i regeringen 

tillsammans med Konservative och Venstre. Med 6,5 procent stöd i valmanskåren och med tio 

mandat i folketinget fick Radikale hela fem ministrar, och sällan har det lilla partiet med det 

stora inflytandet på dansk politik manifesterats så väl som efter valet 1988. Då Nils Helveg 

Petersen blev ekonomiminister blev Marianne Jelved ny gruppledare i folketinget. Vägen mot 

förbättringar i ekonomin gick genom besparingar och privatiseringar. Statsminister Poul 

Schlüter gav de tre statsråden med ekonomiportföljer – finansminister Palle Sigmonsen 

(Konservative), skatteminister Anders Fogh Rasmussen (Venstre), och ekonomiminister Nils 

Helveg Petersen (Radikale) - i uppdrag att finna stora offentliga besparingar under namnet 

”århundradets plan”. De tre hade svårt att samarbeta. En trolig förklaring till detta torde ligga i 

synen på välfärdstaten, som Radikale beaktat, till skillnad från Konservative och Venstre som 

intagit en klart mer skeptisk hållning. Överraskande nog kom Socialdemokratiet att 

förekomma regeringen med planen Gang i halvfemserne, till största delen utarbetat av partiets 

vice ordförande Poul Nyrup Rasmussen och Mogens Lykketoft (Hvidt 2005: 149f). På en 

extra partikongress, den 11 april 1992, avsätts Svend Auken och Poul Nyrup Rasmussen väljs 

till ny partiledare för Socialdemokratiet. Denna utveckling bör inte förringas som avgörande 

för Radikales framtida övervägningar. Genom valet av Rasmussen försvinner, enligt samtliga 

företrädare för Radikale (Jelved intervju 2007, Bald intervju 2007, Jakobsen intervju 2007),

det största hindret för ett samarbete med Socialdemokratiet, nämligen personen Svend Auken. 

Regeringen kom att existera i två och ett halvt år och det blev ingen lycklig tid för någon av 

de inblandade. Radikales ministrar fann sig inte tillrätta i den borgerliga regeringen, och det 

gjorde inte Radikales väljare heller (Hvidt 2005: 148). Socialdemokratiet gjorde ett strålande 

val 1990 och gick fram 14 mandat, men med Svend Auken som partiledare blev man ställd

utan regeringsansvar. Tillsammans utgjorde Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti och 

Radikale en majoritet på 91 mandat, men Radikale kunde inte tänka sig att dela 

regeringstaburetterna med Socialistisk Folkeparti och fortsatte således att stödja 

Konservative/Venstre regeringen. Men när Poul Schlüters minoritetsregering tvingas avgå i 
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svallvågorna av Tamilmålet19 väljer Radikale, vars landsmöte i en resolution sagt sig vilja 

välta den borgerliga regeringen, att gå in i koalition med Socialdemokratiet, Centrum 

Demokraterne och Kristeligt Folkeparti.

6.1.2 Samarbetet med Socialdemokratiet

När så Radikale byter sida efter att länge stött de borgerliga, beror det på flera saker. Den 

första och mest iögonfallande var Tamilsagen, och den landsmötesresolution som Radikale

hade på att fälla den sittande regeringen. Den andra anledningen var att Socialdemokratiet

hade bytt partiledare från Sven Auken till Nyrup Rasmussen. 

   Genom valet av Poul Nyrup Rasmussen öppnas dörrarna upp för samarbete. I enlighet med 

teorin är detta avgörande, då denna partiledarsuccession öppnar upp för Socialdemokratiet att 

söka sig in mer mot mitten än som tidigare stå Socialistisk Folkeparti nära. Detta öppnar upp 

för Radikale att samarbeta kring den ekonomiska politiken. Då Radikale i grunden delar 

Socialdemokratiets syn på välfärdsstaten, samt har oerhört svårt för de borgerligas 

utrikespolitik är scenerna förändrade. Den exogena chock som Tamilsagen innebar, blev den 

utlösande faktorn till att fälla regeringen, och illustrerar vad som i teoridelen går under 

benämningen exogen situationsbunden faktor.

    Radikales primära mål kan inte tolkas på annat sätt än att man i början på 90-talet är 

policysökande i enlighet med den målkonflikt som är så central i den applicerade teorin Man 

fungerar som stödparti åt de borgerliga under åttitalet och går sedan i koalition med dessa, då 

den ekonomiska politiken som Socialdemokratiet står för inte är förenlig med den egna 

politiken. När Socialdemokratiet byter inriktning på den ekonomiska politiken, illustrerat 

genom det dokument som arbetas fram av Nyrup Rasmussen och Lykketoft, och då den förre 

sedan väljs till partiledare efter att Svend Auken, som den förste socialdemokratiske ledaren i 

historien, blir avsatt på en extra partikongress, faller det sig naturligt för Radikale att söka 

samarbete med Socialdemokratiet. Utrikespolitiskt står man redan närmare Socialdemokratiet

än de borgerliga, och vad gäller synen på välfärdstaten delar man av tradition 

                                                
19

Den 14 junuari 1993 lämnade Mogens Hornslet sin rapport i Tamilsagen (Tamilmålet), som handlade om 
familjesammanföring av tamilska flyktingar från det krigshärjade Sri Lanka och som senare skulle ställa 
dåvarande justitieministe Erik Ninn-Hansen inför riksrätt. Poul Schlüter fann innehållet så belastande för honom 
själv och för det Konservative Folkeparti att han, samma dag som Mogens Hornslet la fram sin rapport, 
meddelade regeringens avgång. Han utlyste dock inte nyval och den 25 januari efterträddes ministären Schlüter 
av regeringen Poul Nyrup Rasmussen 1 
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Socialdemokratiet grundinställning20. Detta sker i ett läge då välfärdstaten utsätts för den 

värsta krisen någonsin, med spekulationerna mot den danska kronan och den djupa 

ekonomiska krisen som följer på detta. Detta ställningstagande kan inte tolkas i syfte att 

röstmaximera eller söka regeringsinflytande. Regeringsinflytande kunde man, om detta hade 

varit det överordnade målet, kunnat uppnå med de borgerliga, vilket man även prövade 

mellan 1990-92. Röstmaximerande syfte vekar det heller inte finnas mycket belägg för. 

Visserligen gjorde Radikale ett mycket dåligt val 1990, och ur röstmaximeringssynpunkt 

skulle man kunna argumentera för att samarbete med Socialdemokratiet är att föredra, då 

Radikales väljarprofil tenderar att svara upp mot en vänsterprofil (Bille 2005: 347). Man kan 

även spekulera i ett behov av att röstmaximera, då Radikale gör ett dåligt val 1990 och backar 

tre mandat efter att ha stött de borgerliga i enlighet teorin om (omvänd) avtagande 

marginalnytta, men det är samtidigt så att majoriteten av partimedlemmarna förefaller att 

föredrar, Socialdemokratiet framför Konservative/Venstre (Bald intervju 2007, Jakobsen

intervju 2007) samtidigt som partimedlemmarna i mycket högre utsträckning placerar sig 

själva till vänster än till höger (Nielsen 2003: 139), vilket implicerar att detta faller inom 

målet för policysökande. Den överväldigande orsaken till att man väljer att samarbeta med 

Socialdemokratiet framstår som en klar policyorienterad avsikt. Här måste Marianne Jelveds 

förklaring, att samhället stod i skuggan av den ekonomiska krisen inför stora nödvändiga 

reformer och då det blev möjligt, att med Poul Nyrup Rasmussen, hitta vägar att sammarbeta, 

tolkas som sann, oavsett motiv att eventuellt dölja hypotetiskt röstmaximering-/officeseeking-

argument (Jelved intervju 2007). Orasken till att Radikale inte kunde sammarbeta vänsterut 

hade under en lång tid varit Socialdemokratiets syn på den ekonomiska politiken. Det finns en 

allmän uppfattning i Radikale, att de borgerliga har en mer rationell syn på den ekonomiska

politiken (Bald intervju 2007). Men i dessa ekonomiska frågor närmade sig nu 

Socialdemokraterna Radikale. Och vad gäller välfärdsstaten, som Radikale slår vakt om, och 

som hammnar i akut kris under dessa år, stod Socialdemokratiet närmare Radikale än de 

borgerliga, som enlig Bald (intervju 2007), om inte bekämmpade välfärdsstaten så i alla fall 

var väldigt skeptiskt inställda till den. För att få utslag för sin politik blir det således naturligt 

för Radiakel att söka samarbete med Socialdemokratiet. Radikale ingår som 

regeringsunderlag i Nyrup Rasmussens samtliga fyra ministärer, fram till och med valet 2001. 

Sett till den målrelaterade konflikten avseende partiers primära mål, kan man kunna 

                                                
20 För en mer genomgripande studie kring Radikales utrikespolitik och välfärdspolitik, se (Lidegaard 2005) 
respektive (Christensen 2005)
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konkludera att om Radikales stöd till Socialdemokratiet primärt var i röstmaximeringssyfte så 

var den strategin tämligen verkningslös. Som framgår av tabell 7.1 är Radikales

mandatutvekling i Folketinget realtivt konstant mellan 1994 och 2001, och man når inte upp 

till de siffror man hade på 80-talet då man stödde de borgerliga. 

Figur 6.1 Styrkeförhållandet i Folketinget sedan valet 1988 fram till 2005 sett till 

procentuell mandatfördelning (179 mandat totalt). (Egen bearbetning)
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1988 1990 1994 1998 2001 2005
Enhedslisten (El) 6 5 4 6

Socialistisk Folkeparti (SF) 24 15 13 13 12 11
Socialdemokratiet (S) 55 69 62 63 52 47

Det Radikale Venstre (R) 10 7 8 7 9 17

Venstre (V) 22 29 42 42 56 52
Det Konservative Folkeparti (KF) 35 30 27 16 16 18

Centrum-Demokraterne (CD) 9 9 5 8
Kristerligt Folkeparti (Krf) 4 4 4 4

Fremskridtspartiet (Fr) 16 12 11 4
Dansk Folkeparti (DF) 13 22 24

Kommentar: Vad beträffar Radikales mandatutveckling är den, under den redovisade perioden, tämligen stabil 

ven om man inte förrän succévalet 2005 överträffar de 10 mandat man uppnådde på 80-talet. Från valet 1988 

fram till valet 2001 ligger partiet på mellan 10 (1988) och 7 (1990/1998) mandat. Det är först vid valet, 2005, där 

Radikale gick starkt framåt och erövrade 17 mandat i folketinget, som man kan skåda ett klart trendbrott. 

Samtidigt illustrerar figuren hur den danska valmanskårens elektorala beteende svängt åt höger, illustrerat genom 

socialdemokratiets allt svagare stöd samtidigt som det ökande stödet för Venstre och Dansk Folkeparti. 

Källa: Danska valmyndigheten
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6.1.3 Den politiska utvecklingen samt situationen efter valet 2001

Det mest iögonfallande, vad beträffar den danska politiska kartans utveckling, de senaste 

femton åren, är att invandringsdimensionen har slagit igenom och, i Benoit & Lavers 

undersökning, utgjorde den viktigaste dimensionen av de danska väljarnas preferenser (Benoit 

& Laver 2006: 160, 173). Detta sammanfaller med att den danska valmanskåren gjort en 

markant förskjutning till höger, i termer av dess elektorala beteende (van der Brugge & Voss 

2003), och således har de danska partierna varit tvungna att positionera sig i denna fråga. 

Frågan om flyktingar och invandrare, som har en så central roll i dansk politik, kom för första 

gången på allvar upp i dansk politik i mitten på 80-talet, när framförallt Fremskrittspartiet tog 

plats med en främlingsfientlig retorik och krav på stramare flyktinglagstiftning. I valrörelsen 

1987 fick dessa frågor viss uppmärksamhet, men slog inte igenom på den politiska 

dagordningen bl.a. p.g.a. att den dåvarande borgerliga regeringen inte hade något intresse av 

att ge frågan en framskjutande plats. Regeringen var tvungen att stötta sig på Radikale för att 

överleva politiskt, och i synen på flyktingar och invandrare var, och framförallt är, avståndet 

stort mellan Radikale och de två stora borgerliga partierna. När så Radikale 1993 gick över 

och inledde ett samarbete med Socialdemokratiet hade Venstre och Konservative inte längre 

någon anledning att hålla avstånd till Fremskrittspartiet, då det var uppenbart att det fanns 

röster att vinna på att närma sig Fremskrittspartiet och dess arvtagare Dansk Folkeparti i 

synen på invandrare och flyktingar. När Nyrup Rasmussens fjärde ministär var tvungen att 

lämna ifrån sig makten, kunde Venstre och Konservative bilda regering med det öppet 

främlingsfientliga Dansk Folkeparti som parlamentariskt stödparti. 

    Valet 2001 blev ett katastrofval för Socialdemokratiet som förlorade hela 11 mandat. 

Mogens Lykketoft tillträde som partiledare efter Poul Nyrup Rasmussen, men 

Socialdemokratiet fortsatte att rasa i opinionen. Dansk Folkeparti med dess karismatiske 

partiledare Pia Kjærsgaard framstod som valets, tillsammans med Venstre, stora vinnare, och 

den borgerliga regeringen var nu tvungen att anpassa sin politik, i framförallt 

utlänningspolitiken, till dennas krav. Ett sargat Socialdemokratiet börjar nu assimilera sin 

politik till regeringens i takt med valmanskårens skiftande preferenser. Valet 2005 blir ånyo 

ett bakslag för Socialdemokratiet, som backade ytterligare fem mandat. Efter detta avgår 

Mogens Lykketoft och efterträds av Helle Thorning-Schmidt. Socialdemokratiets utveckling 

påverkar naturligtvis Radikale, som måste förhålla sig till sin samarbetspartner.
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6.1.4 Radikales situation

Sedan valet 2001 är Radikale ställt utanför regeringsinflytande, och inför valet 2005 var dess 

kluvna inställning till regeringssamarbete återigen fråga för diskussion i dansk 

samhällsdebatt. Det var inte längre självklart, att man skulle stödja en regering ledd av 

Socialdemokratiet, vilket beror på den förändring Socialdemokratiet har genomfört i sin 

politik för att anpassa sig till den stora valmanskårens preferenser. Det är naturligt att ett parti 

söker förändra sig efter stora bakslag. Socialdemokratiet förlorade hela 11 mandat i valet 

2001 och blev för första gången i historien mindre än Venstre. I enlighet med teorin kring 

partistrategisk förändring gynnas utsikterna till partipolitisk förändring efter stora chocker. 

Valnederlaget 2001 illustrerar en sådan chock tillsammans med det faktum att 

Socialdemokratiet inte längre gick i takt med de danska väljarna. Den allmänna uppfattningen 

i Radikale, som manifesteras i samtliga intervjuer och konkretiseras i resolutionen En anden 

vej for Danmark (www.radikale.dk), är att Radikale inte kan ställa upp på varken regeringens 

eller Socialdemokratiet politik, som man uppfattar har konvergerat. I fem punkter slår partiet 

fast de krav som, om man tolkar Marianne Jelved (intervju 2007), är av en ultimativ karaktär 

för att stödja en dansk regering. Dessa inbegriper en mer human och rättvis migrations- och 

integrations- politik, en mer flexibel och rättvis skattepolitik med lägre skatter på arbete,en 

mer reformvänlig och framtidsorienterad skolpolitik, ett mer decentraliserat offentligt och 

politiskt system samt en mer EU- och FN- orienterad utrikespolitik. Uppfattningen i Radikale 

är att Foug Rasmussen, vad man benämner, ”så kallade” liberala parti Venstre har vandrat 

långt från sina liberala värderingar kring skatter, välfärd samt sociala skyddsnät och framstår 

idag som mer eller mindre socialdemokratiska. 

Väsentligt i dess liberala arv framstår dock frysningen av skattekvoten på 2001 års nivå, 

vilket enligt Radikales företrädare är ett enormt problem då denna hindrar en riktig 

skattereform. Samtidigt har Venstre förflyttat sig i motsatt riktning, åt höger, i frågor som rör 

immigration, skolpolitik och kulturella frågor. Under samma tid har Socialdemokratiet haft 

det motigt i valmanskåren och därför sökt kalkera regeringens politik. Man sluter upp bakom 

skattestoppet, och man har närmat sig Venstre vad beträffar utlänningspolitiken. Således 

framstår det idag som att Radikale inte kan tänka sig ett samarbete med varken 

Socialdemokratiet eller Venstre. I samband med resolutionen En anden vej for Danmark

förekom diskussioner huruvida man borde kalla den för den tredje vägen i förhållande till 

Venstre och Socialdemokratiet (Bald intervju 2007). Men då Socialdemokratiet och Venstres

politik i så hög grad assimilerats valde man att kalla den för den andra vägen och markerar
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tydligt uppfattningen om sig själv som det enda oppositionspartiet som står för en alternativ 

politik. Radikale har fortsatt att tämligen ensamt kritisera regeringens utlänningspolitik som 

anses vara intolerant. I valet 2005 trädde Radikale fram som den främsta opponenten mot 

regeringen och Marianne Jelved framstod som Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaards raka 

motsats. Radikale blev sedermera den stora vinnaren i valet 2005 med åtta vunna mandat. 

Men genom Socialdemokratiets dåliga valresultat kunde den sittande regeringen regera 

vidare.

    

Skulle detta tolkas som att partiet först och främst söker röstmaximera, borde en klarare 

strategi vara att klargöra att förstahandsvalet är att samarbeta med Socialdemokratiet. Detta 

eftersom de flesta nya väljare kommer från Socialdemokratiet för att på så vis söka upp dessa 

marginalväljare. Man skulle således resonera i termer av att man var rädd att förlora 

eventuella marginalväljare tillbaka till Socialdemokratiet, om man öppnar upp för ett 

borgerligt samarbete. Att många väljer att rösta på Radikale borde således vara ett uttryck för 

att man stödjer en Socialdemokratiet/Radikale regering. Då man är missnöjd med den 

politiska utvecklingen inom Socialdemokratiet lägger man sin röst på Radikale i tron om att 

man stödjer en ”vänsterregering”. Marianne Jelved uttryckte dock inga sådana farhågor. Hon 

medger, att hon känner en stor frustration över att sakna parlamentariskt inflytande trots den 

stora framgången men avfärdar samtidigt eventuella problem med att inte ta tydlig ställning i 

blockpolitiken, då traditionen i Danmark inte är som i Sverige. ”Väljarna vet att Radikale kan 

samarbeta med de borgerliga liksom med Socialdemokratiet” (Jelved intervju 2007). Det är 

förvisso sant att blockpolitiken i Danmark inte är lika cementerad som i Sverige. Men bakom 

resonemanget döljer sig nog mer av en insikt, att den politiska mitten där Radikale verkar nu,

är mer öppen än någonsin tidigare. Sedan valet 2001 är inte Centrum Demokraterne 

representerade i Folketinget, och efter valet 2005 inte heller Kristeligt Folkeparti, vilket 

innebär att Radikales närmaste konkurrenter om ”mittenväljarna” inte längre utgör samma 

hot. Radikale kan således, tämligen fritt, spela rollen som partiet mellan blocken och således 

söka öka sin väljarbas på båda de stora partiernas bekostnad. Genom att spela rollen som det 

enda parti, vilket utmanar de stora partierna på båda sidor blocken, framstår Radikale som det 

enda trovärdiga alternativet till den konvergens, som skett mellan Socialdemokratiet, Venstre, 

Konservative och Dansk Folkepartis politik. Men faktum kvarstår dock att Radikale, i sitt 

succé val 2005, tagit väljare tämligen uteslutande på bekostnad av Socialdemokratiet, och 

således talar det faktum, att man brutit sitt samarbete med Socialdemokratiet emot det primära 

målet om röstmaximering.  
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Alternativa strategier

Som redogjordes i teoridelen finns det olika fraktioner inom alla partier. En given 

policysökande strategi, för att söka öka sitt inflytande, torde vara att söka isolera Dansk 

Folkeparti. Dessa resonemang har även framförts av Radikales europaparlamentariker Anders 

Samuelsson, och går ut på att Radikale borde avisera sitt intresse att ingå i en borgerlig 

regeringskonstellation för att på så vis göra regeringen oberoende av Dansk Folkeparti. Den 

allmänna uppfattningen är dock, att han inte har stort stöd för detta inom partiet (Bald intervju

2007, Jelved intervju 2007, Jakobsen intervju 2007). Radikale skulle naturligtvis vilja isolera 

Dansk Folkeparti från makten, men det skall mycket till för att Radikale ska stötta Venstre

och Konservative. Helt fundamentalt är ett skifte av statsminister. Radikale kommer inte 

under några som helst omständigheter stödja en regering med Anders Foug Rasmussen som 

statsminister (Jelved intervju 2007, Bald intervju 2007). Däremot finns det kritik inom partiet 

mot beslutet att bryta upp samarbetet med Socialdemokratiet. Denna kritik beror främst på att 

man anser Radikale stå närmare Socialdemokratiet ideologiskt. Marianne Jelved verkar ändå 

kunna tänka sig ett samarbete med de borgerliga, medan ordföranden för landsförbundet 

Sören Bald inte verkar kunna se ett framtida samarbete. Detta kan tyda på olika analyser av 

Folketingets och landsförbundets ordförande, och skulle således kunna påvisa att de kan ha 

olika preferenser. Marianne Jelved upplever en mycket stor frustration över att det goda 

valresultatet 2005 inte lede till ökat parlamentariskt inflytande (Jelved intervju 2007). Denna 

maktlöshet är mer framträdande för parlamentsledamöter, som ständigt påverkas av detta 

faktum i det dagliga utskottsarbetet. Således är detta mer framträdande för medlemmarna av 

folketingsgruppen, som därmed bör vara mer benägna att söka inflytande genom att i högre 

grad anpassa politiken för att kunna underlätta en eventuell regeringssamverkan. 

I termer av målrelaterade konflikter kan detta inte tolkas som något annat än att Radikale 

håller kvar policypåverkan som det primära kravet. Då såväl Socialdemokratiet, Venstre och 

Dansk Folkeparti, som tillsammans utgör ca 65 procent av valmanskåren, inte verkar anse att

det behöva några reformer och dessutom är skeptiskt inställda till stora grupper i samhället, 

kan naturligtvis ett starkt ifrågasättande av vad vi kan kalla för ’mainstream politik’ locka till 

sig stora väljarskaror, som söker alternativ till de dominerande partierna. Radikale blev 

således också valet 2005 års stora vinnare då man gick fram hela 8 mandat, från 9 till 17. Man 

kan således spekulera i att detta är en röstmaximerande strategi för att locka till sig stora 

väljargrupper, som söker något annat än de tre stora partiernas, i många stycken liknande 

politik. Men då Radikale påvisar en otrolig stabilitet avseende positionering och politik, måste 
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detta faktum förklaras med att Radikales primära mål och röstmaximerings målet i detta fall 

korrelerar. Som påpekats i teoridelen kan under gynnsamma omständigheter flera mål 

sammanfalla. Radikales primära mål kan inte tolkas på något annat sätt än att primärt söka få 

genomslag för sina politiska värderingar i den danska samhällsdebatten, vilka tenderar att 

utifrån en endimensionell vänster-höger- skala, vara oerhört stabila enligt samtliga 

mätinstrument. 

Skilda preferenser?

Man kan resonera kring att en policysökande strategi gynnas i Radikale med dess hybrida 

”ledarorganisering” och dess, relativt andra partiers, stora inflytande för medlemmarna. Sett 

till den applicerade teorin tenderar ”gräsrötterna” föredra policy medan den ledande delen av 

partiet, främst parlamentsledamöterna söker agera mer rationellt i förhållande till 

valmanskårens preferenser. Det finns ett underliggande resonemang kring att rationella 

aktörer agerar utifrån att realisera sina egna mål. Parlamentsledamöter torde se till att själva 

bli återvalda och anpassa politiken i enlighet med valmanskårens preferenser för att nå detta 

mål i högre utsträckning än andra partimedlemmar. Gräsrötterna i partiet har inte samma 

egenintresse av detta och söker snarare följa ideologiska övertygelser. Allteftersom partierna

går mot en ökad hierarkisering, med en konvergens mot marknadsorientering, ifrågasätter de 

allt färre medlemmarna allt starkare sådana beslut som de anser gå mot deras egen uppfattning 

genom att använda sig av antingen ”voice” eller ”exit” dvs. att antingen protestera eller helt 

sonika lämna partiet (Hirschman 1970: 21-44). I ett parti som Radikale, med dess 

organisatoriska uppbyggnad,  är en hypotes att de vanliga medlemmarna har ett större 

inflytande och således fungerar som ett starkare institutionellt hinder för folketingegruppen att 

verka med full rationalitet. Det faktum att Radikales medlemmar i högre grad än alla andra 

partier anger partiets ideologi och en önskan om att få inflytande på partiets politik som 

främsta skäl för partimedlemskap, ger visst stöd för denna hypotes (Elklit 2003: 60). Här bör 

de eventuella skiftande preferenser mellan Søren Bald vis a vis Marianne Jelved återigen 

accentueras. Medan Marianne Jelved håller öppet för ett eventuellt framtida samarbete med de 

borgerliga, förefaller Søren Bald betydligt mer pessimistisk till ett sådant. Detta kan mycket 

väl tyda på att folketingsgruppens gruppledare är betydligt mer benägen att verka för en 

regeringssökande strategi än Landsförbundets ordförande. 
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6.2 Konklusion

Vad ovanstående genomgång har påvisat är att Radikales primära mål har varit och är 

policysökande. De eventuella invändningar som rests mot detta i analysen kan inte verifieras 

empiriskt, och därför måste konklusionen vara att Radikales otroligt stabila positionering har 

berott på att partiet allt sedan början av 1990-talet och fram tills idag, som sitt primära mål har 

haft en policysökande strategi - att påverka opinionen genom en konsekvent idépolitik. 

Förklaringar till detta är att partiet, dels genom historien har kunnat samarbeta med båda 

blocken och därför inte känner samma behov av att följa vissa trender inom olika block. Det 

mest uppenbara exemplet på detta är inom utlänningspolitiken, där de stora partierna i 

Danmark, i enlighet med Antony Downs antagande om, att då det finns en uttalad och stark 

opinion i en för väljarna viktig fråga kommer partier att anpassa sig till den opinionen och 

bedriva en liknande politik, har assimilerat sin politik. 

    Den andra förklaringen till detta är partiets speciella uppdelning mellan folketingsgruppen 

och landsförbundet. Partiledaren är inte medlem av folketinget och till partiets verkställande 

utskott bereds endast två av tolv platser till medlemmar ur folketinget. Detta bidrar till att de 

medlemmar av den församling där politiken formas, Folketinget, inte kan agera med lika full 

självständighet som inom andra partier då de är i minoritet i partiets verkställande utskott som 

ansvarar för partiets löpande angelägenheter. 

    Partier kan inte bortse från de medlemmar man har samt vilka krav dessa har på partiets 

ledning. Det är troligt, att kvarvarande medlemmar idag jämfört med förr, då 

medlemsanslutningen var betydligt högre, är mer benägna att protestera om ledningen inte 

sköter sitt uppdrag (Nord & Strömbäck 2003: 44). Då ledande företrädare för partiet inte är 

politiker till yrket, och som enligt samtida forskning oftast föredrar policy framför rationella 

beslut för att uppnå röster eller regeringsdeltagande, fungerar Radikales institutionella 

uppbyggnad som ett starkt incitament för att partiets primära mål blir de policysökande. 

Många ledande företrädare i partiet har inte samma incitament att söka bli återvalda för den 

egna sakens skull då endast 2 av 12 platser i partiets verkställande utskott är avsedda för 

folketingsmedlemmar eller ministrar.
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7. Folkpartiet liberalerna

Folkpartiet grundades i sin nuvarande form 1934 men dess rötter sträcker sig till Frisinnade 

landsföreningen som grundades 1902. Folkpartiet utgör i Sverige, på samma sätt som 

Radikale i Danmark samt Venstre i Norge, det liberala partiet i den nordiska 

fempartimodellen. Under Bertil Ohlins tid som ordförande blev partiet det största 

oppositionspartiet utan att hamna i regeringsställning. Den Socialdemokratiska 

makthegemonin, som i ett internationellt perspektiv endast tordes överträffas av Japans 

liberaldemokratiska parti, har lett till att folkpartiet under större delen av sin existens har 

verkat i opposition. De få gånger som tillfälle givits har dock partiet trätt in i regeringen och 

partiet kom att bli det enda parti som medverkat i samtliga borgerliga regeringar från 1976 

fram till idag. 

7.1 Partiorganisering

Landsmötet är partiets högsta beslutande organ och beslutar om programfrågor och väljer 

partistyrelse. Partistyrelsen leds av partiordförande Lars Leijonborg och beslutar om partiets 

verksamhet mellan landsmötena och drar upp riktlinjer för partiets politik. Partiledningen

ansvarar för partiets löpande angelägenheter och är partistyrelsens verkställande organ.

7.2 Historisk tillbakablick

Den 8 oktober 1976 kunde Sveriges första borgerliga koalitionsregering i modern tid tillträda 

med centerledaren Torbjörn Fälldin som statsminister, och folkpartiledaren Per Ahlmark som 

vice statsminister. De sex år av borgerliga regeringar som följde, kan sammanfattas som 

kaotiska. Det ekonomiska läget var prekärt bl.a. till följd av oljekriserna, och vad de 

borgerliga regeringarna egentligen åstadkom kan diskuteras. I efterhand har det också riktats 

kritik mot att de sex regeringsåren präglades av allt för lite systemförändringar och av en allt 

för svag budgetpolitik med ständig återkommande devalveringar. Folkpartiet var, liksom 

övriga partier, påverkat av dåtidens vänstervåg, som präglades av en misstro till marknaden 

och en stark tilltro till politikens möjligheter att påverka ekonomin (Johnson 2003: 95, jmf 

valmanifest data i Budge et al. 2001). De borgerliga regeringsåren tog slut efter valet 1982, 

som för folkpartiet resulterade i det dittills sämsta valresultatet i partiets historia. 1983 

tillträdde Bengt Westerberg som partiledare, och med honom förändrades partiet i en tydligt 

marknadsliberal riktning, då denna partiledarsuccession sammanföll med det nya 
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partiprogram som antogs på landsmötet 1982, och som var betydligt mer marknadsinriktat 

jämfört med det tidigare partiprogrammet från 1972. 

In på 1990-talet

Den s.k. Westerbergeffekten innebar en remarkabel uppgång för folkpartiet som gjorde två 

mycket bra val 1985 och 1988. Folkpartiet ingick en överenskommelse med 

socialdemokraterna kring 1987 års försvarsbeslut. Startskottet för den stora skattereformen i 

slutet av 1900-talet var då Kjell-Olof Feldt och Stig Malm betecknade det rådande 

skattesystemet som ”ruttet och perverst”. Tillsammans med socialdemokraterna genomförde 

folkpartiet sedan den stora skattereformen 1990-91, som bl.a. innebar, att de flesta endast 

skulle betala kommunal skatt, vilket innebar en marginalskatt kring 30 procent. De som 

betalade statlig inkomstskatt skulle få minst hälften kvar av en inkomstökning. Syftet med 

skattereformen var att det skulle löna sig att arbeta och spara, samtidigt som det skulle göra 

det mindre lönsamt att låna och skatteplanera. 

    Våren 1990 havererade den socialdemokratiska regeringens politik, då riksdagen avvisade 

förslag om prisstopp, lönestopp, utdelningsstopp och strejkstopp. Regeringen Carlsson I

avgick, när den inte lyckades få igenom ett krispaket i riksdagen. Behovet att åtgärda 

kostnadskrisen och skenande lönehöjningar fanns ändå kvar, och den 5 april gjorde 

regeringen upp med folkpartiet. Bengt Westerberg höll i detta läge öppet för möjligheten till 

fortsatt samverkan med socialdemokraterna. Men då regeringen frångick uppgörelsen, då det 

gällde sjukförsäkringen, och då Ingvar Carlsson vägrade ta avstånd från LO: s uttalande om 

fondsocialisering, växte det fram ett tryck inom partiledningen i folkpartiet att markera en 

borgerlig linje (Johnson 2002: 113)

Regeringsdeltagandet 1991-94 och partiets blockpolitiska överväganden fram till idag

Den 30 oktober 1990 publicerade moderaternas Carl Bildt och folkpartiets Bengt Westerberg

en debattartikel i Dagens Nyheter, där de förklarade, att de ville regera tillsammans. Under 

våren 1991 kom även ett gemensamt valmanifest, Ny start för Sverige. Folkpartiet sökte 

således i valrörelsen 1991 mandat för en borgerlig regering. De fyra borgerliga partierna 

moderaterna, folkpartiet, centern och nykomlingen kristen demokratisk samling fick inte 

tillsammans ihop en majoritet, utan blev tvungna att förlita sig på det populistiska ny 

demokrati. Regeringen Bildt tillträdde i ett läge, då ekonomin befann sig i fritt fall, och efter 

nej-segern i den danska folkomröstningen om Maastrichtfördraget i juni 1992 uppstod stor 
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oro på de europeiska valutamarknaderna, och kronan utsattes för ett hårt tryck. Det desperata 

försöket att försvara kronans fasta växelkurs kulminerade till slut med riksbankens 

marginalränta om 500 procent.

    Inför valrörelsen 1994 öppnade Bengt Westerberg upp för ett samarbete med 

socialdemokraterna, säkerligen stärkt av erfarenheten kring de svagheter, som följer på att 

regera i minoritet. 1994 sökte folkpartiet att profilera sig som den tredje kraften, vilket

uppfattades av väljarna, som att partiet var villigt att pröva en regeringskoalition med 

socialdemokraterna (Malmström 2005: 144). Westerberg fick även mandat av partistyrelsen 

att ställa upp, om Socialdemokraterna inbjöd till koalitionssamtal (Johnson 2002: 119). 

Socialdemokraterna visade dock inget intresse av samverkan med folkpartiet och regeringen 

Carlsson III kunde tillträda efter att endast folkpartiets riksdagsgrupp röstat emot. 

Bengt Westerberg, som innan valet hade klargjort, att han ämnade avgå vid ett dåligt 

valresultat, avgick, och Maria Leissner valdes till ny ordförande. Hon hann emellertid bara 

sitta två år, innan hon i sin tur avgick, och ersattes av Lars Leijonborg som i sitt första val, 

1998, ledde partiet till dess sämsta valresultat i historien. Folkpartiet sökte i detta val mandat 

för en borgerlig regering. Den allmänna känslan var dock ,att det inför valet 1998 upplevdes 

som svårt att ta ställning för ett borgerligt samarbete. Moderaterna uppfattades som alltför 

inspirerat av neoliberalismen (Pehrson intervju 2007). Under denna tid fanns fortfarande en 

osäkerhet kring partiets blockpolitiska hemvist, trots att man hade deklarerat, att man avsåg

stödja en eventuell borgerlig regering. Detta skulle dock komma att ändras och från och med 

valet 2002 har folkpartiet deklarerat, att man inte kan tänka sig något annat än borgerligt 

samarbete. Den främsta anledningen till detta var enligt dåvarande partisekreteraren Johan 

Pehrson (intervju 2007), socialdemokraternas uppenbara maktarrogans samt den för 

folkpartiet gynnsamma förändringen inom moderaterna. Frågan kring socialdemokraternas 

eventuella maktarrogans är naturligtvis en subjektiv perception, däremot bör den andra 

förklaringen ifrågasättas, då den framstår som något förvirrande. Anledningen till att partiet så 

sent som inför valet 1998 kände en tvekan att tydligt deklarerar sin borgerliga hemvist, var 

framförallt att moderaterna uppfattades som alltför neoliberala (jmf Pehrson intervju 2007). I 

valet 2002 tar dock folkpartiet klart ställning för ett borgerligt samarbete, trots att det var i 

detta val som moderaterna av väljare och bedömare uppfattades som mest libertanskt, bl.a. 

med dess tal om skattesänkningar i storleksordningen om 130 miljarder (jmf Klingeman et al. 

2006, Holmberg & Oscarsson 2005: 107). Förklaringen, måste således sökas på annat håll. 

Efter valet 1998 där fp fick 4,7 procent av rösterna och ända till, inför valet 2002, låg 

folkpartiet dåligt till i opinionsmätningar, och partiet riskerade att åka ur riksdagen. 
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Partiledaren Lars Leijonborg var nära att avsättas, då hans eget länsförbund, Stockholm, 

deklarerade att man ville byta partiledare. I valrörelsen 2002 kan inte det primära målet tolkas 

som annat än, att folkpartiet söker röstmaximera. Detta förefaller klart i enlighet med teorin 

om att partiledare främst drivs av att fortsätta att vara partiledare (Jmf Laver 1997: 84f). Det 

implicerade antagandet om avtagande marginalnytta ger även det belägg för detta 

resonemang. Då det redan tidigt stod klart, att det inte skulle bli något maktskifte (jmf 

Holmberg & Oscarsson 2003: 163f), behövde partierna inte söka synkronisera sitt beteende 

för att underlätta något eventuellt regeringsunderlag, och folkpartiet kunde fortsätta sitt 

primära mål att röstmaximera. Således blev det viktigt, att säkra riksdagsplatsen och detta 

talar för en röstmaximerande strategi. Med insikten om att väljarna straffar borgerliga partier,

som velar i blockpolitiken21, är det med målet om röstmaximering självklart att tydligt 

deklarera sin blockpolitiska hemvist åt höger, då partiets väljare klart placerar sig till höger 

(Holmberg & Oscarsson 2004: 108) samtidigt som de även är bland de mest lättrörliga 

väljarna (Holmberg & Oscarsson 2004: 88).  Att folkpartiet, med valet av Lars Leijonborg till 

partiordförande, utesluter samverkan med socialdemokraterna och tydligt deklarerar sin avsikt 

att endast ingå i borgerliga regeringar, måste först och främst förstås som en taktisk manöver. 

Moderaternas metamorfos från nyliberala antagonister av välfärdsstaten till välfärdskramare, 

inträffade långt senare i.o.m. ledarsuccessionen från Bo Lundgren till Fredrik Reinfeldt efter 

katastrofvalet 2002. Att moderaterna plötsligt hade börjat närma sig folkpartiets politik kan 

därför inte ses som ett trovärdigt skäl till partiets blockpolitiska placering. Det enda rimliga 

svaret på varför folkpartiet från 1998 och framåt, söker ta tydlig ställning i blockpolitiken, kan 

bara analyseras ur valtaktiskt själ, nämligen kring det primära målet om röstmaximering.

                                                
21 Något både folkpartiet och centern fick uppleva på 90-talet.
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Figur 7.1 Styrkeförhållandet i Riksdagen sedan valet 1988 fram till 2006 sett till 

procentuell mandatfördelning (349 mandat totalt). (Egen bearbetning)
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Centerpartiet (c) 42 31 27 18 22 29
Folkpartiet liberalerna (fp) 44 33 26 17 48 28
Kristdemokraterna (kd) 26 15 42 33 24
Moderata Samlingspartiet (m) 66 80 80 82 55 97
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Kommentar: Folkpartiet förlorar mandat i samtliga val fram till succévalet 2002 där man ökar från 17 till 48 

mandat. Den stora tillströmningen av väljare hämtas framförallt från moderaterna vilka backar kraftigt i detta 

val. Först efter valet 2006 kan de fyra borgerliga bilda regering denna övervikt för de borgerliga följs av en 

kraftig tillbakagång för folkpartiet vilka backar till 28 mandat.

Källa: SCB

7.3 In på 2000-talet
Den mest genomgripande förändringen inom folkpartiet de senaste femton åren är således att 

partiet har tagit klar ställning i blockpolitiken, och nu klart och tydligt framstår som ett 

borgerligt parti. Från att ha varit ett resultatinriktat parti, som då det funnits möjligheter att 

söka uppgörelser i linje med partiets intentioner, har man bidragit till den cementeringen av 

svensk blockpolitik. Att folkpartiet tidigare har kunnat träffa uppgörelser med 

socialdemokraterna, som t.ex. den stora skattereformen i början av 90-talet kan således förstås 

i ljuset av en pragmatisk syn på sakpolitik. Enligt partisekreterare Erik Ullenhag är just denna 

pragmatism något, som varit utmärkande i hela partiets historia (Ullenhag intervju 2007). Mot 
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denna bakgrund förefaller skiftet från ett klart primärt mål om att uppnå sakpolitiska resultat,

grundade i en liberal idépolitik (policysökande), mot en röstsökande strategi där ett klart 

ställningstagande i blockpolitiken utgör en grundval med tanke på folkpartiets väljare, som ett 

klart trendbrott22. Under 2000-talet har denna metamorfos på ett mycket tydligt sätt 

illustrerats kring beslut i sakpolitiska frågor, som inte kan tolkas på annat sätt än 

partistrategiska beslut kring ett klart röstmaximeringsmål.

7.3.1 Språktestet.

Inför valet 2002 låg folkpartiet illa till i samtliga opinionsundersökningar (Sifo)

Historien om Lars Leijonborgs sommartal i Gränsö, där folkpartiet la fram sitt 

integrationspolitiska program med dess krav på att invandrare måste klara ett språktest för att 

bli svenska medborgare, kom att bli det tal, som mer än andra satte agendan i den inledande 

valrörelsen 2002 (Nord & Strömbeck 2003: 79). Sex veckor senare hade folkpartiet, som av 

tradition brukar tappa väljare i valspurten (Holmberg & Oscarsson 2003: 137)23, gått från 4,7 

till 13,3 procent. Folkpartiet har allt sedan Leijonborg blivit vald, tydligt profilerat sig som ett 

borgerligt parti, som vågar ställa krav. ”Att ställa krav är att bry sig” har blivit folkpartiets 

signaturmelodi under Lars Leijonborgs tid. Vad betträffar flyktingfrågor har folkpartiet sedan 

länge varit etablerat, som ett av de mest generösa och toleranta partierna. Under våren 2002 

tog partiet också kontroversiella debatter med Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti. 

Därför blev förvåningen stor, när just folkpartiet la fram förslaget om språktest för invandrare,

som söker svenskt medborgarskap. Genom att föra fram ett förslag, som i förhållande till 

förväntningarna var en avvikelse, lyckades man få ett enormt genomslag i valrörelsen 2002. 

Rent medialt var detta ett genidrag, då det dessutom alstrade konflikt med socialdemokraterna 

och delar av det egna partiet, vilket gav ytterligare uppmärksamhet (Nord & Strömbäck 2003: 

174). Genom partiets långvariga tradition av tolerans kunde man även skydda sig från att 

anklagas för främlingsfientlighet. Påståendet att ”Det är självklart att alla som är svenska 

medborgare ska tala svenska” (Pehrson intervju 2007) kan förefalla vara en pragmatisk syn på 

saken, men symboliken i att kräva språkkunskaper för medborgarskap kan dock inte 

underskattas, då den går på tvärs med en liberal synen på medborgarskap. Det torde förefalla 

naturligt för ett liberalt parti, som främst söker policy-påverkan att koppla samman 

medborgarskapet kring en acceptans av universella fri- och rättigheter, snarare än att tvinga 

                                                
22

Redan 2002 kunde folkpartiet skörda frukterna av denna klara blockpolitiska placering då större delen av 
röstvinsten kom från höger (Holmberg & Oscarsson 2002: 136). 
23 Folkpartiet har tappat väljare under alla valrörelser utom två sedan valet 1976. De två enda 
framgångsvalrörelserna är 1985 och 2002.
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individen att anpassa sig till ett av staten sanktionerat språk. Att detta uteslutande var i 

röstmaximeringssynpunkt talar vidare det faktum att partiet inte stödde liknande motioner 

från moderata företrädare bara några år tidigare24.

7.3.2 Övergångsreglerna

”Den liberala visionen är att fri rörlighet för individen ska vara en mänsklig fri- och rättighet. Envar 

skall tillåtas leva och verka där i världen som hon själv vill. En fortsättning på EU-ländernas, och 

därmed Sveriges, successivt allt fria rörlighet mellan grannländerna är den naturliga vägen att för att 

förverkliga denna vision.” (Folkpartiets partiprogram sid 4) 

Ett av det mer uppmärksammade ställningstagande som folkpartiet gjorde under den gångna 

mandatperioden, var i beslutet om eventuella övergångsregler för nya EU medborgarna. 

Denna debatt förekom våren 2004 i samband med att unionen växte med tio nya medlemsstater. 

Även i detta fall kan inte beslutet analyseras på annat sätt än klart i röstmaximeringssyfte. Det 

fanns i den allmänna opinionen ett klart stöd för någon form av övergångsregler. Debatten 

handlade om dels en rädsla för vad statsminister Göran Persson benämnde ”social turism”,

och dels det faktum att eventuella särregler skulle vara diskriminerande. I detta läge ser 

folkpartiet till att diskussionen handlar mer om det förra än om diskriminering. Att förslaget 

de facto var diskriminerade mot somliga individer i den gemensamma marknaden, som 

folkpartiet annars så väl förespråkar, fick ge sig för talet om eventuellt missbruk av de 

svenska universella socialförsäkringar, som den allmänna opinionen var rädd för. Även om 

det skulle finnas belägg för att polacker skulle missbruka bidragssystem, liksom tyskar, 

greker, norrlänningar och stockholmare, borde det sett till målet om policy-sökning förefalla 

naturligt för ett liberalt parti att söka åtgärda de systemfel, som detta beror på, snarare än att 

stryka den allmänna opinionen medhårs. Att folkpartiet, som samtidigt kallar sig det mest EU-

entusiastiska partiet ville göra skillnad mellan olika EU-medborgare beroende på varifrån de 

kommer kan inte tolkas på annat sätt än i strikt röstmaximeringssyfte. Eftersom en av de

viktigaste grunderna i liberalismen är, att människor ska bedömas efter sina individuella 

kvaliteter, inte efter börd, ursprung eller andra kollektiva egenskaper. Att folkpartiet inte 

kunde ställa upp på totalt fri rörlighet kan bara tolkas som en rädsla för att framstå som icke 

ansvarstagande i väljarnas ögon, och därför kände man sig tvungen till att kräva någon form 

av reglering.  

                                                
24 Se motionerna 1999/2000: Sf601, 2000/01: Sf1 och 2000/01:Sf2 samt riksdagens protokoll 2000/01:70
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7.3.3 Rättspolitiken.

”Liberala partier är idépartier. Den enskildes rätt är alltid viktigare än nationalitets-, klass- och 

gruppintressen” (Folkpartiets partiprogram sid 6)

Vad avser rättspolitiken som per definition behandlar relationen stat-individ märks en tydlig 

förskjutning mot mer auktoritet i folkpartiets politik. Vid slutet av 1980-talet hävdade partiet 

starkt den enskildes integritet. Så sent som vid millennieskiftet betonades, att ett 

ställningstagande måste föregås av överväganden om all integritetskränkande lagstiftnings 

betydelse för den enskildes integritet. Tre år senare accepterade folkpartiet ändå buggning 

trots att den efterfrågade integritetsutredning tillsattes först 2004. Med ett liberal mål om 

policysökande borde det varit naturligt att invänta rättssäkerhetsgarantierna innan ny 

lagstiftning accepteras. Att partiet tog ställning för detta förslag pekar i stor utsträckning mot

målet om röstmaximering. Partiets dåvarande rättspolitiska talesman legitimerade delvis 

beslutet, då han ansåg, att den politik som partiet bedrivit på detta område har stort stöd bland 

svenskarna (Perhson intervju 2007)25. Att folkpartiet sökte driva igenom detta innan valet och 

innan att ha inväntat integritetsutredningen ger starka indikatorer för röstmaximering och att 

man inom rättspolitiken gjorde upp med socialdemokraterna, talar emot den office-seeking 

strategi, som partiet blev tvunget att anpassa sig till i.o.m. moderaternas och centerns 

grundande av Allians för Sverige.

  Det förefaller, i syfte att legitimera partiets skifte i rättspoltiken, finnas en idé om, att partiers 

primära uppgift är att assimilera politiken till opinionens preferenser istället för att se partier 

som opinionsledande och fungera som att påverka politiken i den representativa demokratin. 

Detta ligger således i linje med Antony Downs antagande om, att då det finns en uttalad och 

stark opinion i en för väljarna viktig fråga, kommer partierna att anpassa sig till den opinionen 

och bedriva en liknande politik i syfte att röstmaximera. 

7.3.4 Allians för Sverige.

Den ovanstående genomgången pekar på tre uppmärksammade beslut där partiet 

ställningstagande, sett till den framträdande målkonflikten, inte kan tolkas på annat sätt än i 

röstmaximeringssyfte. Vad som tidigare kunnat påvisas är, att folkpartiet sedan Lars 

                                                
25 En undersökning som Statistiska centralbyrån (SCB) gjort för den statliga Integritetssskyddskommittén  
bekräftar denna hypotes. En överväldigande majoritet av svenskarna är positiva till buggning och ökad 
övervakning i jakten på terrorister och grova brottslingar. Nästan 80 procent anser att kontrollen borde öka, 87 
procent anser att polisen ska få bugga telefoner och avläsa datorer. (SCB 2006)
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Leijonborgs tillträde har agerat kring det primära målet om röstmaximering.  I ljuset av detta 

framstår dock folkpartiets inträdande i Allians för Sverige som något av en anomali, som talar 

emot denna övergripande tes. Själva tanken med förvalskoalition är att koalitionen som helhet 

skall röstmaximera för att kunna nå regeringsställning. Men detta har till nackdel att de 

enskilda partierna inte kan söka renodla röstmaximeringsstrategier. Därför är det svårt att på 

förhand veta vilka parter inom förvalskoalitioner som, i elektoralt hänseende, kommer att 

tjäna på detta. Huruvida folkpartiet kalkylerade med att partiet, även för egen del skulle tjäna 

på att ingå i denna förvalskoalition, är ett vanskligt kontrafaktiskt resonemang. Med facit i 

hand förefaller det självklart för samtliga intervjuade aktörer, att man kalkylerade med ett 

visst rösttapp för det egna partiet, men att man var villig att offra detta för att kunna underlätta 

ett maktskifte (Jmf Ullenhag intervju 2007). Problemet är att koalitionen som helhet skall öka 

sitt röstetal, och det innebär att något/några partier kommer att öka sina egna röstetal (om 

strategin faller ut på ett lyckat sätt vilket fallet var för Allians för Sverige, illustrerat i figur 

9.1). Det finns på förhand inget som talade för att folkpartiet per automatik skulle vara det 

parti som skulle missgynnas av denna allians, och sett från det perspektivet skulle det gå att

föra ett resonemang kring att partiet kalkylerade med att dess mål om röstmaximering skulle 

kunna korrelera med målet om regerings-sökning. Om man dock väljer att tolka de svar, som 

ledande företrädare ger idag med facit i hand, vilket alltid utgör ett validitetsproblem, skulle 

detta förklara det faktum, att folkpartiet uppfattas som alliansens minst entusiastiska part. 

Samtidigtskulle det kasta ljus över uppgörelsen med socialdemokraterna avseende 

rättspolitiken i mitten på förra mandatperioden, som i analysen framstod som klart i syfte att 

fullfölja den röstmaximeringssträvan, som så tydligt framträtt som partiets primära mål. En 

hypotes till varför folkpartiet trädde in i Allians för Sverige skulle således kunna vara att

folkpartiet mer eller mindre blev tvingade att delta. Då väl moderaterna och centerpartiet hade 

initierat allianstanken, fann folkpartiet inte något annat alternativ än att följa efter, även om de 

oftast uppfattats som alliansens minst entusiastiska part. Folkpartiet var enligt detta 

resonemang tvingat att tillsammans med kristdemokraterna ansluta sig till alliansen med det 

uppenbara syftet att söka regeringsdeltagande snarare än röstmaximera. Detta spekulativa 

resonemang saknar empiriska belägg för att kunna verifieras och påvisar snarare behovet av

utveckling vad beträffar statsvetenskaplig forskning kring förvalskoalitioner26. Trots det stora 

statsvetenskapliga utbudet av koalitionslitteratur har förvalskoalitionsforskning inte varit 

föremål för någon vidare systematisk krossnationell forskning. Varför folkpartiet till stor del 

                                                
26 Som t.ex. Allians för Sverige eller den röd-gröna alliansen i Norge
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gav upp sitt primära mål om röstmaximering och trädde in i Allians för Sverige ligger utanför 

denna uppsats förmåga att besvara. Detta faktum pekar på, som tidigare nämnts, ett behov av

en fördjupad forskning kring mekanikerna bakom förvalskoalitionsformerande.

7.4 Sammanfattning.

Folkpartiet har genomgått en radikal förändring de senaste femton åren. De empiriska 

observationer som redogjorts för talar tydligt, att i denna omvandling har partiet anammat det 

primära målet kring röstmaximering. Fram till Bengt Westerbergs avgång kan partiet sägas ha 

anammat ett primärt mål om policy-sökning, och partiet kan sägas ha drivits av en stark 

önskan att bryta ned de blockgränser, som inte bara uppfattades som konstlade och 

omotiverade utan också utgjorde hinder för folkpartiets politiska manöverutrymme och 

möjligheter att uppnå sakpolitiska uppgörelser. Men det är väsentligt att påpeka, att politiken 

inte bara har handlade om sakpolitikiska uppgörelser, utan även om att söka påverka 

opinionen genom att sätta idépolitiken i förgrunden och vara opinionsdrivande. Det mest 

illustrativa exemplet på detta är striden mot de flyktingfientliga krafterna under Bengt 

Westerbergs tid. Idépolitiskt var denna strategi mycket lyckad. Ny demokrati blev 

marginaliserat på ett sätt som, om de hade släppts in vid förhandlingsborden, mycket väl 

skulle ha kunnat resultera i en annan utveckling, t.ex. som den i Danmark. Denna politik 

belönades dock inte av väljarna, samtidigt som detta ledde till regeringsskifte. I ljuset av 

avtagande marginalnytta förefaller det uppenbart, att folkpartiet påbörjade en utveckling mot 

att primärt söka röstmaximera. I denna strategi föreföll naturligt att klart ta ställning i 

blockpolitiken, och när denna bild cementerats i väljarnas perception har man sökt att, genom 

taktiska manövrar i linje med valmanskårens preferenser, öka sitt väljarstöd. Det förefaller 

vara så att partiet nu mer ser som sin uppgift att anpassa politiken till vad väljarna efterfrågar,

snarare än att söka vara opinionsdrivande. Ett illustrativt exempel på detta är Johans Pehrsons

resonemang kring rättspolitiken, då beslut man tagit där delvis legitimeras med att de har ett 

stort stöd bland allmänheten (Pehrson intervju 2007).

   Den förändrade ideologiska profilen har resulterat i intern kritik, som handlar främst om att 

partiet fjärmat sig från sina socialliberala rötter, och att partiet genom den toppstyrning som 

ciselerats under de senaste åren i många frågor hamnat på ståndpunkter, som ibland mött hårt 

motstånd bland partiets medlemmar. Att denna omdaning av partiet kunnat ske beror till stor 

del på det stora manövreringsutrymme som partiledning åtnjuter i folkpartiet.
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8. Sammanfattning och slutsats
Vad som klart och tydligt har påvisas i denna uppsats är en tydlig trend högerut avseende 

folkpartiets positionering utmed den endimensionella vänster-högerskalan. Detta är något som 

inte motsvaras i Radikales fall, som tvärtom påvisar en förbluffande stabilitet i sin 

mittenposition i det danska politiska spektrumet. Det teoretiska ramverk som applicerats ger 

stöd åt, att den bakomliggande orsaken till folkpartiets ompositionering ligger i ett skifte av 

partiets primära mål mot röstmaximering. Radikales stabila utveckling förklaras på liknade 

sätt, utifrån att partiet primära mål har förblivit policypåverkan. Men varför har dessa två 

partier intagit så diametralt skilda strategier de senaste 10-15 åren, förutom det faktum att 

partiernas primära mål skilt sig åt? Hur kan dessa skillnader förklaras komparativt dvs. i 

relation till varandra?

    Såväl folkpartiet som Radikale har under lång tid fungerat som en bro mellan de båda 

blocken i svensk och dansk politik. Den svenska socialdemokratiska makthegemonin har dock 

bidragit till att folkpartiet, till skillnad från Radikale, i modern tid, aldrig samregerat med 

socialdemokraterna. Däremot har man, när tillfälle givits, sökt sakpolitiska uppgörelser med 

socialdemokraterna, likt försvarsbeslutet 1987 och den stora skattereformen i början på 90-

talet. Så sent som i mitten på 90-talet sökte folkpartiet marknadsföra sig som ”den tredje 

kraften” mellan blocken, på samma vis som Radikale länge fungerat i dansk politik. Detta 

skulle kunna tänkas förklaras i termer om regeringssökande strategi, men det vore som 

Tommy Möller påpekar (1998: 8) ”[E]tt misstag att hävda att politiken bara handlat om 

sakpolitiska uppgörelser enligt det koncept som centerpartiet alltsedan partiets tillblivelse haft 

som varumärke. Även idépolitiken och opinionsbildningen har stått i förgrunden. Striden mot

de flyktingfientliga krafterna är det tydligaste exemplet på det.” Denna idépolitik var sett till 

policypåverkan, dvs. opinionsbildande sett, mycket lyckosam. Men som tidigare framhållits 

belönades detta inte av väljarna, och från andra delen av 90-talet har således folkpartiet allt 

mer övergivit detta primära policysökande mål till förmån för röstmaximering. Radikale som 

genom sin mittenposition samregerade med socialdemokratiet fram till 2001, och innan dess 

tillsammans med borgerliga partier, har inte på samma påtagliga sätt upplevt ett behov av att 

överge sin policysökande strategi till förmån för röstmaximering eller regerings-sökning. Man 

har genom att spela sin roll som ett liberalt mittenparti, kunnat träda in i olika regeringar,

samtidigt som man inte givit upp sitt idépolitiska arbete. Radikale har konsekvent fört en 

idépolitik grundad i tolerans och multikulturalism i ett Danmark, vars politiska karta från 

början av 90-talet och framåt har gått åt höger, både vad avser partiernas sakpolitik samt 

valmanskårens elektorala beteende (van der Brugge & Henning 2003). Flykting- och 
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invandringspolitiken som har en så central roll i dansk politik (Benoit & Laver 2006: 158, 

173) kom för första gången på allvar upp i dansk politik mot slutet av 80-talet, när framförallt 

Fremskrittspartiet tog plats med en främlingsfientlig retorik och krav på stramare 

flyktinglagstiftning. I valrörelsen 87 fick dessa frågor viss uppmärksamhet, men slog inte 

igenom i den politiska dagordningen, p.g.a. att den dåvarande borgerliga regeringen inte hade 

något intresse av att ge frågan en framskjutande plats. Regeringen var tvungen att stötta sig på 

Radikale för att överleva politiskt, och just i synen på flytningar och invandrare var, och är, 

avståndet stort mellan Radikale och de två stora borgerliga partierna Venstre och 

Konservative. När så Radikale 1993 gick över, och inledde ett samarbete med den 

Socialdemokratiet, hade Venstre och Konservative inte längre någon anledning att hålla 

avstånd till Fremskrittspartiet, då det var uppenbart att det fanns röster att vinna på att närma 

sig Fremskrittspartiet och dess arvtagare Dansk Folkeparti i synen på invandrare och 

flyktingar. Först i det senaste valet, 2005, belönades Radikale av väljarna för den stadiga 

idépolitik partiet fört, främst kontrasterad mot regeringspartierna, Dansk folkeparti och 

Socialdemokratiet avseende utlänningspolitiken. Radikale straffades förvisso aldrig av 

väljarna för sin kompromisslösa hållning mot främlingsfientliga krafter men man kan inte 

påstå, att de belönades för den politik de bedrivit förrän i valet 2005. 

    Folkpartiet sjönk stadigt i opinionen men var samtidigt mycket framgångsrika i sin 

opinionsbildande politik. Ny demokrati blev en dagslända i svensk politik och idag sitter inget 

främlingsfientligt parti i Sveriges riksdag. Således kan folkpartiet sägas ha varit 

framgångsrika i sin idépolitiska utövning, medan Radikales opinionsbildande framgångar 

måste betraktas som tämligen modesta, med tanke på att samtliga fyra största partier i 

Danmark står bakom den, i relation till Sverige, betydligt mer intoleranta utlänningspolitik.

    Hur kan, förutom det uppenbara faktum att folkpartiet på ett klarare sätt straffades av 

valmanskåren för den förda politiken, då detta skifte, i Radikales fall ickeskifte, av partiernas 

primära mål förstås? Till att börjar med jämförs de specifika statscentrerade kontexterna i 

vilken fallen befinner sig i och dess möjligheter till leapfrogging dvs. att byta positioner med 

andra partier inom landets politiska spektrum.

8.1.1 Partiernas möjligheter till ”leapfrogging”.

En mycket stor statsvetenskaplig litteratur har på senare tid uppmärksammat partiernas 

omvandling från medlemsbaserade folkrörelsepartier till medialt fokuserade kampanjpartier

(se bl.a. Gilljam & Möller 1996). Tidigare hade partier en tydligare ideologisk och sakpolitisk 

förankring. De hade en klar positionering på den politiska vänster- högerskalan, och 
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förflyttningar längs denna skala var, om de nu förekom, betydligt mindre än vad fallet är idag 

(Jmf valmanifest data i Budge et al. 2002). Enligt Downs sätt att se, är det inte väljarna utan 

partierna som rör sig. Man borde därför hellre tala om partierna som väljarbytare. Om 

väljarnas preferenser är entoppiga, utsäger modellen, att partierna söker sig till mittenväljaren. 

Medianväljarteoremet innebär, att den som har hälften av väljarna till vänster om sig och 

hälften av väljarna till höger om sig får igenom sin vilja. Flerpartisystem är dock som 

påpekats i teoridelen, mer komplicerade att analysera än det enkla tvåpartisystemet.  I ett 

proportionellt valsystem likt de danska och svenska, med flera partier kan det mycket väl vara 

rationellt, att inte anpassa sig till medianväljaren för att röstmaximera, då det kommer att vara 

mycket trångt i mitten. Om alla partier söker sig in mot mitten kan man i elektoralt häseende

tjäna på att söka upp ytterkantsväljare, som inte finner något valbart alternativ, som svarar 

upp mot dessas preferenser. Om väljarnas preferenser dessutom inte per automatik är 

entoppiga, ett påstående som inte är alltför osannolikt, kan det förefalla rationellt att söka sig 

t.ex. höger ut för att fånga upp dessa väljare.  

    En hypotes är att folkpartiet har rört sig höger ut för att framförallt ta röster till höger om 

moderaterna, då dessa rört sig in mot mitten och lämnat högerflanken öppen i svensk politik 

(Jmf valmanifest data i Bergman & Sandström 2006). Således kan ett parti som avser att 

röstmaximera, tänkas söka sig höger ut för att fylla detta tomrum och öka sina röstetal. Detta 

skulle kunna vara ett plausibelt scenario i svensk politik men vad denna uppsats visat är att 

folkpartiet orientering höger ut påbörjades långt innan moderaternas vänster sväng. Således är 

det felaktigt att hävda att denna ompositionering högerut av folkpartiet skulle vara driven av 

en målsättning att byta plats med moderaterna. Då moderaternas metamorfos påbörjades långt 

efter det att folkpartiets trendutveckling hade initierats, så visar hypotesen om leapfrogging 

dvs. att folkpartiet skulle byta plats med moderaterna på svagt empiriskt stöd. Däremot fanns 

det relativa elektorala vinster att göra genom att konkurrera om moderaternas väljare genom 

att närma sig moderaterna utan att för den sakens skull vilja byta plats med dessa. För ett parti 

som befinner sig i mitten med minst tre andra partier (socialdemokraterna, centerpartiet och 

kristdemokraterna) att konkurrera med om samma väljare förefaller det uppenbart at det finns 

elektorala vinster i att söka sig höger ut. 

    Men i avsikt att söka dölja en röstmaximeringsstrategi förs moderaternas sentida 

metamorfos således fram, som ett skäl till varför folkpartiet tog tydlig ställning i 

blockpolitiken (Pehrson intervju 2007). Detta skall således tolkas som, att det var 

moderaternas och andra partiers närmanden till folkpartiet, som bidrog till att partiet tog 

tydlig ställning i blockpolitiken. Detta resonemang, menar jag, har empiriskt falsifierats och 
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tyder snarare på en intention, att dölja det faktum att partiets primära mål har förflyttat sig i 

tydlig riktning mot röstmaximering. Folkpartiets högersväng initierades oavhängigt 

moderaternas utveckling. Däremot förefaller det som om situationen efter valet 2006 kan 

beskrivas i termer av ytterkantspolitikens återkomst, då den ideologiska utvecklingen verkar 

ha konvergerat mellan samtliga borgerliga partier (Bergman & Sandström 2006)  

     I kontrast till detta svenska förhållande kan man mycket väl resonera i termer kring detta i 

det danska fallet, där högerflanken är uppfylld till bristningsgränsen, och där detta 

institutionella faktum inte möjliggör någon positionsförändring för Radikale. I Danmark är 

högerflanken upptagen av populistpartiet Dansk folkeparti, ett starkt konservativt parti, samt 

det största statsbärande partiet Venstre, sprunget ur en radikal bonderörelse, men som bör 

betraktas som ett nationalliberalt parti. I detta politiska landskap är det en omöjlighet för ett 

kulturradikalt liberalt parti att söka fylla något tomrum åt höger. Att man ser en skillnad 

mellan positionering mellan det svenska och det danska liberala systerpartierna skulle således 

kunna förklara genom en institutionell ansats. Den politiska miljön, så som den har formats de 

senaste åren, gör det mindre gynnsamt för Radikale (om man nu skulle ha den intentionen) att 

genomföra en liknande förskjutning som skett i folkpartiets fall. 

     Något annat som talar för det gynnsamma i att bibehålla sin mittenposition, är det faktum,

att man nu framstår som det enda renodlade mittenpartiet i folketinget då såväl 

Centrumdemokraterna och Kristerlig folkeparti inte längre finns representerade i Folketinget

(se tabell 7.1) Sett ur detta perspektiv kan man mycket väl resonera kring att Radikale 

försöker röstmaximera, genom att framstå som det enda partiet med en alternativ politik till 

den som regeringen tillsammans med Socialdemokratiet företräder. Det som dock talar emot 

denna hypotes, är att Radikale har behållit sin idépolitiska konsekvens och samtidigt påvisar 

en slående stabilitet i sin ideologiska positionering. Då trenden i Radikales positionering 

kartlades, visade resultatet på, att man helt enkelt har positionerat sig, som man alltid har 

gjort. Den konsekventa placeringen utmed vänster-höger- dimensionen partiet har uppvisat,

tyder snarare att man varit sina ideal trogen och konsekvent sökt få gehör för sin ideologiska 

idépolitik. Således, hävdar jag att, det primära målet om röstmaximering, med den empiri som 

brukas i detta arbete, måste avskrivas som alternativhypotetiskt primärt mål avseende 

Radikale. Det förefaller snarare som om Radikales primära mål om policysökning i det 

senaste valet kan ha korrelerat med målet om röstmaximering.  

8.1.2 Den partipolitiska strukturens inverkan på förändring. 
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En annan hypotes, som behöver beläggas med mer forskning, är den kring den partipolitiska 

strukturens inverkan på rationella aktörers makt att agera, specifikt kopplat till de två fallen. I 

den applicerade teorin drivs ett resonemang kring att rationella aktörer agerar utifrån att 

realisera sina egna mål. Parlamentsledamöter torde se till att själva bli återvalda och anpassa 

politiken i enlighet med valmanskårens preferenser för att nå detta mål i högre utsträckning än 

andra partimedlemmar. Gräsrötterna i partiet har inte samma egenintresse av detta och söker 

snarare följa ideologiska övertygelser. Partiledningens manöverutrymme att verka med full 

rationalitet gynnas i folkpartiet av den hierarki som utmärker partiet. Folkpartiet 

karakteriseras ofta som ett toppstyrt parti, vilket partiets egen etikkommissionen slår fast:

[D]et som sägs ha präglat folkpartiet under senare år är att beslutfattandet i mångt 

och mycket har koncentrerats till några få individer. En vanlig uppfattning har 

varit att de viktiga besluten i stor utsträckning har fattats av en grupp bestående av 

2-3 personer. I folkpartiet har denna ordning tagit sig uttryck i att personer med 

formell politisk plattform uppfattat sig som uteslutna från beslutsprocessen. Detta 

kan ha varit en anledning till att vissa personer uppfattar att partiet präglas av 

bristande ”laganda”. (Folkpartiet 2006: 6)

Radikale kan inte på samma sätt kan karakteriseras som toppstyrt, och folketingsgruppens 

frihet beskärs på ett tydligare sätt. Ordföranden för landsförbundet Søren Bald (intervju 

2007), tillstår att ”[M]an väl kan tänka sig att det finns en motsättning [mellan 

folketingsgruppen och landsförbundets ”fritidspolitiker”]”, men att han dock inte har upplevt 

någon motsättning under de sex år han varit landsförbundets ordförande. Folkpartiets 

partisekreterare Erik Ullenhag (intervju 2007) håller med om, att partiledningen har skilda 

preferenser och prioriteringar jämfört med gräsrötterna, och att partiledningen har relativt fritt 

manövreringsutrymme i folkpartiet. Vidare menar han, att det förekommit sena utspel, som 

inte varit förankrade inom partiet. Vad avser Radikale visar undersökningar som den danska 

maktutredningen genomförde, att så många som en fjärdedel av dess medlemmar går med på 

grundval av partiets ideologi och för att kunna påverka den faktiska politiken (Eklit 2003: 60). 

Och en mycket hög andel, relaterat till andra partier, motsätter sig påståendet, att 

medlemmarnas främsta uppgift är att sluta upp bakom partiledarens beslut (Hansen & 

Pedersen 2003: 108) I Radikale med dess speciella, uppbyggnad kan man gott resonera kring 

att de vanliga medlemmarna har ett större inflytande, och således fungerar som ett starkare 

institutionellt hinder för folketingsgruppen att verka autonomt. Detta är ingen förklaring till 
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varför de två partierna har utvecklats annorlunda per se, men den kan bidra till förståelsen 

kring varför dessa olika processer, när de väl satts igång, får de stora konsekvenser de fått. 

Hur mycket denna institutionella ansats kan förklara den divergerande utvecklingen är dock 

en öppen fråga och således något för framtida forskning att undersöka. 

8.2 Kritik mot primära mål.

Man kan slutligen även ifrågasätta det utpräglade antagandet om primära mål, som Harmel & 

Janda (1995) fäster sådan vikt vid, och som denna undersökning tillägnat sig. Det kanske är 

mer meningsfullt att utgå ifrån relationella mål kopplat till olika kontextuella tidpunkter och 

beslut. Antagandet om ett primärt mål implicerar att detta är ett mål som måste bestå under en 

längre tid, då det annars verkar som om talet om ett överordnat mål inte fyller något reellt 

syfte. Om folkpartiet, vilket påvisats i denna uppsats, som primärt mål har haft 

röstmaximering under Lars Leijonborgs tid, framstår bildandet av Allians för Sverige som en 

anomali. Denna skapelse bryter mot det primära målet om röstmaximering, och således verkar 

det svårt att förklara folkpartiets agerande utifrån Harmel & Jandas teoretiska 

grundantagande. Visserligen brukar det framhållas, att folkpartiet var det parti som var minst 

entusiastiskt över denna allians från början, men faktum kvarstår ändå, att man trädde in i en 

allians i syfte att uppnå regeringsinflytande, med en potentiell vetskap om att detta skulle 

kunna betyda väljarförluster. En teoribildning inom partiteoretisk forskning som berör just 

detta fenomen skulle behöva appliceras på Allians för Sverige för att undersöka de 

bakomliggande kausala faktorerna, hur denna förvalskoalition uppstod, framförallt kopplat till 

folkpartiets deltagande. Detta vore utomordentligt värdefullt för att inte minst söka klargöra 

hur folkpartiets agerande skulle kunna korrelera med de antaganden som denna studie kommit 

fram till. Vidare bör Harmel & Jandas teoretiska utgångspunkt om att partiet har ett primärt 

mål problematiseras ytterligare.   

8.3 Slutsats.

Denna uppsats har empiriskt bekräftat, att folkpartiet klart har rört sig höger ut sedan mitten 

av nittiotalet fram till idag. Partiet har klart rangordnat sig i det borgerliga blocket sedan Lars 

Leijonborg tillträdde som partiledare, men det vore fel att påstå, att partiets högersväng endast 

sammanfaller med partiets blockpolitiska placering. Partiet har även efter, att man fastslagit,

att man endast avser ingå i en borgerlig regering, fortsatt att vandra höger ut genom att betona 

konservativa frågor som auktoritet, lag och ordning och traditionella levnadsätt. Ett vanligt 
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förekommande resonemang är, att samtliga borgerliga partier närmat sig mitten i svensk 

politik och därmed även närmat sig folkpartiet. Jag hävdar, att detta är en felaktig tolkning. 

Tvärtom hävdar jag, att folkpartiet genom sin vandring höger ut, tillsammans med 

moderaternas vänstersväng, har bidragit till att de borgerliga partiernas politik nu har 

assimilerats, men inte i mitten utan till höger, vilket bidragit till att vi nu kan tala om 

ytterkantspolitikens återkomst i svensk politik (Jmf Bergman & Sandström 2006). Bilden att 

andra partier skulle ha närmat sig folkpartiet är således missvisande. I själva verket har 

folkpartiet som ompositionerat sig och genom detta bidragit till den konvergens bland de 

borgerliga partiernas positionering, som man nu kan skåda. 

    Däremot stämmer denna bild på Radikale, som ju till skillnad från folkpartiet har bibehållit 

sin mittenposition i dansk politik genom hela den avgränsade tidsperiod som analyserats i 

denna uppsats. I Danmark kan man skåda konjunkturerna till en sampling mot mitten

avseende fördelningspolitiska spörsmål, (men dock inte vad beträffar utlänningspolitiken som 

utgör den viktigaste vänster- höger dimensionen i Danmark), där Radikale befinner sig. Detta 

skall ses i ljuset av att dansk blockpolitik inte är lika cementerad som i Sverige, samtidigt som 

man kan resonera kring huruvida det finns röster att hämta i mitten, då Centrum 

Demokraterna och Kristerligt folkeparti inte längre finns representerade i folketinget.

    

I enlighet med den applicerade teorin har jag fastslagit, att folkpartiet skiftat sitt primära mål 

från policysökande till klart röstsökande. Följden av detta skifte är att partiet positionerat sig 

höger ut. Viktigt att poängtera är dock, att det inte i första hand är den ekonomiska politiken 

som har förändrats, där en klar omläggning mot utbudsstimulering genomfördes redan på 80-

talet. Istället är det främst konservativa frågor som rör auktoritet, nationellt levnadssätt och 

lag och ordning, som illustrerar partiets omläggning av politiken. Radikale har på samma sätt 

bibehållit sitt primära mål om policysökning, vilket förklarar varför partiet har uppvisat sådan 

stabilitet avseende dess positionering utmed vänster-högerskalan. De frågor man lyfter fram 

är fortsatt internationell solidaritet, välfärd, och en mer human och rättvis migrations- och 

integrations- politik. 

Avslutningsvis är min hypotes, att såväl den partipolitiska organisationen i de båda partierna 

samt den institutionella politiska arenan i vilken de båda partierna verkar, har bidragit till att 

realisera denna divergerande utveckling av de två systerpartierna. 

    Den organisatoriska uppbyggnaden och den maktbalans denna utgör mellan 

parlamentsledamöter och ”vanliga” medlemmar bidrar till att parlamentsledamöterna inte kan 
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verka med samma självständighet och realisera sina preferenser, som antas delvis vara skilda i 

relation till övriga medlemmar i Radikales fall. 

    Folkpartiet är, till skillnad från Radikale, ett mer utpräglat elitparti i den meningen att 

parlamentsledamöterna och partiledaren ges ett mycket stort manövreringsutrymme att forma 

politiken efter sina preferenser. Således är det betydligt lättare, att genomföra ett skifte mot 

röstsökning, om detta skulle te sig fördelaktig för partiledningen. Då dessa främst strävar efter 

att bli återvalda, finns en uppenbar möjlighet, att dessa utformar en politik i syfte att uppnå 

detta mål. 

    

Vidare spelar den inomstatliga kontexten stor roll. För Radikale som haft policy-sökning som 

sitt primära mål, har det faktum att Centrumdemokraterna och Kristerligt Folkeparti ramlat ur 

Folketinget bidragit till att gynna den mittenpositionering, som partiet bibehållit under tiden 

för denna studie. 

    Då det i början av mätperioden var trångt i mitten i svensk politik fanns det en uppenbar 

fördel för ett mittenparti, som avsåg röstmaximera att söka sig höger ut. Detta institutionella 

faktum talar således för att folkpartiet med sitt skifte avseende primärt mål, mot 

röstmaximering, skulle kunna vinna väljare på att positionera sig högerut. Problemet för 

folkpartiet, är dock att detta följdes av en liknade högersväng av kristdemokraterna samtidigt 

som moderaterna positionerat sig åt vänster, vilket bidragit till sampling på den plats 

folkpartiet nu förflyttat sig till, vilket i sin tur, paradoxalt nog, lämnat mittfåran öppen i 

svensk politik.

    Huruvida denna hypotes kan verifieras bör bli föremål för en framtida systematiserad 

undersökning.  

9. Epilog
Något av det mest vanskliga man kan företa sig i samhällsvetenskaplig forskning, är att söka 

undersöka fall vars utveckling i allra högsta grad påverkas av det skeende, som fortskrider 

under den tid då man utifrån empirin drar sina resultat. Det är alltid mycket lättare att tolka 

fenomen retrospektivt, dvs. tolka handlingar och resultat med facit i hand och inte bry sig om 

eventuella omstörtningar av samtida förutsättningar. Då man söker förklara samtida fenomen 

sett genom ett historiskt prisma, blir det besvärligt, när den samtida utvecklingen inträffar i 

stunden och man kan bara spekulera i dess formativa innebörd. Detta har i allra högsta grad 
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gällt fallen i denna undersökning, där händelseutvecklingen de senaste veckorna i framtiden 

mycket väl kan komma att tolkas som formativa. 

    I folkpartiets fall står partiet inför en partiledarsuccession, efter at Lars Leijonborgs stöd 

var så svag att han beslutat sig för att inte ställa upp för återval vid höstens landsmöte. I den 

etikkommission, som tillsattes av partiet till följd av dataskandalen slås det fast att: [D]et som 

sägs ha präglat folkpartiet under senare år är att beslutfattandet i mångt och mycket har 

koncentrerats till några få individer. En vanlig uppfattning har varit att de viktiga besluten i stor 

utsträckning har fattats av en grupp bestående av 2-3 personer (Folkpartiet 2006: 6) och ”Det 

taktiska tänkandet i jakten på väljare har för ofta överordnats ideologiska överväganden. […] Det 

finns i dag en längtan efter en öppen diskussion om balansen mellan ideologi och strategi/taktik.” 

(Folkpartiet 2006: 8). Men man kan bara kontrafaktiskt resonera kring, hur det hade gått, om 

partiet inte drabbats av den dataskandal, som partiet råkade ut för mitt under den svenska 

valrörelsen för snart åtta månader sedan. Kanske hade partiets tillbakagång stannat på några få 

procentenheter, och med största sannolikhet hade detta inte utlöst den förtroendekris runt Lars 

Leijonborg som följde.

    Än mer intressant är den politiska utvecklingen i Danmark som kan komma att helt vända 

upp och ner på den danska politiska kartan. När detta skrivs i slutet av maj 2007 har Naser 

Khader och Anders Samuelsson, två av de mest framstående medlemmarna av Radikale 

Venstre, brutit sig ur partiet och tillsammans med Gitte Seeberg (Konservative) bildat Ny 

Alliance, ett socialliberalt parti som avser klippa Dansk folkeparti från inflytande. Enligt de 

senaste opinionsmätningarna skulle Ny Alliance få 12.5 procent av rösterna och således 22 

mandat i Folketinget. Enligt samma opinionsmätningar skulle Radikale ligga mycket nära 

gränsen att åka ur folketinget med dess 3.5 procent av rösterna, och ett nyval i Danmark kan 

inte hållas för otroligt. Om detta står sig, kan det mycket väl visa sig att Radikale står inför ett 

helt ny situation som mycket väl kan komma att inverka på partiets partistrategiska 

överväganden. Huruvida denna händelse kommer att påverka Radikales framtida utveckling 

och huruvida partiledarsuccessionen i folkpartiet kommer att påverka partiets utveckling får 

framtiden utvisa.  

    

     Den förändrade ideologiska profilen har resulterat i intern kritik i folkpartiet. I såväl 

folkpartiet som i Radikale är det något förenklat marknadsliberaler och socialliberaler som 

utgör de två ytterligheterna. Debatten har i Radikales fall handlat om huruvida man ska ta 

tydlig ställning för ett samarbete med Socialdemokratiet, eller om man skall söka göra 

regeringen oberoende av Dansk folkeparti genom att samarbeta med de borgerliga. Den 



67

fraktionen som står för det sistnämnda har nu i dagarna således brutit sig ur Radikale och 

grundat ett nytt parti. I folkpartiets fall är måhända inte motståndet mot partiets ställning i 

blockpolitiken lika framträdande men debatten har ändå handlat om, att partiet fjärmat sig 

från de socialliberala rötterna. Då Radikale så tydligt har följt en konsekvent ideologisk linje 

och efter senaste valet dessutom starkt belönats av väljarna för detta ter sig Radikales 

framtidsutsikter klart mer fördelaktiga än för folkpartiets, även om situationen idag är helt 

olik hur den tedde sig för bara en månad sen. Radikale, men framförallt folkpartiet, står nu 

inför en process där det ideologiska vägvalet bör bli föremål för en mer omfattande 

diskussion. Utmaningen för liberala partier ligger i att föra en tydligt ideologisk idédebatt,

som syftar till att frigöra människor från de eventuella hinder de stöter på i dagens samhälle,

och att låta denna idépolitik staka ut vägen i den faktiska politiken. 



68

Referenser
Baunsbak-Jensen, Asger (2004). Radikale profiler, København: Poul Kristensens Forlag

Berglund, Sten & Lindström, Ulf (1978) The Scandinavian Party System(s). Lund: 

Studentlitteratur.

Bergman, Torbjörn & Sandström, Camilla (2006) ’Mot höger och vänster’. Västerbottens-

kuriren. Debatt, 21 oktober.  

Bilgrav-Nielsen, Jens (1994) Brud: radikale værdier i en forandret tid. Copenhagen: 

Gyldendal

Bille, Lars (1994) ’Denmark: The Decline of the Membership Party?’ i Katz, Richard S. & 

Mair, Peter (red) How Party organize. London: Sage Publications 

Bille, Lars (2005) ‘Lille parti på vejen…? Den radikale vælger’ i Pedersen, Sune & 

Lidegaard, Bo (red.) (2005) B radikalt 1905-2005 Köpenhamn: Gyldendal

Benoit, Kenneth & Laver, Michael (2006) Party policy in modern democracies, London; New 

York: Routledge

Budge, Ian et al. (2001) Mapping policy preferences: estimates for parties, electors, and 

governments 1945-1998. Oxford: Oxford University Press

Bäck, Mats & Möller, Tommy (2003) Partier och organisationer. Stockholm, Norstedts 

Juridik AB

Christensen, Jacob (2005) ‘Det Radikale Venstres velfærdspolitik 1975-2005’ i Pedersen, 

Sune & Lidegaard, Bo (red.) (2005) B radikalt 1905-2005 Köpenhamn: Gyldendal

Downs Anthony (1957) An Economic Theory of Democracy. New York: Harper & Row 

Eklit, Jørgen (2003) ’Rekrutteringen til de politiske partier’ i Bille, Lars & Elklit Jørgen 

Partiernes medlemmer. Magtutredningen, forfatterne og Aarhus Universitetsforlag

Ernestam, Johan & Bergh, Andreas red. (1995) Liberal stagnation: Folkpartiet, liberalismen 

och framtiden. Stockholm: Timbro 

Esaiasson et al. (2003) Metodpraktikan, författarna och Nordsteds Juridik AB, Stockholm 

Esping-Andersen, Gøsta (1990) The three worlds of welfare capitalism, Cambridge: Polity    

Folkpartiet partiprogram (2003) Frihet att växa. Antaget vid landsmötet i Göteborg 1997. 

Reviderat vid landsmöten 1999, 2001 och 2003

Folkpartiet (2006) Slutrapport från folkpartiet liberalernas etikkommission. Stockholm den 9 

December  

Fukuyama, Francis (1992) The end of history and the last man. London: Hamish Hamilton



69

Gerring, John (2007) Case Study Research: Principles and Practices, Cambridge University 

Press

George, Alexander L. & Bennett, Andrew, (2005) Case Studies and Theory Development in    

the Social Sciences. Cambridge: The Mit Press, 

Green, Donald P. & Shapiro, Ian (1994) Pathologies of rational choice theory. Yale 

University press

Green-Pedersen, Christoffer (2003).’Det Radikale Venstres betydning i dansk politik. Er den 

så stor, som vi går og tror?’ i Politica, årg. 35, nr. 3, pp. 274-286.

Gilljam, Mikael & Möller, Tommy (1996) ’Från medlemspartier till väljarpartier’ i På 

medborgarnas villkor. En demokratisk infrastruktur. Bilaga till betänkande av 

Demokratiutvecklingskommittén. SOU 1996:162

Haage, Fredrik (1994) Vart går Folkpartiet? Stockholm: Timbro

Harmel, Robert & Janda Kenneth (1994) ”An integrated theory of party goals and party 

change.” Journal of theoretical politics 6(3), 259-287 

Hirschman, Albert O. (1970) Exit, Voice and Loyalty. Responses to Decline in Firms, 

Organisations, and states. Cambridge, Mass: Harvard University press

Holmberg, Sören (2000) Välja parti. Stockholm: Nordstedts Juridik 

Holmberg, Sören & Oscarsson, Henrik (2003) Svenskt väljarbeteende - Redogörelse för 2002 

års valundersökning i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg och 

Statistiska Centralbyrån. Stockholm: SCB 

Holmberg, Sören & Oscarsson Henrik (2004) Väljare - Svenskt väljarbeteende under 50 år, 

författarna och Nordstedts Juridik AB, Mölnlycke

Holmberg, Sören (2007) information personligen mottagen via e-mail den 1 mars 2007

Holstein, Erik (2005) Jelved: en politisk biografi. København: People’s Press

Hubner, John & Inglehart, Roland (1995) Expert interpretation of Party Space and Party   

Location in 42 Societies, Party Politics, Vol 1, No 1, s. 75-111   

Hvidt, Christian (2005) ‘Det Radikale Venstre og brudfladerne i dansk politik’ i Pedersen, 

Sune & Lidegaard, Bo (red.) (2005) B radikalt 1905-2005 Köpenhamn : Gyldendal

Håkansson, Anders (2005) ’Vad styr partiernas agerande?’ i Erlingsson Gissur Ó. et al. (red.) 

Politiska partier. Studentlitteratur. Lund 

Jelved, Marianne (1999) Alt har sin pris. København: Aschehoug, cop.

Johnson, Anders (2002) Kämpande liberalism: Folkpartiet 100 år, Stockholm: 

Informationsförlaget



70

Katz, Richard S. & Mair, Peter (1992) Party organizations a data handbook on party 

organizations in western democracies, 1960-90, London: Sage 

Kirchner, Emil Joseph (red.) (1988) Liberal parties in Western Europe, Cambridge : 

Cambridge University Press

Klingemann, Hans-Dieter (2006) Mapping policy preferences II: estimates for parties, 

electors, and governments in Central and Eastern Europe, European Union and OECD 

1990-2003. Oxford: University Press.

Larsen, Helge (1980) Det radikale Venstre i medvind og modvind 1955-1980. Skive: Tidens 

Tankers Forlag. 

Larsen, Christian Albrekt (2007) Information personligen mottagen via email den 27 mars 

2007

Laver, Michael J. (1997) Private Desires, Political Actions. London: Sage Publications

Leijonborg, Lars (2006) Global utmaning: så blir också Sverige vinnare, Stockholm: Atlantis

Lipset, Seymor M. & Stein, Rokkan (red.) (1967): Party Systems and Voter Alignments. 

Cross-National Perspectives. Macmillan: London. 

Lijphart, Arend (1971) Comparative Politics and the Comparative Method, The American 

Political Science Review 65, 682-693.

Lowndes, Vivien (2002) ‘Institutionalism’ i Marsh, David & Stoker, Gerry (red.) Theory and 

Methods in Political Science. Basingstoke:Macmillan.

Malmström, Cecilia (2005) ’Folkpartiet och Venstre – Liberala partier i Sverige och Norge’ i 

Demker, Marie & Svåsand, Lars (red) Partiernas århundrade: fempartimodellens

uppgång och fall i Norge och Sverige. Stockholm: Santérus

Möller, Tommy (1998) Är liberala partier dömda till marginalisering? Föreläsning vid 1998 

års Ohlindag 14 november 1998

Nilsen, Hans Jørgen (2003) ’Partierne som holdningsfællesskaber?’ i Bille, Lars & Elklit, 

Jørgen Partiernes medlemmer. Magtutredningen, forfatterne og Aarhus 

Universitetsforlag

Nilsen, Hans Jørgen (2007) ’Hvor mange dimensioner er der?’ i Goul Andersen, Jørgen et al. 

(red) Det nye politiske landskab Folketingsvalget 2005 i perspektiv. Aarhus: Academica

Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (2003) Valfeber och nyhetsfrossa. Stockholm: Stiftelsen 

Institutet för Mediestudier

Panebianco, Angelo (1988). Political Parties: Organization and Power. Cambridge: 

Cambrige Universitu Press

Pedersen, Sune & Lidegaard, Bo (red.) (2005) B radikalt 1905-2005 Köpenhamn: Gyldendal



71

Przeworski, Adam & Teune Henry, (1970) The Logic of Comparative Social Inquiry. New 

York: John Wiley.

Lowndes, Vivien (2002) ‘Institutionalism’ I Marsh, D and Stoker, G. Theory and Methods in 

Political Science. Basingstoke:Macmillan

Sandström, Camilla (2003) Liberalt partisamarbete i Europa: ELDR en ny typ av parti?, 

Statsvetenskapliga institutionens skriftserie 2003:1, Umeå  

Statistiska centralbyrån (2006) Skyddet för den personliga integriteten Enkätundersökning 

2006, Uppdragsgivare: Integritetsskyddskommittén

Strøm Kaare & Müller C. Wolfgang (1999) ‘Political parties and Hard choices’ i Strom Kaare 

& Müller C. Wolfgang (red.) Policy, office or votes? How political parties in Western 

Europe make hard decisions. Cambridge University Press.

Taylor, Michael ‘When rationality fails’ i Friedman, Jeffery (red.) (1996) The Rational 

Choice Controversy. Yale University Press

van der Brugge, Jimmy & Voss Henning (2003), Højredrejningen i 1990’erne - En analyse af 

årsagerne til den stemmemæssige højredrejning ved folketingsvalgene fra 1990 til 2001.

Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab

Weibull, Jörgen (1984) Liberal ideologi och politik 1934-1984, Stockholm: Folk & samhälle

Internet

www.radikale.dk/CMS/forside05.aspx?SiteID=60051

(Tillgänglig 2007-05-15)

Intervjuer

Jelved, Marianne (2007) Gruppledare för Det Radikale Venstre i Folketinget och tidigare 

ekonomiminister. Personlig intervju, Christiansborg den 3 april 2007

Bald, Søren (2007) Ordförande för Det Radikale Venstres landförbund. Personlig Intervju, 

Köpenhamn den 3 april 2007

Jacobsen, Hanne (2007) Medlem av Det Radikale Venstres partistyrelse sedan 1993. 

Personlig intervju, Odense den 4 april 2007 

Pehrson, Johan (2007) Folkpartiet liberalernas gruppledare i Riksdagen, medlem i 

partiledningen och tidigare partisekreterare. Personlig intervju, Riksdagen den 24 april 

2007   

Ullenhag, Erik (2007) Partisekreterare för folkpartiet liberalerna. Personlig intervju,

Riksdagen den 16 maj 2007.


