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Abstract

The Swedish social democratic party’s change in their Middle East politics – a case study on the 

functioning of political parties

Author: Sofia Ek 

This is a case study on the functioning of political parties and the aim was to explain “how” and “why”

the Swedish social democratic party changed their policies in the Middle East politics. I wanted to 

explain this process of change by using Angelo Panebianco’s framework for the analysis of political 

parties. Angelo Panebianco´s hypothesis is that all parties must be viewed as organizations to 

understand their functions. With time they become more institutionalized and depending on their 

historic development they will end up as more or less institutionalized. If this change showed that the 

social democratic party acted as a bureaucratic and institutionalized organization, Panebianco’s 

organizational theory would explain the change of their Middle East politics. In my case study I have 

used a qualitative analysis of the content to interpret my material of measuring parties’ 

institutionalization level as “high” or “low” within the two different areas; organizational dilemmas and 

the dominant coalition. My conclusion is that the social democratic party has indications both of a 

“high” institutionalized organization and as a “low” institutionalized organization, still they have a 

relatively dominant coalition. My study demonstrates that Angelo Panebianco´s organizational theory 

can not fully explain “how” and “why” the Social democratic party changed their Middle East politics.       

Keywords: Political parties, Social democrat, Göran Persson, Middle East politics, organizational 
theory, Angelo Panebianco  
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1 Inledning och problemställning 

År 1996 vid en partiledardebatt delgav statsminister Göran Persson sin stora oro för svenska ungdomars 

bristande kunskap om Förintelsen. Detta efter att ha tagit del av en undersökning från Institutet för 

invandrarforskning i juni samma år som visade siffror på att så mycket som en tredjedel av de tillfrågade 

svenska ungdomarna inte var säkra på ifall Förintelsen verkligen hade inträffat. Persson tog med sin 

vrede och sorg till den väntande partiledardebatten i riksdagen och sa om ungdomarnas redovisade 

okunskap: 

     ”Det är naturligtvis ett ohyggligt varningstecken. Det är inte mer än femtio år sedan helvetets portar 

öppnades. De allierade styrkorna intog de tyska koncentrationslägren. Det man då såg var resultatet av 

en politik och en ideologi som trampade på människovärdet och som ansåg några förmer än andra, så 

pass mycket att man hade rätt att döda, att man hade rätt att döda ett folk. Vi som är födda efter kriget 

har fått detta berättat av våra föräldrar. Vi har burit med oss bilderna från koncentrationslägren in i vårt 

vuxenliv. Har vi i vår generation, födda efter kriget, berättat för våra barn? Har vi tillräckligt kraftfullt 

gjort klart att detta aldrig mer får inträffa?” (Svennig 2005: 288-289). 

Detta uttalande av Göran Persson har blivit ett symboliskt startskott för den socialdemokratiska 

regeringens kovändning av den svenska Mellanösternpolitiken under senare mitten av 90-talet. 

Omläggning av riktlinjerna innebar att de intogs en mer pro-Israelisk linje. Även fast de aldrig 

dementerades i det offentliga rummet att en kursändring skett av socialdemokraterna så etablerades det

en ny myndighet, Levande historia, som framförallt fokuserade på judarnas följder av Förintelsen. 

Vidare var Göran Persson den första svenska statsministern år 1999 att besöka Israel på 37 år och 

Sverige lade ner sin röst i FN år 2000 till förmån för Israeliskt övervåld bara för att nämna några få 

utmärkande händelser i politiken. Även kritiska röster höjdes inom det socialdemokratiska partiet som 

ville ha en förklaring av partiets agerande och en sammansynkning av vad som sades, eller rättare sagt 

vad som inte sades, med vad som gjordes. Paritets agerande bröt stort mot den tidigare ”Palmelinjen” 

som innefattade nära kontakter med PLO och Yasser Arafat och det som nu skedde började 

sammanfattas under den nya ”Perssonlinjen”.   

Det finns ett antal teorier som söker att förklara partiers agerande. För att nämna tre stora teorier på 

fältet så söker man i den första teorin förklara partiers agerande utifrån att vara kanaler för att framföra 
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samhällets vilja, den andra menar att de agerar för att försöka att maximera röster, medan den tredje 

lägger fokus på den interna strukturens påverkan för agerandet. Att söka förklaringen till fallet av 

socialdemokraternas ändrade agerande i Mellanösternpolitiken genom att studera den interna strukturen 

kommer att bli min utgångspunkt. En omfattande materialinsamling har gjorts av händelseförloppet för 

att sedan analyseras ur ett organisationsteoretiskt perspektiv.   

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka ifall den kovändning som socialdemokraterna gjorde i 

Mellanösternpolitiken när Göran Persson var statsminister kan förstås genom att applicera Angelo 

Panebiancos institutionaliserings hypotes. På så sätt söker jag förklara partiets agerande från ett 

organisationsteoretiskt perspektiv.  

Angelo Panebianco är organisationsteoretiker och han menar att det är fundamentalt att undersöka 

partier som organisationer för att kunna förstå deras agerande. Partierna grundas ursprungligen som ett 

slags ideologiskt instrument av en grupp i samhället men utvecklas senare till att få ett värde i sig själva 

för de makthavare som kontrollerar organisationen. Detta menar han kan förklaras genom att partierna 

har institutionaliserats. Han menar att alla partier institutionaliseras med tiden men genom att se till hur 

partier historiskt uppkommit kan man också förutsäga om de slutligen kommer att nå en ”låg” eller en 

”hög” institutionaliseringsgrad. 

Jag har tolkat det som att socialdemokraterna skulle passa in som en ”högt” institutionaliserad 

organisation enligt den genetiska modell om organisationers uppkomst som Panebianco utgår från 

(Panebianco 1988: 67). Panebianco argumenterar för att genom att se till hur organisationer en gång 

bildades kan man förutsätta vad deras institutionaliseringsgrad senare kommer att bli. Som jag tolkar 

Panebiancos modell om partiers historiska uppkomst passar socialdemokraterna in som en ”hög“ 

institutionaliserad organisation då partiet bildades externt utanför riksdagen som ett led i 

arbetarrörelsens kamp för att uppnå politiskt inflytande år 1889. De har sedan utformat sin politik utifrån 

en samarbetande, centralstyrd allians i mitten och inte från en elit. Det fanns inte heller någon speciell 

extern sponsor som ekonomiskt kunde avgöra partiets utveckling. Slutligen representerade 

socialdemokraterna arbetarrörelsen som helhet och hade inte en stark ledare som blint körde sin 

politiska linje. På grund av dessa fakta förutsätter jag att socialdemokraterna enligt Panebiancos grunder 

är ett ”högt” institutionaliserat parti. Därför torde det vara möjligt att förstå vad som skedde inom det 
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socialdemokratiska partiet utifrån Panebiancos idealtyper om ”låg” och ”hög” institutionalisering där 

partiets agerande sannolikt bör vara sammanlänkat med vad som är kännetecknande för en ”hög” 

institutionaliseringsgrad. Panebianco framhåller också att den dominerande alliansen inom en 

organisation som har en ”hög” institutionaliseringsgrad också har stort inflytande och kontrollerar de 

sex osäkra zonerna; kompetens, omgivningen, informationsnätverket, normstrukturen, finansiering och 

rekrytering inom organisationen. Därför blir min frågeställning följande:    

Hur kan man förstå förändringen i socialdemokraternas Mellanösternpolitik utifrån Panebiancos hypotes 

om partiers institutionaliseringsgrad, som ”låg” eller ”hög”?

Hur kontrollerar den dominerande alliansen i socialdemokraterna de osäkra zonerna i partiets 

Mellanösternpolitik, är den spridd eller sammanhållen?  

Hur kan man se en koppling av socialdemokraternas institutionaliseringsgrad och den dominerande 

alliansen kontroll över de osäkra zonerna, är graden av sammanhållning parallell med partiets 

institutionaliseringsgrad?  

3 Metod 

3.2 Kvalitativ fallstudie 

Denna uppsats indelas i forskarfältet som empirisk forskning och metoden jag använder mig av är 

kvalitativ fallstudie. Med en kvalitativ metod försöker man observera, beskriva, återberätta och tolka 

forskning (Starrin och Svensson 1994: 16). En fallstudie kan sammanfattas som en undersökning som 

söker svara på frågorna ”hur”? eller ”varför”? (Yin 1994: 1). En kvalitativ fallstudiemetod söker att 

analysera och tolka ett fall. Min undersökning är ett fall av partiers agerande som söker svara på ”hur” 

och ”varför” en förändring i partiets agerande har skett. I detta specifika fall är det socialdemokraternas 

ändrade agerande i Mellanösternpolitiken som jag vill undersöka och tolka. 

Eftersom den kvalitativa metoden har en tolkande ansats präglas den också av forskarens subjektivitet. 

För att nå framgång i det kvalitativa forskningsarbetet framhåller Holme och Solvang att man ska söka 

uppnå närhet till undersökningsenheterna, söka ha ett objektivt förhållningssätt, hålla sig till deskriptiva 
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beskrivningar och försöka återge direkta citat (1997: 93). Jag har försökt uppfylla dessa kriterier genom 

att använda mig av material som består av ett flertal antologier och självbiografier om Göran Persson 

som dokumenterar och beskriver hans politiska agerande samt andra viktiga aktörer och händelser i hans 

omgivning, Göran Perssons egna memoarer samt tidningsartiklar, utrikesdeklarationer och Internet 

under tidsperioden för det aktuella händelseförloppet. På detta sätt har jag försökt hålla mig nära mina 

undersökningsenheter, genom att ta in flera perspektiv rörande samma fall har jag sökt uppnå en så sann 

och riktig återgivning som möjligt av vad som skett, jag har samt flera direkta citat. 

3.2 Processpårning 

Studien bygger på en så kallad processpårning. Man försöker då rekonstruera en bild av vad som har 

hänt och varför, framförallt kopplat till en förklarande metod av specifika aktörers agerande. Alexander 

George och Andrew Bennett är de som har kommit längst när de gäller att formulera allmänna regler i 

sammanhanget. De fastställer just att syftet med processpårning är att finna och bekräfta de kausala 

mekanismer som länkar orsaker med utfall (Bennett och George 2004). Det centrala för fallet är 

processen, inte utfallet.

Jag har spårat vilka relevanta aktörer och delbeslut som har fattats inom det socialdemokratiska partiets 

kovändning i deras Mellanösternpolitik och sedan kartlagt händelseförloppet. Jag har funnit tre 

utmärkande formativa moment i händelseförloppet. Formativa moment kan liknas vid ett slags 

avgörande ögonblick där alla viktiga förutsättningar finns på plats som ”låser fast” aktörer och 

institutioner vid en viss utvecklingslinje. Dessa tre formativa moment som jag funnit är när 

Förintelseprojektet startade år 1997, när Göran Persson gjorde statsbesök i staten Israel år 1998 och när 

Israel friade femtioårs jubileum år 1999.  Därefter har jag försökt att rekonstruera de olika överväganden 

och delbeslut som gjorts av aktörer i samband med dessa formativa moment för att kunna ”översätta” 

dessa överväganden så de kan ses som allmängiltiga faktorer och orsaksmekanismer.  

Det finns egentligen ingen begränsning när det gäller vilka datainsamlingsmetoder eller vilken typ av 

empiriskt material som kan komma till användning i en processpårande inomfallstudie. Jag har 

undersökt händelseförloppet och valt mitt material utifrån det. Mitt material består av antologier och 

självbiografier om Göran Persson, Göran Perssons egna memoarer, tidningsartiklar, utrikesdeklarationer 

och Internet. Detta material anser jag har gett mig en god översiktig över händelseförloppet, samt vilka 

viktiga delbeslut som fattats och vilka aktörer som har varit framträdande.   
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3.3 Kvalitativ idéanalys 

Studien bygger sedan på en kvalitativ idéanalys. I svensk statsvetenskaplig tradition finns en inriktning 

som brukar gå under beteckningen idéanalys, som innebär att analysobjektet är någon eller flera 

politiska ideologier, eller att man i en speciellt viktig fråga/debatt vill rekonstruera de olika idéer som 

förekom (Bergström och Boréus 2005: 154). Jag strävar att i mitt kartlagda material av 

händelseförloppet rekonstruera de idéer som förekom. Detta kommer jag att göra med hjälp av tre 

idealtyper som jag har baserat på Angelo Panebiancos organisationsteori. Dessa tre idealtyper söker 

kategorisera det socialdemokratiska partiets institutionaliseringsgrad som ”låg” eller ”hög” samt den 

dominerande alliansens kontroll över olika instanser inom organisationen.  

Begreppet idealtyp brukar förknippas med sociologen Max Weber och är en form av tankekonstruktion. 

Denna ska inte ses som en modell som beskriver verkligheten och den kan inte heller avläsas i 

verkligheten. En idealtyp fungerar som ett analytiskt instrument för att renodla vissa drag och för att 

sedan formulera hypoteser (Weber 1977: 139 citerat från Bergström och Boréus 2005: 159). Jag 

använder mina tre idealtyper för att kunna rekonstruera idésystemet. När undersökningen utgår från 

olika idealtyper är det rimligt att resultatet av studien blir att någon av idealtyperna bättre än den andra 

beskriver de föreställningar som ska studeras. I min undersökning vill jag ta reda på om 

socialdemokraternas institutionaliseringsgrad passar bättre in som ”låg” eller ”hög” och om den 

dominerande alliansens kontroll är sammanhållen eller splittrad. Med hjälp av denna analysram försöker 

jag sortera och analysera materialet som består av litteratur, tidningsartiklar, utrikesdeklarationer och 

material från Internet.  

En fördel med detta tillvägagångssätt är att när man väl konstruerat analysverktygen kan analysen gå 

smidigt och ur ett obearbetat material och överväldigande material kan ett mönster rekonstrueras. Detta 

är särskilt passande i mitt fall då materialet är så omfattande att jag med hjälp av mina analysverktyg 

förmår kategorisera och göra en systematisk jämförelse. Ett problem som kan uppstå vid användningen 

av väl utvecklade och specificerade analysmodeller är att man antingen påtvingar materialet modellen, 

eller att utsagornas betydelse tänjs dithän så att de kan krängas in i modellen, något som ibland kallas 

för att texten ”inte får tala själv” (Bergström och Boréus 2005: 174). Ett annat problem är att olika 

forskare kan tänkas göra olika bedömningar så att intersubjektiviteten blir bristfällig. Detta ser inte jag 

som ett hinder i min undersökning då mina analysverktyg baseras på den teori som jag har valt att 
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kontrollera. Jag har valt att göra en bred och övergripande analys över ett väldigt omfattande material så 

jag med säkerhet ska kunna urskilja de karaktäriserande dragen ur mina idealtyper. I grund och botten är 

det en fråga om validitet. Ju lösare analysmodellen är och ju mer man betonar inriktning mot tolkning, 

desto mer anknyter man till hermeneutiskt tradition. (Bergström och Boréus 2005: 174). Detta är 

utmärkande drag i denna undersökning. 

3.4 Operationalisering 

Operationalisering av nyckelbegrepp sker i teoridelen. Ett exempel på en sådan operationalisering är 

institutionalisering och den dominerande alliansen som genom att de används i många olika 

sammanhang måste renodlas för att få en relevant innebörd i uppsatsen. Målet är att med hjälp av 

operationaliseringarna ska förvirring och missförstånd undvikas och klarhet skipas. Jag har 

operationaliserat termen institutionalisering i den idealtyp jag presenterar för att kunna mäta dess grad 

som ”låg” eller ”hög” i det socialdemokratiska partiet samt den dominerande alliansen i  en annan 

idealtyp för att kunna urskilja dess kontroll av de osäkra zonerna.  

3.5 Källkritik 

För att uppnå god källhantering har jag sökt att variera mina källor. Jag är medveten om att de källor jag 

använder mig av riskerar att vara subjektiva eller förskönande i sin framställning. I antologierna och 

självbiografierna om Göran Perssons kan författaren medvetet valt att belysa eller undvika vissa 

sakfrågor, detsamma gällande Göran Perssons egna memoarer. Jag är också medveten om att 

nyhetsartiklar kan vara vinklade och ge en ensidig bild, detsamma gällande utrikesdeklarationerna. 

Genom att undersöka ett brett spektrum av litteratur samt en stor mängd om vad som rapporterats i en 

rad olika tidningar samt fokusera på välkända händelseförlopp och specifika aktörers uttalanden i allt 

material så ser jag inte det som ett problem. På detta sätt har jag sökt att få en så bred bild av 

händelseförloppet som möjligt. När flera olika källor återgett samma händelser på ett likvärdigt sätt har 

jag bedömt deras beskrivning som trovärdig. Jag har också använt mig av direkta citat då jag velat 

återge en speciell aktörs syn av en händelse. Jag anser att min undersökning har hög validitet då jag 

innan jag kom fram till valet av mitt material gjorde en stor förundersökning och gick från helhet till 

specifika händelser och detaljer del för att just kunna besvara på min frågeställning. 
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3.6 Avgränsningar 

Min undersökning har begränsats i form av tid, pengar, kunskaper och resurser vilket är ett 

återkommande fenomen i alla undersökningar (Bergström och Boréus 2005: 37). Därför har jag 

avgränsat undersökningens tidsperiod mellan år 1996-2001. Denna avgränsning har jag gjort då min 

efterforskning har visat på att händelseförloppet startade år 1996 med enkätundersökningen framställt av 

Institutet för invandrarforskning och började avta år 2001. År 2001 fick Israel en ny premiärminister, 

Ariel Sharon, vars politiska linje inte gick att sammanlänkas med socialdemokraternas på samma sätt 

längre. Samt i och med att Sverige intog sitt ordförandeskap i EU började fokus riktas på det istället. 

4 Tidigare forskning 

4.1 Socialdemokraternas organisationsstruktur 

Socialdemokraterna var det första svenska rikspartiet och de bildades år 1889. De är ett externt bildat 

parti, vilket innebär att de bildades utanför riksdagen. Socialdemokraterna har också i mångt och mycket 

dominerat svensk politik, grunden för denna dominans är det långvariga och i stort sett obrutna 

regeringsinnehavet mellan 1932 och 1976. Det har talats om en socialdemokratisk hegemoni i den 

svenska politiken.  Herbert Tingsten gick ut med denna hypotes redan år 1964 och menade att 

socialdemokraterna hade ”problemformuleringsprivilegiet”, med de menade han att de andra partierna 

fick rätta sig efter vad socialdemokraterna bestämde skulle stå på agendan (Bäck och Möller 2003: 36). 

Denna hypotes har dock blivit ifrågasatt av forskare som Åsa Linderborg. Åsa Lindeborg skriver i sin 

avhandling Socialdemokraterna skriver historia att det egentligen är en borgerlig hegemoni som råder 

och socialdemokraterna har endast givit den ett ”socialliberalt ansikte” (Bäck och Möller 2003: 37). En 

annan förklaring till socialdemokraternas dominans på den politiska arenan är att de lyckats med sin 

strategi att anpassa välfärdspolitiken till hela folket. De beskrivs således som ett massparti.

Socialdemokraternas organisationsstruktur liknar de flesta andra partiers organisationsstruktur i det 

svenska partisystemet (Bäck & Möller 2003: 119). Den generella organisationsstrukturen kan förenklat 

förklaras på följande sätt som en tre nivås organisation. Viktiga beslut utgår från dessa tre olika nivåer, 

riksnivå, distriktsnivå och lokalnivå, hos de valda församlingarna riksdag, landsting och 

kommunfullmäktige. Det högsta beslutande organet inom organisationen som helhet är partikongressen. 
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Partikongressen fastställer partiprogram och partistadgar, de utser samt partistyrelse och 

partiordförande.  Olika råd och delegationer tillsätts av kongressen eller partistyrelsen för att verka inom 

speciella sakområden. Mellan kongresserna leds partierna av partistyrelserna samt av arbetsutskott till 

dessa. Arbetsutskotten har på grund av socialdemokraternas stora partistyrelse relativt stor makt (Bäck 

och Möller 2003: 124). Riksdagsgruppen sköter arbetet i riksdagen, men under perioderna då 

socialdemokraterna innehaft regeringsställning koncentreras makten naturligt till riksorganisationen. 

Partierna har under sina riksorganisationer såväl en regional som en lokal organisation. Den förra nivån 

baseras på länen, den senare på kommunerna. Här nedan presenterar jag en modell av 

socialdemokraternas organisatoriska struktur tolkad av Bäck och Möller i deras bok Partier och 

organisationer (Bäck och Möller 2003: 123). 

4.1.1 Figur 1. Socialdemokraternas organisationsstruktur  
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4.2 Socialdemokraterna och Mellanösternpolitiken 

Göran Persson var socialdemokraternas partiledare mellan 1996-2007. År 1995 blev Sverige 

medlemmar i den Europeiska Unionen. Som statsminister blev därför Göran Persson den som fick 

verkställa och ta de politiska konsekvenserna av Sveriges EU-inträde menar Mats Ögren (2005). Både 

det faktum att Sverige hade en nytillträdd statsminister och ett nyblivet medlemskap i EU har kommit att 

prägla svensk utrikespolitik under de senaste tio åren. Den svenska hållningen i Mellanösternkonflikten 

har tidvis varit kluven. Mats Ögren menar dock att det finns många tecken som indikerar på att något 

hänt med den svenska utrikespolitiken under Göran Perssons statsminister tid (Ögren 2005: 133). 

En av de stora förändringarna säger Erik Fichtelius (2007) är givetvis Sveriges Israelpolitik, där Göran 

Persson bryter med den mer Palestinavänliga politik som fördes under Olof Palme och Sten Andersson. 

Palestinarelationerna hade Göran Persson fått i arv vilket han kunnat använda när han sedan närmar sig 

israelerna menar Fichtelius (2007). Göran Persson har inte sökt konfrontation i utrikespolitiken eller 

uttalat de stora slagorden och det har varit mycket medvetet. Det är påtagligt hur Perssons stil i 

utrikespolitiken skiljer sig från Olof Palmes. Medan Palme var en av de ledande kritiska rösterna i 

världen mot exempelvis USA:s angrepp mot Vietnam söker Persson snarare dialog och brobyggarroll. 

Det har gett Sverige en annan röst i världen, i ett annat tonläge (Fichtelius 2007: 281). Partiet har ändrat 

agerande. 

En del forskning har förekommit inom Socialdemokraternas förhållande till Israel- och 

Palestinakonflikten, det finns dock inte så mycket tidigare forskning, speciellt ingen aktuell forskning. 

Det mest djupgående verket inom denna diskurs är dock Ulf Bjerelds avhandling Svensk 

Mellanösternpolitik (1989). Där undersöker Bjereld Sveriges politik gentemot konflikterna i 

Mellanöstern mellan åren 1947-1985. Bjereld undersöker många olika aspekter av Sveriges politik, 

bland annat så gör han en analys av Palestinafrågan i de svenska politiska partierna. Hans slutsats blir att 

den svenska policyn i Mellanösternpolitiken har intagit en mer pro-palestinsk linje under årens lopp. En 

annan bok som berör detta ämne är den debattbok som Göran Holmberg och Olle Svensson publicerat 

Tel Aviv Stockholm  (1976) som sammanställer socialdemokraters åsikter och tankar om förhållandet 

mellan Sverige och Israel. Den samlade bilden är ett nära förhållande mellan socialdemokraterna och 

den Israeliska staten.   
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Ulf Bjereld bekräftar denna bild i sin avhandling. Han påvisar att det alltid funnits starka och 

känslomässiga band mellan socialdemokraterna och staten Israel i och med banden mellan svensk och 

israelisk socialdemokrati. Dessa band har starkt bidragit till att socialdemokraterna kanske är det parti i 

Sverige för vilken Palestinafrågan varit mest svårhanterlig och rivit upp de djupaste såren. Mycket 

bitterhet har skördats på båda sidor när gammal vänskap på såväl parti - som personnivå ställts mot allt 

större svårigheter för svensk socialdemokrati att försvara Israels utrikespolitiska agerande och i viss 

utsträckning även de interna förhållandena i Israel (Holmberg 1984 citerat från Bjereld 1989: 166). 

I svensk opinion och politik var Israels ställning stark och oomtvistad under 1950- och början av 1960-

talet konstaterar Sören Holmberg och Lennart Weibull (2004). Konflikten definierades av den 

socialdemokratiska regeringen som en mellanstatlig kamp mellan Israel och de arabiska staterna där 

Israel var den svagare partnern. Skuldbördan lades mer eller mindre helt på arabstaterna. Palestinierna 

sågs som en flyktinggrupp, vars öde man på humanitära grunder kunde beklaga. Men de tillskrevs inte 

status av ”folk” med nationella rättigheter och ansågs därför inte heller ha någon rätt till egen 

statsbildning. Samtliga politiska partier utom kommunisterna delade denna inställning och Israel hade 

också ett starkt stöd i den svenska folkopinionen (Holmberg och Weibull 2004: 241). 

Ulf Bjereld påvisar dock i hans avhandling Svensk Mellanösternpolitik att det har skett en svensk 

policyförändring i pro-palestinsk riktning under åren 1967-1976 som han har undersökt. Han söker 

svaret på hur denna policyförändring har skett i sin avhandling och gör bland annat en analys av de 

svenska partiernas förhållningssätt. Där finner han att förändringen också avspeglar sig i det 

socialdemokratiska partiet som intagit en allt mer pro-palestinsk linje. Bjereld menar att de går att finna 

förklarande faktorer av socialdemokraternas pro-palestinska politik genom att se till den internationella 

arenan där han understryker socialdemokratins behov att i rolluppfyllande syfte behöva profilera sig i 

frågan har haft viss betydelse. Bjereld konstaterar samt att frågan om palestiniernas rättigheter också 

aktualiserades i samband med att Palestinafrågan hösten 1974 kom upp på generalförsamlingens 

dagordning. Han menar följaktligen att socialdemokratin också kan ha påverkats av diskussioner inom 

den israeliska arbetarrörelsen där en del grupperingar erkände palestiniernas nationella rättigheter 

(Bjereld 1989: 176). 

När det gäller den interna opinionsbildningen inom socialdemokratin framgår det att SSU och 

Broderskapsrörelsen utgjorde de två sidoorganisationer inom SAP som tidigast tog upp den palestinska 

frågan. Drivande inom Broderskapsrörelsen var bland annat Sigbert Axelson. Han betecknar 

Broderskaparnas insatser i frågan gentemot SAP som i första hand ”kontaktskapande opinionsbildning” 



11

(Sigbert Axelsson i intervju 1987 citerad av Bjereld 1989: 177). Genom sina resor i området och 

kunskaper i frågan blev folk från Broderskapsrörelsen eftertraktade som föredragshållare inom SAP. 

SSU:s försök att driva frågan internt tog sig huvudsakligen uttryck i diskussioner i samband med 

informella träffar på Bommersvik (Bo Bergnéhr i intervju 1987 citerad av Bjereld 1989: 177). 

I den svenska opinionen idag ses konflikten som en konflikt mellan det israeliska och det palestinska 

folket. I denna konflikt är det Israel som ses som den starkaste partnern, dels eftersom det redan 

existerar en israelisk statsbildning, dels eftersom Israel sedan junikriget 1967 ockuperar de palestinska 

områdena Västbanken och Gazaremsan. Skuldbördan fördelas mera jämnt mellan konfliktens parter och 

Israel tappade under 1970- och 1980-talen sin starka ställning i den svenska folkopinionen (Holmberg 

och Weibull 2005: 242). Resultaten av folkopinionsmätningar om situationen mellan Israel och 

Palestina kontinuerligt gjorda de senaste 35 åren visar att Israels ställning i den svenska folkopinionen 

aldrig varit så svag som nu (Holmberg och Weibull 2005: 242). Israels ras i folkopinionen syns redan i 

slutet av 1980-talet, då den första palestinska Intifaden bröt ut (Holmberg och Weibull 2005: 243). Israel 

svaga ställning kan förklaras av ockupationspolitiken, bosättningspolitiken, byggandet av muren samt 

våldet och dödsskjutningarna på de ockuperade områdena (Holmberg och Weibull 2005: 243). Så den 

svenska folkopinionen och socialdemokraternas Mellanöstern politik såg till synes gå hand i hand tills 

något förändrades i det socialdemokratiska partiets agerande med start år 1996. 

5 Teori 

5.1 Teorier om partiers agerande 

Jag har valt att studera teorier som förklarar vad det är som styr partiers agerande. Det finns många olika 

teorier som tar upp partiers agerande. Anders Håkansson uppmärksammar tre olika teorier för att 

förklara partiers agerande i boken Politiska Partier. Partier betraktas enligt det första perspektivet som 

ett utflöde av samhället (ett strukturellt perspektiv), enligt det andra som en aktör (ett aktörsperspektiv), 

och enligt det tredje som en organisation (ett organisationsteoretiskt perspektiv) (Erlingsson, Håkansson, 

Johansson och Matsson 2005: 62). Jag kommer vidare att förklara teorierna lite mer ingående för att 

sedan förklara mitt val av det organisationsteoretiska perspektivet när jag ska undersöka mitt fall av 

socialdemokraternas agerande i Mellanösternpolitiken.
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Det första teoretiska perspektivet ser partierna som skapade av grupper i samhället för att föra fram 

deras politiska talan. Partierna är endast ett forum inom vilken samhällsgruppens intressen förverkligas 

(Erlingsson, Håkansson, Johansson och Matsson 2005: 64). Partierna genomgår förändring då 

samhällsstrukturen förändras och är därför inte självständiga aktörer utan just ett utflöde av samhället.  

Anders Håkansson menar att klassiska marxister som Engels, Kautsky och Plekenhov sammanfattar 

detta perspektiv på ett bra sätt genom att konstatera: ”Partiers verksamheter var således förutbestämd” 

(Erlingsson, Håkansson, Johansson och Matsson 2005: 64). Detta är således ett strukturellt 

förklaringsperspektiv. Partier som socialdemokraterna vilka är externt bildade anses passa bäst in på 

detta perspektiv. Även fast denna teori är passande för det socialdemokratiska partiet är den inte 

passande för mitt fall då opinionsundersökningar påvisat att det inte fanns något starkt Israel stöd i 

samhället och den här teorin kan således inte förklara socialdemokraternas förändrade politik i Israel-

och Palestinafrågan som ett uttalat intresse ifrån samhället. 

Det andra perspektivet ser på partier som självständiga aktörer som har stort utrymme att agera för att 

uppnå sina mål. Detta kallas för en rationalistisk partiteori. Ett välkänt namn inom denna forskning är 

Anthony Downs som menar att partier inte utgår från deras partiprogram när dem agerar utan de agerar 

utifrån att maximera röster till fördel för partiet.  Downs tes är alltså: ”Partier formulerar sin politik för 

att kunna vinna val, snarare än vinner val för att kunna formulera politiken” (Downs 1957: 28 citerat i 

(Erlingsson, Håkansson, Johansson och Matsson 2005: 61). Partierna agerar alltså för att försöka uppnå 

röstmaximering. Detta teoretiska perspektiv är inte heller intressant i mitt fall då opinionsmätningarna 

just påvisat att den svenska opinionen inte ändrats under den tid jag utför min analys och det inte heller 

finns något starkt stöd för Israel (Holmberg och Weibull 2005: 241-247). Socialdemokraternas 

förändrade politik i Israel- och Palestinakonflikten kan således inte förklaras som ett logiskt strategiskt 

drag av socialdemokraterna för att uppnå röstmaximering. 

Det tredje perspektivet ser på partier som en organisation som innehåller interna strukturer, 

maktförhållanden och regler. Dessa interna förhållanden styr partiets tankegångar och handlingar. Detta 

kallas för ett organisationsteoretiskt perspektiv. Detta teoretiska perspektiv tolkas av mig som att ha 

byggt vidare på det två andra teoretiska perspektiven då de både fokuserar på aktörer och strukturen men 

inom organisationen. De klassiska partiforskarna, Robert Michels, Mosei Ostrogorski och Murice 

Duverger utgick från partiernas interna organisatoriska dynamik i deras analyser av partier, men 

intresset för det organisationsteoretiska perspektivet svalnade ändå inom fältet under en tid (Bäck och 

Möller 2003: 23). Bäck och Möller menar att på senare år har intresset för det klassiska perspektivet 

återigen ökat och det tycks idag råda en bred enighet bland partiforskarna att man knappast kan förstå 
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partiers beteende om man inte uppmärksammar de interna processer som sorteras under rubriken ”intra-

party-politics” (Bäck och Möller 2003: 23-24). 

5.2 Angelo Panebiancos institutionaliserings hypotes

Angelo Panebianco är idag bland dem mest aktuella forskarna inom det organisationsteoretiska 

perspektivet och han har också utvecklat detta perspektiv. Anders Håkansson har i Politiska Partier

(2005: 79-80) tolkat Panebiancos idealbild av hur partier utvecklas som organisationer över tid så som 

att från början skapas partierna av en grupp i samhället för att framföra en viss ideologi men med tiden 

utvecklas till att få ett värde i sig själva för de makthavare som kontrollerar organisationen. Kopplingen 

mellan samhällsgruppen och dess ursprungliga ideologi har då försvagats och det viktigaste målet för 

partiet nu är inte längre handlande utan överlevnad. Håkansson menar att hela denna förändring 

förklaras enligt Panebianco främst som en följd av att det är nya typer av personer med avsaknad av 

tydliga värderingar, professionella tjänstemän och politiker med offentliga uppdrag, som kommit att ta 

över mycket av makten inom partierna. Vidare argumenterar han att medlemmar och traditionella 

”partibyråkrater” samtidigt fått mindre betydelse samt att förändringar när det gäller hur den politiska 

kommunikationen går till också är en bidragande faktor för driva på förändringen av partierna

(Erlingsson, Håkansson, Johansson och Matsson 2005: 79-80). Enligt Panebianco ska partierna alltså 

generellt sett ha utvecklats i riktning bort från att vara en del av samhället då det blivit mer 

institutionaliserade. 

5.2.1 Organisatoriska dilemman 

Panebianco har i Political Parties: Organization & Power (1988) testat sin institutionaliseringshypotes 

som Elisabeth Kronqvist har tolkat i hennes avhandling Institutionalisering i nordiska partier (1999). För

att förklara den växlande institutionaliseringsgraden i partier använder sig Panebianco av dilemman. 

Alla organisationer stöter under sin verksamhet på konflikter. Dock är det inte vilka konflikter som helst 

som av Panebianco anses ha betydelse för partier och deras institutionalisering, viktigast är de dilemman 

partierna har att slåss med som organisationer, i relationer med omgivning, medlemmar och ledare 

(Kronqvist 1999: 21). Panebianco uppmärksammar fyra olika dilemman. 
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Det första dilemmat är rationell modell – systemmodell (Kronqvist 1999: 22). Jag tolkar det utifrån 

Kronqvists beskrivning att enligt den rationella modellen är organisationerna först och främst ett medel 

för att uppnå vissa mål. Det är ledarens uppgift att leda de jämlika medlemmarna mot målen vilka är där 

på frivillig basis.  En kritik som framförts mot detta synsätt är att organisationer i realiteten kan ha flera 

mål (Kronqvist 1999: 22). Systemmodellen ser organisationen som en struktur för sig som försöker 

anpassa sig till medlemmarnas olika krav. Organisationen är mer byråkratiserad och här är ledarens roll 

mer att försöka förena medlemmarnas olika krav och åsikter. Organisationen har utvecklats till ett 

intressesystem där det minsta gemensamma målet är att organisationen skall överleva och fortsätta 

fungera (Kronqvist 1999: 22). De två modellerna kan oftast förstås bäst ihop, den ena utesluter inte den 

andra. Jag tolkar det dock som ju mer institutionaliserat ett parti är ju mer kan den liknas vid ett naturligt 

system med mindre förankring till dess ursprungliga ideologi. Medlemmarnas intressen har här börjat gå 

isär och mer konkurrens har uppstått inom organisationen, jämfört med när det inte var så 

institutionaliserat och då mer var ett solidariskt system med stark ideologi och jämlika medlemmar. 

Det andra dilemmat tar upp två olika kategorier av incentiv, kollektiva och selektiva incentiv. Tanken 

om incentiv utvecklades ursprungligen för att förklara varför personer frivilligt deltar i oavlönat 

organisationsarbete på sin fritid (Kronqvist 1999: 23). De kollektiva incentiven är en teori om allmänna 

nyttigheter som samtidigt kan konsumeras av flera konsumenter. De selektiva incentiven omfattar 

däremot nyttigheter som makt, status eller rent materiella fördelar man får via organisationen (Kronqvist 

1999: 23). Enligt Panebianco är det dock nödvändigt att kombinera både kollektiva och selektiva 

incentiv i ett parti eftersom det finns olika typer av partimedlemmar. De finns ”karriärister” som tar vara 

på alla sätt för att nå maktpositioner och måste lugnas ner med selektiva incentiv och ”idealister” som 

nöjer sig med de kollektiva incentiv som organisationen tillhandahåller. Jag tolkar det dock som att 

incentiv är olika former av belöning och att ju mer institutionaliserat ett parti är går det också att 

återfinna mer ”karriärister” som styrs av selektiva incentiv än ”idealister” som styrs av kollektiva 

incentiv.  

Det tredje dilemmat tar upp organisationens anpassning till, eller dominans av, sin omgivning. 

”Omgivningen” är i detta fall är ett kortare sätt att säga ”alla de arenor i vilka partier fungerar” 

(Kronqvist 1999: 25). Alla partier försöker kontrollera sin omgivning. Panebianco menar dock att i 

början försöker partiet dominera sin omgivning desto mer då det är mer viktigt för partiet att profilera 

sig och framhäva sina ideologiska ståndpunkter utåt. Med tiden försöker dock partiet mer att adaptera 

och anpassa sig till sin omgivning genom att bland annat sluta pakter och förbund med andra 

organisationer. Panebianco menar att detta händer eftersom att med tiden så blir organisationens 
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viktigaste mål ”överlevnad” och för att överleva måste den nå en ”kompromiss” med omgivningen, med 

andra ord den måste ”adaptera” till sin omgivning (Panebianco 1988: 13). Panebianco menar samt att 

partiledare i det här stadiet inte gärna äventyrar organisationens stabilitet genom att införa nya vågade 

strategier eftersom det skulle kunna trigga igång negativa reaktioner från andra grupper och 

organisationer som då skulle kunna känna sig hotade. Jag tolkar det som att i början vid partiernas 

grundande är de mer beroende av att göra ett avtryck i omgivningen för att visa vad dem står men också 

för det finns ett starkare inre tryck att framföra de kollektiva motiv som är viktiga. Med tiden som 

organisationen institutionaliseras blir det viktigare för organisationen att öka sin makt och därför måste 

de också adaptera till sin omgivning och sluta förbund med omgivningen där ”makt kan nås”. Att 

enträget försöka att endast göra sin vilja hörd och dominera sin omgivning skulle kunna innebära att de 

förlorar mer än de vinner, de ser mer som om att de vinner på att samarbeta. 

Det fjärde dilemmat ser till ledarens rörelsefrihet inom organisationen. Panebianco menar att en 

organisation byggs upp av olika koalitioner, som i sin tur är uppbyggda av mindre koalitioner, och så 

vidare ner till den minsta enheten, den enskilde medlemmen (Kronqvist 1999: 26). Beslutsfattandet 

inom en organisation sker för det mesta i samarbete mellan de här grupperna och en enskild ledare har 

inte mycket att sätta emot dem. Det är emellertid mycket sällan så att en enskild ledare och hela den 

övriga organisationen står emot varandra vid beslutsfattandet. Det är i de olika åsikterna bland 

grupperna som ledningen har sin handlingsfrihet, friheten att ingå i förbund med vilka grupper som 

helst. Ledningen behöver också ett visst mått av handlingsfrihet för att organisationen skall kunna 

överleva, för att till exempel kunna avstyra strategier som är improduktiva eller rent av skadliga för 

partiet (Panebianco 1988: 14 citerad från Kronqvist 1999: 27). Jag tolkar det som ju mindre 

institutionaliserat partiet är ju mindre etablerade är också de olika koalitionerna och det finns då större 

rörelsefrihet för ledaren. När partiet institutionaliseras etableras också de olika kollationerna många 

bestående av enkel majoritet och de får då mer makt att påverka beslutsfattandet, vilket i sin tur innebär 

mindre rörelsefrihet för ledaren.    

Med sina fyra dilemman som grund konstruerar Panebianco en modell för utvecklingen inom 

organisationer. Det är övergången från den första fasen av dilemman till den andra som Panebianco 

benämner som institutionalisering. Jag har tolkat Panebiancos fyra dilemman i nedanstående modell 

utifrån Elisabeth Kronqvists avhandling Institutionalisering i nordiska partier (1999). 
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5.2.1.1 Tabell 1. Organisatoriska dilemman

Dilemma Icke institutionaliserat 

parti

Institutionaliserat parti

System Solidariskt system med stark 

ideologi

Intressesystem med svagare 

ideologi

Motiv Kollektiva Selektiva

Omgivning Dominans Adaptera 

Rörelsefrihet för ledningen Stor Liten

5.2.2 Den dominerande alliansens kontroll av de osäkra zonerna  

Panebianco fördjupar sig samt i hur ledningen eller den dominerande alliansen är organiserad inom 

partiet. Jag tolkar det som om den dominerande alliansen är den koalition i partiet som kontrollerar 

intressen viktiga för partiets överlevnad. Dessa intressen återfinns enligt Elisabeth Kronqvist inom de 

sex vitala osäkra zoner som Panebianco tar upp nämligen; ledaregenskaper, omgivning, 

informationsnätverk, normstruktur, finansiering och rekrytering. Gruppen behöver inte vara enhetlig för 

att dominera och den kan vara mer eller mindre stabil, den är istället dominerande just därför att den 

bland andra koalitioner eller substrukturer inom partiet kontrollerar de viktigaste osäkra zonerna 

(Kronqvist 1999: 29). 

Jag har tolkat dessa sex osäkra zoner som Panebianco tar upp (Panebianco 1988: 37-40) med understöd 

av Elisabeth Kronqvist avhandling. Den första osäkra zonen berör ledarens ”ledaregenskaper” eller 

”kompetens” (Kronqvist 1999: 29-30). Jag tolkar det som att ledaren måste besitta vissa egenskaper för 

att kunna leda ett parti, därför kan inte vem som helst kan göra det. Den dominerande alliansen består 

således av personer som besitter dessa egenskaper.  

Den andra osäkra zonen berör partiets relationer till omgivningen. ”Omgivning” är ett kortfattat sätt att 

beskriva partiets externa verksamhetsområden (Kronqvist 1999: 30). Jag tolkar det som att omgivningen 

kan ha en stor påverkan på partiers framtida existens och verksamhetsområden och därför är det av 

yttersta vikt att sköta relationerna till omgivningen på ett förmånligt sätt. Personer som kan sköta de hör 

relationerna så att kriser inte uppstår har alltså en självskriven plats i den dominerande alliansen. 
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Den tredje osäkra zonen berör informationsnätverket och kontrollen över denna (Kronqvist 1999: 30). 

Jag tolkar det som att den/de som kontrollerar informationen inom partiet har stor makt att också leda in 

partiet på de ”vägar” som de önskar. Information kan alltid manipuleras och tolkas till fördel för eget 

intresse. Personer som kontrollerar informationsnätverket inom partiet tillhör också den dominerande 

alliansen.   

Den fjärde osäkra zonen berör organisationens formella normstruktur (Kronqvist 1999: 30). Jag tolkar 

det som att den som kontrollerar normsystemet inom partiet också kan bestämma vilka regler som ska 

gälla. Den som kan påverka och kontrollera normerna inom partiet tillhör därför också den dominerande 

alliansen.  

Den femte osäkra zonen inom en organisation berör finansiering (Kronqvist 1999: 30). Jag tolkar det 

som att pengar är makt. Den som kan kontrollera finansieringen kan påverka vad partiet ska satsa på och 

vad som är möjligt åstadkomma. Den eller de som kontrollerar finansieringen inom partiet tillhör också 

därför den dominerande alliansen. 

Den sjätte och sista osäkra zonen berör rekrytering (Kronqvist 1999: 31). Jag tolkar det som att det som 

kontrollerar rekryteringen inom partiet kan påverka hur ”högt” vissa personer kan nå inom 

organisationen och vilka som kan göra karriär inom olika områden. Den som kan kontrollera 

rekryteringen tillhör därför också den dominerande alliansen. Jag har ställt upp de sex osäkra zonerna i 

en tabell nedan som Panebianco menar att den dominerande alliansen mer eller mindre kontrollerar 

beroende på graden av deras sammanhållning.   

5.2.2.1 Tabell 2. den dominerande alliansens kontroll av de osäkra zonerna 

Den dominerande alliansen 

kontroll av de osäkra 

zonerna

Icke-institutionaliserad Institutionaliserad

1. Ledaregenskaper och 

kompetens

Spridd Sammanhållen

2. Omgivningen Spridd Sammanhållen

3. Informationsnätverket Spridd Sammanhållen
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4. Normstrukturen Spridd Sammanhållen

5. Finansieringen Spridd Sammanhållen

6. Rekryteringen Spridd Sammanhållen

Graden av sammanhållning i den dominerande alliansen beror på om kontrollen av de sex viktigaste 

osäkra zonerna är mer eller mindre spridd mellan olika allianser inom partiet (Panebianco 1988: 38). I 

en sammanhängande allians är kontrollen över de vitala osäkra zonerna mera koncentrerad, lojaliteten är 

större och grupperna i partiledningen i motsvarande mån svagare och mindre organiserade (Kronqvist 

1999: 32). Graden av institutionalisering är enligt Panebianco direkt proportionell till graden av 

sammanhållning – ju högre institutionalisering, desto mer sammanhängande är själva alliansen och 

desto mindre organiserade är grupperna inom den (Panebianco 1988: 121 citerad från Kronqvist 1999: 

34). 

5.3 Institutionaliserings hypotes av det socialdemokratiska partiet 

Panebiancos teoribygge har gått ut på att konstruera två idealtyper, ett parti med högsta möjliga 

institutionaliseringsgrad och ett parti så lågt institutionaliserat att det knappast håller ihop. Han jämför 

sedan verkliga partier med dessa och rangordnar dem på en kontinuerlig skala (Kronqvist 1999: 49). 

Elisabeth Kronqvist sammanfattar det så att urtypen av ett högt institutionaliserat parti är en

sammanhållen enhet såväl i yttre som i inre förhållanden och dominerar i sina relationer till 

omgivningen. Kontrollen av de osäkra zonerna är samlad i en väl sammanhållen och oftast stabil 

dominerande allians. Motsatsen är partiet med en minimal grad av institutionalisering, dem dominerande 

alliansen är splittrad till följd av att kontrollen över osäkra zoner är mer utspridd. Av detta följer att 

partiet har låga värden av systemkaraktär och autonomi. Graden av stabilitet, alltså varaktigheten i 

kompromisserna mellan de grupper som konstituerar den dominerande alliansen, kan vara låg eller hög 

(Kronqvist 1999: 53). 

I bakgrund av denna teori ställer jag hypotesen att om det socialdemokratiska partiet visar övervägande 

tendenser på att passa in i idealtypen för ett ”högt” institutionaliserat parti så är också den dominerande 

alliansen väl sammanhållen i sin kontroll av de osäkra zonerna, respektive om de faller inom ramen för 
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idealtypen av ett ”lågt” institutionaliserat parti så är den dominerande alliansen splittrad och vagare i 

kontrollen av de osäkra zonerna.  

Eftersom Panebianco säger att partier institutionaliseras över tid borde det gå att förklara detta fenomen 

i det socialdemokratiska partiet utifrån hans teori. Partiet torde vara en väl sammanhållen enhet både i 

yttre och inre förhållanden.

6 Analys 

6.1 Organisatoriska dilemman

Analysen kommer att i denna del att utgå från de fyra organisatoriska dilemman som Panebianco tar upp 

i tre formativa moment som funnits genom processpårningsmetoden. De tre formativa momenten för 

socialdemokraternas kursändring i Mellanösternpolitiken utgår från årtalen 1997, 1998 och 1999. 

Analysen har speciell fokus på Göran Persson som aktör då han stod som frontfigur för den ”nya” linjen 

inom partiet.

6.1.1 Förintelsekampanjen 1997 

Under regeringens hemsida för mänskliga rättigheter (Stockholm International Forum 2008) går det att 

läsa att Göran Persson år 1997 tog ett initiativ till en informationskampanj om Förintelsen. Bakgrunden 

för detta initiativ låg en rapport om att svenska ungdomars kunskaper om just Förintelsen var högst 

bristfälliga. I Helsingborgs Dagblad rapporterades de att 8000 ungdomar från årskurs sex i grundskolan 

till andra årskursen i gymnasiet hade blivit tillfrågade i en enkätundersökning rörande attityder till olika 

företeelser i dagens samhälle samt nutidshistoria (”Ett misslyckande” … 1997. ”Ett misslyckande”, i 

Helsingborgs Dagblad 1997-06-16). Eva Parkrud rapporterade att resultatet pekade på att cirka en 

tredjedel av landets skolungdomar inte var övertygade om att sex miljoner judar hade utrotats under 

andra världskriget (Parkrud, Eva. 1997. ”Förintelsen ska inte glömmas”, Göteborgs-Posten, 1997-06-

13). 

Göran Persson tog till sig uppgifterna med fokus på ungdomarnas bristfälliga kunskaper om Förintelsen 

från enkätundersökningen. Göran Persson uttalade sig därefter själsstarkt under en riksdagsdebatt i juni 

1997 om de historiska aspekterna och konsekvenserna av Förintelsen och manade sedan till ett 
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gemensamt ansvar för att de aldrig ska få upprepas. Han talade om att ”helvetets portar öppnats” och 

ställde återkommande retoriska frågor om ”har vi tagit vårt ansvar?” (Svenning, Olle 2005: 288-289). 

Kort därefter startade ett projekt i regeringen och riksdagen för att fylla dessa kunskapshål hos de 

svenska ungdomarna känt under namnet Förintelseprojketet. I detta projekt fick staten Israel indirekt 

mycket uppmärksamhet och framförallt då av Göran Persson. Han förklarade senare sin kraftiga 

reaktion och handling till detta som självklar. Margit Silberstein menade att han förklarade att han 

tillsynes fokuserade mestadels på en part i detta engagemang som att ”hans engagemang är följdriktigt 

eftersom han är en traditionell socialdemokrat. Som sådan har han alltid känt en stark beundran för och 

vänskap med Israel” (Silberstein, Margit. 1998. ”Persson tar EU:s parti”, Götebors-Posten, 1998-08-18) 

Göran Perssons dramatiska presentation av dessa fakta från enkätundersökningen tyder på att han vill 

sluta förbund med sin omgivning. Genom att återgående referera till sin omgivning som ”vi” försöker 

han att inkludera ett så stort område som möjligt. Ingen i denna omgivning kommer att förneka att 

Förintelsen var fruktansvärd och att den aldrig mer får upprepas, de bekräftas i och med att 

Förintelseprojektet startas. Denna adaptering till sin omgivning passar bäst in under Panebiancos 

idealtyp för en institutionaliserad organisation vars främsta mål är ”överlevnad”. Att det sedan framhålls 

att Göran Persson tog initiativ till denna informationskampanj tolkas av mig som belägg för att han 

rörelsefrihet är stor. Att ledaren har så pass stor rörelsefrihet att han eller hon mer eller mindre kan mana 

att hela organisationen samt omgivningen ska ställa sig bakom ett projekt av denna kaliber passar bäst in 

i en organisation som befinner sig i pinjonärfasen. Även att Göran Persson understryker att hans 

engagemang är väl förståligt på grund av hans ideologiska ståndpunkter passar in på Panebiancos 

kriterier av en icke-institutionaliserad organisation där partier tenderar att ha stark ideologisk förankring 

och det är ledarens uppgift att leda de andra mot dessa mål.          

Så på denna väg lades grunden till det Förintelseprojekt som idag är känt under namnet Levande 

historia. Levande historia är sedan år 2003 en etablerad myndighet (Levande Historia 2008). Det första 

steget i informationskampanjen kom ut i bokform år 1998 under namnet Om detta må ni berätta. 

Informationsmaterialet Om detta må ni berätta tar upp olika aspekter om Förintelsen och hade uttalat de 

unga som främsta nyckelgrupp. Informationsmaterialet distribuerades i över en miljon exemplar och har 

översatts till ett flertal språk (Svenning, Olle 2005: 289). Förintelseprojektet intog också den globala 

arenan. Olle Svenning (2005: 289) beskriver hur Persson hade vidare ambitioner än att nå barn och 

föräldrar i Sverige och ville därför att kampanjen och historielektionen skulle bli global. Han skickade 

brev i ämnet kamp mot nynazism, revisionism och historieförträngning till Tony Blair och Bill Clinton. 

Där fick han fick positiv respons och år 1998 satte Göran Persson tillsammans med Tony Blair och Bill 
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Clinton ihop en samarbetsgrupp för att främja internationellt samarbete kring frågor rörande Förintelsen. 

En konferens i samma tema hölls i Washington i slutet av samma år då ytterliggare 21 länder anslöt sig 

till samarbetsgruppen och så tillslut kom Stockholms internationella forum (SIF) till, vilket var en 

milstolpe i ledet av projektet Levande historia från regeringens sida. Detta forum kom att innehålla fyra 

olika konferenser om tolerans och mänskliga rättigheter mellan åren 2000-2004 varav den första tog upp 

ämnet om Förintelsen. Forumet riktade sig främst till politiker och beslutsfattare samt andra experter 

både från den nationella arenan samt den internationella arenan inom de berörda områdena. Den första 

konferensen hölls i Stockholm år 2000. 

Göran Persson söker efter att adaptera till sin omgivning. Genom myndigheten, ”Levande historia”, 

kunde Förintelseprojektet samverka tillsammans med omgivningen genom att ”bjuda in” den.  Boken 

Om detta må ni berätta spreds som en våg över Sverige och efter att ha fått övervägande positiv respons 

där valde Göran Persson att sprida boken även på den internationella arenan. Att Göran Persson hade 

”vidare ambitioner” och valde att kontakta Tony Blair och Bill Clinton är också belägg för att han söker 

adaptera till sin omgivning genom att sluta förbund med den. Dock då han gör det på eget bevåg 

framträder det att han styrs av selektiva incentiv för att höja sin status och makt inom den egna 

organisationen. När han får denna uppbackning av dessa externa krafter från omgivningen som Clinton 

och Blair symboliserar höjs också han status och makt inom det egna partiet, hans namn får tyngre vikt. 

Sammanfattningsvis ger partiets agerande i och med starten av Förintelseprojektet helhetsintrycket av att 

passa övervägande med de karaktäristiska dragen för idealtypen av en institutionaliserad organisation. 

Partiet söker att adaptera till sin omgivning och ger indikationer av att styras av selektiva incentiv. 

Göran Perssons till synes stora rörelsefrihet bryter dock mot den institutionaliserade idealtypen och 

passar bättre in för en icke-institutionaliserad organisation.   

6.1.2 Israels 50 års jubileum i Stockholms stadshus 1998

År 1998 firar Israel som stat 50-års jubileum. Göran Persson närvarade och beskriver tillställning som 

sådan i egna ord: 

”Blå hallen i Stockholms vackra stadshus var fullsatt när Sveriges judar 1998 firade staten Israels 50-

årsjubileum. Jag var inbjuden att hålla högtidstalet. För mig är staten Israel oupplösligt förbunden med 
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mänsklighetens värsta brott – Förintelsen… min medverkan vid jubileet var en fortsättning av mitt 

engagemang för att upplysa om Förintelsen” (Persson, Göran 2007: 257)

När Göran Persson här understryker att han medverkar vid detta jubileum på grund av hans eget 

engagemang i Förintelseprojektet visar det på att han har stor rörelsefrihet. Även då det framgår att han 

är där för att han blev inbjuden understryker han att han är där som i ett naturligt led för hans personliga 

engagemang att upplysa om Förintelsen. Persson styrs av selektiva motiv då han ser till vad han själv 

anser är viktigt. Han är inbjuden för att Israel fyller 50 år, men understryker att han är där av eget 

intresse för att framföra de budskap som är till vikt för honom, att upplysa om Förintelsen. Detta blir ett 

sätt för Göran Persson att stärka sin egen maktposition inom det socialdemokratiska partiet när han 

manifesterar vikten av ”sitt” Förintelseprojekt på flera arenor. Han stärker sin maktposition inom 

organisationen genom att få bekräftelse av andra. 

Ett hundratal gäster var där och Göran Persson stod som hedersgäst samt huvudtalare och i sitt tal

hyllade han den Israeliska staten på den svenska regeringens vägnar; ”I våra liv har Israel alltid funnits 

som en given nation på våra kartor, som ett självklart ämne i vår samhällsdiskussion, som en oumbärlig 

del av vår världsbild” (Cohn, Franz T. 1998). Hans tal citerades samt i Svenska Dagbladet; ''Staten Israel 

är och förblir en omistlig del av världssamfundet, en demokrati som i en uppriktig dialog med andra 

demokratier för fram och tar emot kritik och ståndpunkter, ett land med rätt till en bestående fred inom 

säkra och erkända gränser.'' (Socialdemokraterna… 1998. ”Socialdemokraterna och Israel”, Svenska 

Dagbladet 1998-05-03).  

Denna varma inställning till staten Israel skiljde sig markant från Socialdemokraternas inställning bara 

tio år tidigare när staten Israel skulle fira sitt 40-års jubileum. Sten Andersson, som då var 

socialdemokraternas utrikesminister, var inbjuden som huvudtalare men han tackade nej och närvarade 

inte heller vid tillställningen. I Svenska Dagbladet sade Andersson att detta ställningstagande grundade 

sig i att han motsatte sig Israels ”aggressiva” säkerhetspolitik i och med att den Palestinska ledaren Abu 

Jihad mördats, vilket han ansåg allvarligt skadat fredsprocessen. (Socialdemokraterna… 1998. 

”Socialdemokraterna och Israel”, Svenska Dagbladet 1998-05-03).  Med sig i denna argumentation hade 

han dessutom offentlig uttalat hela den svenska regeringen, så som det påpekades av den förre LO-

ordföranden Gunnar Nilsson i samma artikel ”att detta inte var en åtgärd av utrikesministern 

personligen, utan en officiell markering från regeringens sida” (Socialdemokraterna… 1998. 

”Socialdemokraterna och Israel”, Svenska Dagbladet 1998-05-03).  
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Att Göran Persson nu bara ett decennium senare hyllar den israeliska staten på hela den svenska 

regeringens vägnar, även då kontexten möjligtvis ändrats sedan tio år tillbaka i tiden, är ett relativt stort 

kliv bort från den tidigare hållna regeringslinjen. Först framhåller Göran Persson att han är där på eget 

bevåg på grund av hans personliga engagemang men sedan när han väl framför sitt tal framhåller han att 

han har samtliga socialdemokrater inom regeringen bakom sig. Då det inte finns något offentligt belägg 

som styrker Göran Perssons uttalande på denna punkt tyder det på att han styrs av selektiva motiv och 

agerar på detta sätt för att stärka sin egen maktposition. Via att nyttja partiet till eget gagn kan han hjälpa 

sin egen karriär. Genom sitt tal på Israel 50-års jubileum visar Göran Persson återigen att han söker sluta 

förbund med sin omgivning. Han söker stöd hos de ”allierade” som delar hans mål, i det här fallet de 

pro-israeliska organisationer och andra aktörer som medverkar vid detta jubileum.  

Sammanfattningsvis ger partiets agerande vid jubileet helhetsintrycket av att ha stor rörelsefrihet. Något 

som är kännetecknar ett icke-institutionaliserat parti enligt de idealtyper jag ställt upp baserade på 

Panebiancos organisationsteori. Organisationen söker dock att adaptera till sin omgivning och ger 

indikationer till att den styrs av selektiva incentiv, vilket faller under idealtypen för en institutionaliserad 

organisation. 

6.1.3 Statsminister besök i Israel 1999

Göran Persson var den första svenske statsministern att besöka Israel på 37 år. Lillemor Melstedt 

redogör för att det senaste officiella statsministerbesöket innan dess skedde år 1962 när Tage Erlander 

besökte Israel (Melstedt, Lillemor. 1999. ”Banden ska stärkas mellan Israel-Sverige”, Borås Tidning

1999-10-07). Det långa tidsglappet mellan besöken och att den socialdemokratiska statsministern nu valt 

att åka till Israel förklarades i Svenska Dagbladet som att Göran Persson tillhör 1950-talets politiker, 

”den tidens socialdemokrater utmärktes av starka sympatier för den judiska statsbildningen, något som 

också tydligt framgått dels av Perssons tal i samband med firandet av Israels femtioårsjubileum förra 

året, dels i hans engagemang för projektet ”Levande historia” och boken om detta må ni berätta” 

(Utblick… 1999. ”Utblick/Svensk Israelpolitik”, Svenska Dagbladet 1999-10-02). Göran Persson själv 

sa att han var där för att ”fördjupa relationerna mellan våra båda länder” (Samtal… 1999. ”Samtal om 

samverkan med Israel”, Nerikes Allehanda 1999-10-07).

Detta agerande av partiet passar in i den rationella modellen. Organisationen ses då först och främst som 

ett medel för att uppnå vissa mål och det är ledarens uppgift att leda organisationen mot dessa mål. Det 
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framhålls att socialdemokraterna alltid har haft en stark koppling till Israel och det är ett naturligt mål 

för partiet att vidhålla goda relationer med dem och att det därför är Göran Perssons uppgift att leda 

organisationen mot detta mål. Samt är det befäst på starka ideologiska grunder för socialdemokratin att 

vidhålla goda relationer med Israel. Att Göran Persson också bryter ett mönster inom partiet genom att 

besöka Israel visar på hans stora rörelsefrihet. När han också säger att han är där för att fördjupa 

relationer mellan ”våra båda länder” indikerar det att han vill skapa något som ska gagna många, något 

som ska tillfalla alla. På så sätt styrs Göran Persson också av kollektiva motiv. 

Vidare uppmärksammades det av Thomas Gur i Svenska Dagbladet att Perssons besök bryter två 

decenniers kyliga relationer mellan Sverige och Israel och att ”Göran Persson är på god väg att förändra 

inriktningen i svensk Israelpolitik” (Gur, Thomas. 1999. ”Jerusalem”, Svenska Dagbladet 1999-10-08). 

Utåt hävdades det dock fortfarande att ”den svenska politiken för Mellanöstern ligger fast” menar 

Cordelia Edvardson (Edvardson, Cordelia. 1999. ”Persson värmer upp frusna relationer”, Svenska 

Dagbladet 1999-10-08). Under sitt besök träffade också Göran Persson den Palestinske ledaren Yasser

Arafat en kort stund. Göran Persson sade själv om besöket: ”Jag söker ingen roll, jag har ingen dold 

dagordning. Jag är här för att stödja fredsprocessen” (Lapidus, Arne. 1999. ” Göran Perssons 

charmoffensiv - en succé i Israel”, Expressen Avdelning 1999-10-07). 

Att det antas att Göran Persson börjar lägga om Sveriges Israelpolitik ger tydliga indikationer på att 

Persson är en ledare med stor rörelsefrihet, men då det samtidigt framhålls att det inte har skett en 

kursomläggning i politiken påvisar detta eventuellt att Perssons rörelsefrihet inte har gett någon reell 

verkan. Argumentationen ger lite av dubbla budskap, men att Persson tagit initiativet för statsbesöket i 

Israel visar dock på att han har relativt stor rörelsefrihet inom organisationen. Att det också framhålls att 

det inte skett en kursomläggning i Sveriges Israelpolitik visar att Göran Persson främst styrs av selektiva 

incentiv. Han är inte där för att föra talan för den stora massan inom partiet eftersom det tydligen inte 

finns en sådan enhetlig linje, han är istället där för eget syfte för att uppnå egen vinning i form av status 

och makt.   

Ytterligare besök av statsminister Göran Persson har ägt rum i juni 2000 respektive 2001. Det 

sistnämnda besökte avlades i samband med Sveriges ordförandeskap i EU. Sveriges framlidna 

utrikesminister Anna Lindh besökte samt Israel i mars 2001. Även denna visit företogs i samband med 

Sveriges ordförandeskap i EU. Israels utrikesminister Shimon Peres besökte Stockholm i april 2001 

(Exportrådet Swedish Trade Council. 2004).
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Att flera besök anlagts i samband med Sveriges ordförandeskap i EU ger antydningar av att Göran 

Persson och Anna Lindh besökt Israel i samband med detta för att stärka sin makt och status inför det 

kommande EU ordförandeskapet. Genom besöka Israel inom denna tidsintervall söker de stärka sina 

band med olika allianser vilket kan vara ett sätt för att nå maktpositioner. Detta är således vad 

Panebianco beskrivit som selektiva incentiv. 

Sammanfattningsvis är partiets agerande främst kännetecknande för en icke-institutionaliserad 

organisation då analysen påvisat att organisationen framhåller en stark ideologisk förankring, försöker 

uppnå mål som ska gagna flertalet och påvisar återigen stor rörelsefrihet. Det finns dock spår av att 

organisationen söker uppnå selektiva incentiv, något som faller under den institutionaliserade 

idealtypen.  

6.2 Analys osäkra zoner 

I och med att Göran Persson drog igång Förintelseprojektet började han uttala sig mer Israelvänligt än 

vad man var van att höra innan ifrån socialdemokraternas håll. En allt mer spänd ställning började vidta 

inom partiet. Det är främst denna interna konflikt inom partiet som ska analyseras utifrån Panebiancos 

organisationsteori med fokus på den dominerande alliansen, som Göran Persson självklart tillhör i och 

med att han innehar statsministerposten, för att se om den är sammanhållen och kontrollerar de sex 

osäkra zonerna.

  

6.2.1 Partiets agerande utifrån kursändring och interna konflikt  

Satsminister Göran Perssons till synes omsvängning av den svenska Mellanösternpolitiken skapade en 

växande frustration inom partiet. I och med att Göran Persson drog igång Förintelseprojketet, besökte 

Israel samt uttalade sig påvisande Israelvänligt under viktiga sammanhang gick det inte längre att 

förneka att det skett en genuin förändring i Sveriges Mellanösternpolitik. Då ingen direkt kunde 

fastställa några säkra motiv till varför detta skett började spekulationerna ta fart. En del inom partiet 
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påstod att denna politik gick hand i hand med gammal god socialdemokratisk anda, andra menade att 

Göran Persson främst styrdes av personliga känsloskäl, andra såg det hela som ett strategiskt drag av 

Göran Persson för att stärka sin samt socialdemokraternas roll i omvärlden inför det kommande EU-

ordförandeskapet. 

I och med den här sprickan i partiet uppstod två läger, de två lägrarna delades synligt utåt mellan 

Statsrådsberedningen respektive Utrikesdepartementet och gavs varsitt ansikte utåt av Göran Persson 

respektive Sten Andersson. Sten Andersson, som då var socialdemokraternas utrikesminister, var känd 

för sin goda relation med PLO och framförallt med Yasser Arafat. Sten Andersson representerade vad 

som nu kom att kallas ”Palmelinjen”. Göran Persson stod för den nu mer Israelvänliga ”Perssonlinjen”. 

Även fast ingen uttalad förändring skett började missnöjda röster väckas inom partiet. Cordelia 

Edvardsson menar att många kritiserade Perssons sätt att sköta Mellanösternpolitiken i för stor 

omfattning på egen hand. " HSB = Han Som Bestämmer  har varit i farten igen", konstaterade de 

missnöjda syrligt (Edvardson, Cordelia. 1999. ”Persson värmer upp frusna relationer”, Svenska 

Dagbladet 1999-10-08).

Detta visar på att Persson kontrollerar en del av de osäkra zoner som Panebianco tar upp. Han är 

bevisligen en individ med stora ”ledaregenskaper” som har möjlighet att kontrollera sin omgivning. Där 

är ”Han Som Bestämmer”. Genom att göra det avtrycket inom partiet tyder det på att han har möjlighet 

att styra normer och på det sätt påverka vad som för regler ska gälla. Göran Persson har definitivt en 

framhävande plats i en dominerande alliansen.   

I en artikel från Svenska Dagbladet år 2000 skriven av Bitte Hammargren kan man läsa hur den 

våldsamma utveckling som då skedde i Mellanöstern fick Göran Persson och utrikesminister Anna 

Lindh att använda helt olika språkbruk. Hammargren menar att Anna Lindh har betonat Israels övervåld 

medan Göran Persson har uttryckt sin förståelse. Detta fick respons inom partiet. Hammargren skriver 

att ”internationellt orienterade socialdemokrater, som inte vill uttala sig med namn, kritiserar Persson för 

att beskriva konflikten som gällde den två jämbördiga parter” (Hammargren, Bitte. 2000. 

”Perspektiv/Mellanöstern”, Svenska Dagbladet 2000-10-17). Detta var något som de socialdemokrater 

som anses föra vidare Palmelinjen inte ville känna sig vid. Hammargren konstaterar vidare att få vädrar 

dock sin kritik utåt mot partiordförande. I boken, Makten framför allt, konstateras Mats Ögren (2005) att

Persson också har uttryckt sig vagt om Israels agerande på de ockuperade områdena i Västbanken och i 

Gaza samtidigt som utrikesminister Anna Lindh var mer klar i sin kritik. De olika beskeden skapade 

osäkerhet framförallt inom socialdemokratin, men budskapen var egentligen aldrig inkonsistenta. 
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Snarast var det en fråga om vad Persson respektive Lindh valde att lägga vikt vid, men därmed också en 

utrikespolitisk markering (Ögren, Mats 2005: 135). Vidare konstateras dock att det är den nya 

utrikespolitiken som väcker mest ilska bland de medlemmar som Mats Ögren (2005: 21-22) har träffat, 

inte minst för att de menar att den strider mot allt vad Olof Palme stod för. De ställer sig helt frågande 

inför den nya Israelvänliga politiken och, som de menar, sveket mot palestinierna. 

Sprickan i organisationen blir således under 2000-talet allt tydligare och att en kursändring har skett är 

uppenbart. Ändå så vidhålls det från båda lägren att ingen kursändring har skett. Att Anna Lindh och 

Göran Persson använder olika språkbruk för att uttala sig om samma händelse visar på att de söker att 

påverka informationsnätverket inom partiet. Detta för att stödja deras syn på situationen. Då de endast 

betonar olika aspekter av samma händelse utan att gå i konflikt mot varandra styrker att den 

dominerande alliansen ändå är relativt sammanhållen. Att ingen heller öppet kritiserar Göran Persson 

ger belägg för att den dominerande alliansen har kontroll över normstrukturen samt kompetens. De visar 

vilka regler som ska följas genom att den dominerande alliansens kompetens värderas högst inom 

organisationen. Både Göran Persson och Anna Lindh söker att styra informationen så att den

sammanfaller med respektive politiska mål, därför har de också valt att framhålla eller undanhålla olika 

detaljer inom konflikten. Eftersom de uttalat dock har samma politiska mål är detta ett utmärkt exempel 

på vad Panebianco kallar informationsnätverket. Som Panebianco framhåller är informationsnätverket 

en viktig grund och en av de sex osäkra zonerna som den dominerande alliansen söker att kontrollera för 

att uppnå eget intresse. Persson och Lindh visar här att information kan ”manipuleras” eller styras, de 

både säger egentligen samma sak fast med olika ord. Den dominerande alliansens förmåga att ändra den 

föregående normstrukturen inom partiet fortsätter att väcka opposition, men de visar samt på att den 

dominerande alliansen kontrollerar normstrukturen. De bestämmer vilka regler som ska gälla och för 

dem det inte passar får ändå motvilligt inställa sig i ledet.  

Pierre Schori som länge varit aktiv socialdemokrat i konflikten uttalar sig följande i Svenska Dagbladet 

om en eventuell kursändring: ”Det är inte Sverige som har ändrat sig, det är Israel” (Hammargren, Bitte. 

2000. ”Bedömare pekar på ändrad Israelpolitik”, Svenska Dagbladet 2000-02-01). Sveriges förre 

utrikesminister Sten Andersson uppmärksammade att Göran Persson talat om hur Sverige normaliserat 

sina relationer till Israel, ett uttalande som kan tolkas som att relationerna inte har varit normala tidigare. 

Sten Andersson svar om detta citeras följande i samma artikel; ”Jag vet uppriktigt sagt inte vad Göran 

Persson menar. Vi har ju varit kritiska mot vissa delar av Israels politik och vi har väl haft anledning till 

det. Nu leds ju Israel av en regering som vill åstadkomma fred och det är kanske en anledning för 

Persson att uttrycka sig som han gör” (Hammargren, Bitte. 2000. ”Bedömare pekar på ändrad 
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Israelpolitik”, Svenska Dagbladet 2000-02-01). Vidare säger Andersson; ”Han har ett känslomässigt 

engagemang i det judiska folkets öde och beträffande Israel, men någon förändring av 

Mellanösternpolitiken kan han inte åstadkomma på det här viset” (Hammargren, Bitte. 2000. ”Bedömare 

pekar på ändrad Israelpolitik”, Svenska Dagbladet 2000-02-01). 

Eftersom Sten Andersson uttalar sig så starkt mot Göran Perssons ställningstaganden blir det en paradox 

som bevisar att Göran Persson faktiskt haft makten att påverka den tidigare normstrukturen inom partiet. 

Att Pierre Schori också argumenterar för att det är Israel som ändrat sig och inte Sveriges Israelpolitik 

bevisar att den dominerande alliansen som Göran Persson tillhör faktiskt har påverkat sin omgivning 

och på så sätt ändrat Sveriges Israelpolitik.  

Hammarberg citerar dåvarande SSU ordföranden Mikael Damberg uttalande i Svenska Dagbladet om att 

det vore bra om "statsministern och utrikesministern kunde synka sina uttalanden och om de kunde ske 

på folkrättslig grund" (Hammargren, Bitte. 2000. ”Perspektiv/Mellanöstern”, Svenska Dagbladet 2000-

10-17). Med folkrättsgrund menar han FN-resolutionerna 242 och 338 och palestiniernas rätt till ett eget 

land. Vidare säger Mikael Damberg att ”det är Sveriges Mellanösternpolitik, det har riksdagen slagit 

fast. Jag har inte sett att vare sig regeringen eller någon annan har velat upphäva det. Och då ska vi 

också tala tydligt om detta. Har man som grund att det inte är en konflikt mellan två jämbördiga parter, 

utan att palestinsk mark är ockuperad av Israel, då är det enklare att både kritisera Israels övervåld och 

den terrorism som palestinier kan använda sig av. Men den folkrättsliga aspekten måste finnas med, 

annars blir svensk Mellanösternpolitik fattig” (Hammargren, Bitte. 2000. ”Perspektiv/Mellanöstern”, 

Svenska Dagbladet 2000-10-17). Vidare konstaterar Damberg att han tycker att Göran Persson "inte ger 

hela bilden av socialdemokraternas Mellanösternpolitik vilket skapar en frustration” (Hammargren, 

Bitte. 2000. ”Perspektiv/Mellanöstern”, Svenska Dagbladet 2000-10-17).  

Mikael Damberg eftersträvar att Göran Persson ska hålla fast vid rådande normstruktur inom partiet. 

Genom att vädja till detta blir det framträdande att den dominerande alliansen kontrollerar 

normstrukturen inom partiet genom att ha ändrat reglerna på de sätt att fokus nu flyttats i politiken. 

Göran Persson besitter samt stor kompetens inom den dominerande alliansen, för att nå dit man vill 

behöver man honom på sin sida. Att det är tydligt att Göran Persson kontrollerar ett flertal av de osäkra 

zoner som Panebianco tar upp blir återigen bekräftat. Den dominerande alliansen är tydlig. Att Mikael 

Damberg argumenterar för att Göran Persson ”inte ger hela bilden av socialdemokraternas 
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Mellanösternpolitik” ger belägg för att den dominerande alliansen kontrollerar informationsnätverket. 

Genom att styra informationen kan partiet också ledas in på önskad väg.  

I den utrikespolitiska debatten samma år börjar kursändringen också komma upp till ytan. Kent Härstedt 

(s) kommenterar på dåvarande utrikesministers Anna Lindhs tal följande: ”I dag har utrikesministern 

kort men klart redogjort för att Sveriges stöd för ett bildande av en palestinsk stat står fast. Detta är ett 

självklart men icke desto mindre välkommet klarläggande då det förekommit spekulationer om att 

regeringen stod inför någon form av kursändring” (Kammarens protokoll 1999/2000: 63. 

Utrikespolitiskdebatt. Stockholm: Riksdagen). Även då de utåt fortfarande argumenterades för att det 

inte skett en kursändring i den svenska Mellanösternpolitiken så lägger Sverige ner sin röst i FN efter 

generalförsamlingens uttalande mot det israeliska övervåldet vid bekämpandet av den nya intifadan år 

2000. Detta var historiskt unikt för Sverige och kunde inte heller passera helt obemärkt. Det tolkades av 

flera som att Sverige verkligen intagit en mer pro-Israelisk riktning. Carl Lidbom konstaterade att 

utrikesminister Anna Lindh försvarade den svenska hållningen med att fastslå att de inte hade något med 

att göra att Sverige motsatte sig innehållet i resolutionen, den kom bara vid fel tidpunkt (Lidbom, Carl. 

2000. ”Sluta hymla om Israels våld”, Dagens Nyheter 2000-12-29). Kabinettssekreteraren i svenska UD, 

Hans Dahlgren lät i ett uttalande för journalister förstå att den svenska diskretionen berodde på att vi 

snart skulle överta ordförandeklubban i EU ((Lidbom, Carl. 2000. ”Sluta hymla om Israels våld”, 

Dagens Nyheter 2000-12-29).

Att det faktiskt har skett en kursändring i svensk Mellanösternpolitik fast den inte bekräftas offentligt av 

socialdemokraterna markerar att den dominerande alliansen är väl sammanhållen. De behövs inte 

bekräftas offentligt för att det ska bli tydligt att den dominerande alliansen har påverkat partiets 

agerande. Den dominerande alliansen har börjat frångå den tidigare normstrukturen och nu satt upp nya 

regler hur Mellanösternpolitiken ska föras, vilket relaterat till en kursändring. Anna Lindh påstår dock 

att normerna inte har ändrats i Sveriges Israelpolitik utan att detta just var ”rätt beslut men vid fel 

tillfälle”. Detta uttalande styrker att den dominerande alliansen kontrollerar så många av de osäkra 

zonerna nu att de börjar göra tydligt avtryck inom partiorganisationen och där med blir de svårare att 

förneka offentligt. Den dominerande alliansen söker att påverka sina relationer till omgivningen genom 

att lägga ner Sveriges röst i EU. Detta är ett sätt att närma sig Israel och visa sympati för deras sak. Hans 

Dahlgrens uttalande om att förklara Sveriges agerade på detta sätt för att ordförandeskapet snart skulle 

intas i EU visar också på att den dominerande alliansen inom partiet söker att kontrollera kontakterna 

med sin omgivning för att uppnå ett förmånligt resultat för partiet. 
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Sten Andersson började kritisera den nya Mellanösternpolitiken allt mer öppet med kritik främst riktad 

mot Göran Persson. Andersson menade att Persson är okunnig om Mellanöstern-krisen och bortser från 

palestiniernas situation rapporteras de i TT (Göran… 2000. ”Göran Persson hoppas på EU-roll”, TT 

2000-12-01). Göran Persson svarade att han inte offentligt ville polemisera sig mot Sten Andersson, och 

att han inte kan jämföra sina kunskaper med hans. Han tillade också att Sveriges Mellanöstern-politik 

ligger fast (Göran… 2000. ”Göran Persson hoppas på EU-roll”, TT 2000-12-01). Utrikesminister Anna 

Lindh ställer sig däremot helt bakom statsminister Göran Persson och kritiserar istället Andersson. Lind 

understryker vikten av att Sten Andersson inte gör någonting som försvårar svensk Mellanösternpolitik 

och svenska medlingsinsatser i TT (Strid… 2001. ”Strid inom s om Mellanösternpolitiken”, TT 2001-

07-05). 

Denna incident visar att det nu börjar finnas tendenser till sprickor inom den dominerande alliansens 

kontroll av de osäkra zonerna. Sten Andersson söker att kontrollera normstrukturen genom att kritiskt 

uttala sig mot Göran Persons kursändring av Mellanösternpolitiken/Israelpolitiken. Han söker påvisa att 

han är en ledare med kompetens samtidigt som han kritiserar Göran Perssons kompetens inom samma 

område. Att Persson inte kritiserar Andersson tillbaka visar att Persson har ledaregenskaper att veta 

välja när han ska ta en ”strid” eller inte. Att ta en strid här skulle möjligen kunna trigga igång en större 

splittring av den dominerande alliansens kontroll av de osäkra zonerna. Anna Lindhs uttalande bevisar 

samt att hon erkänner den dominerande alliansen och Göran Perssons kompetens som ledare. Lindh vill 

hellre tillhöra och verka inom den dominerande alliansen än ställa sig utanför och gå i opposition mot 

den. Lindh bekräftar samt den nya normstruktur som nu råder och ger den på så sätt också legitimitet.  

  

Tonläget hade delvis börjat förändras i nästa års utrikespolitiska debatt. Där säger Kent Härstedt (s) att 

”den svenska regeringen har under de senaste åren med kraft och framgång stärkt våra kontakter med 

Israel” (Kammarens protokoll 2000/2001: 62. Utrikespolitiskdebatt. Stockholm: Riksdagen). Så även 

fast ingen uttalad kursändring ännu skett så var det tydligt på flera håll att Sverige närmat sig Israel. I 

TT rapporteras det att den nya hållningen Persson och hans medarbetare förnekar kategoriskt att det rör 

sig om kursändring har väckt opposition inom det socialdemokratiska partiet och tog sig uttryck i den så 

kallade Sten Andersson-affären för en tid sedan (Sverige… 2001. ”Sverigemöte bakgrund”, TT 2001-11-

05). 

Det börjar nu även påtagligare uppkomma splittringar i den dominerande alliansens kontroll av de 

osäkra zonerna.  Göran Persson kontrollerar dock ett flertal av de osäkra zoner som Panebianco tar upp, 

men kursändringen i politiken har också väck en opposition inom organisationen som försöker göra 
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motstånd genom att också påverka normstrukturen och framhålla deras kompetens. Att Göran Persson 

och hans medarbetare hela tiden förnekar att det har skett en kursändring tyder på att den normstruktur 

som tidigare rått inom partiet är väldigt stark och de vill inte öppet säga att de bryter mot denna och satt 

upp nya ”spelregler”. 

I boken, I skuggan av makten, förklaras kursändringen mest ha åstadkommit en spricka mellan 

Statsrådsberedningen och Utrikesdepartementet. Författaren Lars Danielson skriver att en vanlig bild 

som förmedlades i media under Göran Persson statsministertid var att beslutfattandet i viktigare utrikes-

och Eu-frågor flyttade från Utrikesdepartementet till Statsrådsberedningen. Detta beskrevs många 

gånger som ett resultat av Görans maktambitioner och kontrollbehov. Som exempel anfördes ofta 

Mellanöstern politiken, där Görans förment Israelpositiva inställning kontrasterade mot 

Utrikesdepartementets mer Palestinavänliga (Danielsson 2007: 153). Svensk socialdemokratisk 

Mellanösternpolitik hade under ett drygt decennium formats i mångt och mycket av Sten Andersson (I 

skuggan: 157). Göran Persson hade, som jag tidigare nämnt, en inställning till den israelisk-palestinska 

konflikten som mer knöt an till Tage Erlander än till Olof Palme. Det fanns hos honom en 

grundläggande sympati för Israel som regionens ända demokrati (Danielsson 2007: 158). Lägg till detta 

att Görans statssekreterare vid denna tid, Pär Nuder, hade ett starkt personlig engagemang för främst 

Israel (Danielsson 2007: 157). Anna kände sig utanför. Sten Andersson hölls också utanför denna 

process. Detta ledde till en irritation hos Sten Andersson som i kommentarer allt oftare började 

ifrågasätta regeringens Mellanösternpolitik. Detta skapade ytterliggare dilemma för Anna, som ville 

vara solidarisk med regeringens politik men samtidigt hade egna kritiska synpunkter (Danielsson 2007: 

159). 

Sprickan som beskrivs ha uppkommit mellan Statsrådsberedningen och Utrikesdepartementet visar var 

de flesta i den dominerande alliansen går att återfinna, nämligen i Statsrådsberedningen. Det har 

uppkommit en spricka för de i Statsrådsberedningen kontrollerar överhängande de så kallade osäkra 

zonerna inom organisationen. Att det återigen tas upp att Mellanösternpolitiken skiljer sig från den 

politiska linje som fördes i området tidigare tyder på att den dominerande alliansen kontrollerar 

normstrukturen inom partiet och har åstadkommit en förändring i normerna. Nu råder mer pro-israeliska 

normer. Den dominerande alliansens kontroll av rekryteringsprocessen framgår också här, där de i den 

dominerande alliansen vidhåller samma politiska åsikter i denna fråga medan personer med avvikande 

synpunkter inte blir rekryterade och hålls utanför. 
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I maj år 2001 besökte Yasser Arafat Köpenhamn. Göran Persson var då fortfarande EU-ordförande och 

åkte till Köpenhamn för att ha ett möte med Arafat på hotell Hilton. 

 Det visade sig dock att Sten Andersson redan träffat Yasser Arafat på hotell Hilton dagen innan Göran 

Perssons uttalade träff med PLO-ledaren. Andersson stötte på svenska ambassadören Lars Danielsson 

och statsministerns medarbetare Jan Larsson på hotellet vika blev högst förvånade av att se Andersson 

där. När detta läckte ut blev Göran Persson mycket upprörd. Kort därefter fick Sten Andersson ett 

besked. Andersson hade suttit med i den såkallade Stockholmsgruppen som verkat för att uppnå fred i 

Palestinakonflikten fick det kyliga beskedet av Göran Persson som sa att han tyckte det lämpligt att ge 

Stockholmsgruppen "pengar för att avveckla verksamheten" till Expressen (Näslund, Lars. 2001. 

”Hemlig fredsgrupp kan få fortsätta efter USA-attacken”, Expressen 2001-10-10). 

Den dominerande alliansen har inte lyckats med att kontrollera alla de osäkra zoner som Panebianco tar 

upp i sin teori som en sammanhållen enhet hela vägen. Här är bevis på att de misslyckats att kontrollera 

omgivningen. Att ha kontroll över omgivningen är av yttersta vikt för organisationen för att kunna 

uppfylla målen inom de verksamhetsområden som önskas uppnå. Att någon bryter mönstret för målen 

per se genom att påverka omgivningen väcker såklart stor frustration. Att Persson lät meddela att 

Stockholmsgruppen eventuellt skulle avvecklas bevisar att han har kontroll över finansieringen och 

ytterligare en bekräftelse på att den dominerande alliansen kontrollerar den osäkra zonen berörande 

detta.  

I aftonbladet år 2001 kan man läsa att när Göran Persson bestämde sig för att "byta tillbaka" från Olof 

Palmes komplexa och mångfacetterade hållning i Mellanösternfrågan till Erlanders mindre 

problematiserande syn på Israel, bör han ha förstått att han utmanade en stark opinion inom det egna 

partiet och att reaktionerna inte skulle utebli (Stenius, Yrsa. 2001. ”Perssons flåsiga Israelvänlighet”, 

Aftonbladet 2001-07-10). Klyftan som uppstod beskrevs också i media som en klyfta mellan den äldre 

och den yngre generationens socialdemokrater i Sydsvenskan (Från… 2001. ”Från oklarhet till klarhet”, 

Sydsvenskan 2001-11-10). Sten Andersson påstår bestämt att den svenska linjen sedan Tage Erlanders 

och Olof Palmes tid ligger fast, och tillägger i TT att "den kan ingen enskild ändra på. För det krävs 

beslut av partikongress och riksdag (Sten… 2001. ” Sten Andersson kritiserar låg profil mot Israel”, TT 

2001-07-15). I Aftonbladet går det samma år att läsa att Persson har förklarat att han inte ville debattera 

med en "ikon" som Andersson och att han därefter bad partisekreteraren skicka brev till förre 

utrikesministern och försäkra att "politiken ligger fast". Ingen debatt (Ett brev… 2001. ”Ett brev betyder 

så mycket”, Aftonbladet 2001-08-26) 
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Alltså fanns det tydliga tecken på att en kursförändring skett, men den fick aldrig offentligt gehör från 

socialdemokraterna. Det intressanta är att senare i en av Göran Persson (2007) självbiografier Min väg 

mina val ger han en annan bild. Där säger Persson att han i regeringen hade börjat utveckla en ny svensk 

Israel – politik för att han ville få en bättre relation med Israelerna (Persson, Göran 2007: 257). Han 

förklarar denna förändring på följande sätt: ”det var inte bara ansträngningarna att få bidra till freden i 

området som gjorde att jag ville utveckla en ny Israelpolitik. Det fanns ytterligare två skäl. För det första 

en känslomässig koppling till Israel. För det andra och kanske viktigaste: Israel var och är en demokrati” 

(Persson, Göran 2007: 258). Han fortsätter med att förklara att han medvetet byggde upp ett förtroende 

på den Israeliska sidan och att han mer tid åt Israel och Palestina än någon annan internationell konflikt 

(Persson, Göran 2007: 259-260). Vidare berör han oenigheten mellan honom och Sten Andersson som 

mycket smärtsam och han konstaterar att han tycker att Sten Andersson gick för långt i ett ensidigt stöd 

för palestinierna medan Andersson tyckte att han för enögt tog parti för israelerna (Persson, Göran: 

261). Persson berättar om ett av de tillfällen då han och Andersson försökte tala ut då Andersson sa till 

honom: ”Så småningom kommer du också att förstå israelernas skuld. Den resan har jag själv gjort.” 

Dem kom aldrig till samma uppfattning, konstaterar Persson (Persson, Göran 2007: 261). Vidare 

bekräftar Persson att mycket av Mellanösternengagemanget i Regeringskansliet har tagits över från 

Utrikesdepartementet till Statsrådsberedningen i och med att han drivit fram den nya linjen gentemot 

Israel (Persson, Göran 2007: 264). 

Göran Persson visar tydliga tecken på ledaregenskaper och han kontrollerade i mångt och mycket 

övergripande de osäkra zonerna under den berörda tiden inom partiet. Perssons kompetens som en 

ledare fick honom att aldrig offentligt uttala att det skett en kursförändring förens efteråt när allt redan 

skett. Detta möjliggjorde det för den dominerande alliansen att genomföra förändringen av Mellanöstern 

politiken. Den dominerande alliansen kunde inte kontrollera all information som kom ut då kritiska 

röster från oppositionen hördes, men de kontrollerade vilken information som var ”giltig”. När dem 

fastslog att ingen kursändring skett fast oppositionen inom partiet ställde sig lite frågande till detta 

utlåtande då dem mena att ord och handling inte gick ihop kunde dem ändå inte göra mycket åt saken. 

Den dominerande alliansen satte upp spelreglerna. Att Göran Persson också framhåller att han medvetet 

förflyttat mycket av maktbefogenheterna till Statsrådsberedningen till Utrikesdepartementet under den 

aktuella tiden stärker antagandet att den dominerande alliansen både kontrollerade zonerna som berör 

finansieringen och rekryteringen. Den dominerande alliansen har redogjort för vilka som ges möjlighet 

att rekryteras och därmed får en chans att avancera och göra karriär samt vilka som inte får denna 
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möjlighet. Den dominerande alliansen har också bestämt var resurserna ska ligga. Detta är ett tydligt 

exempel på vad den dominerande alliansen kan åstadkomma genom att kontrollera de osäkra zonerna.

Sammanfattningsvis visar analysen att den dominerande alliansen övergripande är väl sammanhållna i 

kontrollen av de osäkra zonerna. Den dominerande alliansen uppvisar kompetens genom att dess 

kunskap värderas högst. De justerar den tidigare hållna normstrukturen och inför nya regler som ska 

efterföljas, normer som är mer pro-israeliska än innan. Den dominerande alliansen kontrollerar också i 

stort informationsnätverket genom att fastslå vilken information som ges vikt. Denna zon är dock en av 

de zoner som den missnöjda oppositionen inom organisationen först försöker utmana och slå sig in i den 

dominerande alliansen genom att göra sin röst hörda med att frambringa ett annat perspektiv till 

Mellanösternpolitiken. Oppositionen söker samt utmana kontrollen av omgivningen genom att göra egna 

ageranden i form av handling och utlåtanden där. Då visar dock den dominerande alliansen sin 

sammanhållna kontroll av de osäkra zonerna igen genom att strypa finansiering och kontrollera 

rekryteringsprocessen. Så även de finns tendenser till att den dominerande alliansen ibland är spridda 

när de gäller kontrollen av de osäkra zonerna är oftast tillfälligt och helhetsintrycket visar på en väl 

dominerande allians.  

7 Slutdiskussion

Min slutsats är att socialdemokraternas förändring i Mellanösternpolitiken har drag av vad Panebianco 

beskriver karaktäristiskt för både icke-institutionaliserade organisationer samt institutionaliserade 

Organisationer. De främsta icke-institutionaliserade organisationsdragen är i det här fallet ledarens stora 

rörelsefrihet samt framförhållning till de ideologiska grunderna vilket mer är karaktäristiskt för partier i 

pionjärfasen enligt Panebianco. De mest framträdande institutionaliserade dragen är adapteringen till 

omgivningen och organisationens styrning av selektiva incentiv. Att Socialdemokraternas förändring i 

deras Mellanösternpolitik går att förklara genom att de agerat som en ”högt” institutionaliserad 

organisation stämmer således inte. Min analys har visat på ett relativt jämt fördelat mönster av 

institutionaliseringsgrad, vilket placerar socialdemokraternas agerande i Mellanösternpolitiken 

någonstans på mitten av institutionaliseringsskalan.  
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7.1 Tabell 3. Socialdemokratiska partiets respons till de organisatoriska dilemmana

Socialdemokratiska 

partiets respons till de 

organisatoriska dilemmana 

Icke institutionaliserat 

parti

Institutionaliserat parti

System Socialdemokraterna

Motiv Socialdemokraterna

Omgivning Socialdemokraterna

Rörelsefrihet för ledningen Socialdemokraterna

Resultaten av min analys visar att den dominerande alliansen över lag är väl sammanhållen i kontrollen 

av organisationens osäkra zoner. Oppositionen gör försök att splittra denna kontroll och själva ta plats i 

den dominerande alliansen genom att ifrågasätta den rådande kompetensen, samt ansatser till egna 

utspel i omgivningen och att påverka informationsnätverket. Inget av detta leder dock i någon större 

utsträckning till en spriding av den dominerande alliansens kontroll av de osäkra zonerna. Den 

dominerande alliansen agerar mot hot av dess kontroll med att styra rekryteringsprocessen och 

finansieringen på så sätt att hoten elimineras. Detta visar på att den dominerande alliansen är väl 

sammanhållen. Nedan har jag sammanställt den dominerande alliansens kontroll av de sex osäkra 

zonerna där den fetmarkerade stilen visar på starkare tendenser. 

7.2 Tabell 4. Den dominerande alliansens kontroll av de osäkra zonerna i det socialdemokratiska 
partiet

Den dominerande alliansen 

kontroll av de osäkra 

zonerna i det 

socialdemokratiska paritet

Icke-institutionaliserad Institutionaliserad

1. Ledaregenskaper och 

kompetens

Spridd Sammanhållen

2. Omgivningen Spridd Sammanhållen

3. Informationsnätverket Spridd Sammanhållen

4. Normstrukturen Spridd Sammanhållen

5. Finansieringen Sammanhållen

6. Rekryteringen Sammanhållen
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Detta visar på att Angelo Panebiancos institutionaliseringshypotes inte stämmer på mitt fall. Min 

hypotes av mitt fall från Panebiancos teori var att det socialdemokratiska partiet skulle passa inte under 

idealtypen som ett ”högt” institutionaliserat parti med en sammanhållen dominerande allians. Den 

slutgiltiga slutsatsen visar dock att socialdemokraterna i detta fall är något av ett ”medel-

institutionaliserat” parti med en relativt väl sammanhållen dominerande allians utifrån de analysramarna 

jag ställt upp från Panebiancos organisationsteori. 

Man ska ha i åtanke att jag har använt mig av idealtyper som inte avspeglar verkligheten exakt som den 

är utan försöker att tolka den och är just ett ”ideal” av verkligheten. Därför kan man inte heller förvänta 

sig att idealtyperna ska passa in perfekt på mitt material. Detta har forcerat mig att ibland göra ganska 

långsökta tolkningar. Det har dock varit en nödvändig förutsättning för mig för att kunna genomföra 

min analys men samt gett min undersökning lite av en subjektiv karaktär. Därför har jag redovisat mina 

tolkningar väl utförligt så att läsaren ska kunna följa med i mina tankebanor och där efter kunna bilda 

sig en egen uppfattning. 

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka de andra svenska partiernas Mellanösternpoltik under 

samma tid för att se vad de ställer sig på ”institutionaliseringsskalan”. Mitt bidrag till partiforskningen 

om socialdemokraternas agerande i Mellanösternpolitiken är bara en liten del av de stora hela. Jag 

hoppas fler intresserar sig för detta intressanta ämne och bygger vidare på forskningen.   
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