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1 Inledning: partier och partitävlan 

”The age of party democracy has passed. Although the parties 
themselves remain, they have become so disconnected from the 
wider society, and pursue a form of competition that is so lacking in 
meaning, that they no longer seem capable of sustaining democracy 
in its present form.” (Mair 2013:1) 

Den position som Peter Mair ger uttryck för ovan, och som förknippas starkt 

med honom, är långt ifrån okänd idag, vare sig i akademisk forskning
1
 eller i 

samhällsdebatten
2
. Centralt är påståendet om en minskad eller helt försvunnen 

tävlan
 
mellan partier. Vad ”tävla” syftar på kommer att utvecklas i mer detalj 

nedan, men en kortfattad definition är att partier tävlar om väljarnas röster, 

parlamentariskt inflytande, regeringsmakt och policypåverkan (Müller och 

Strøm 1999; Sjöblom 1968; Strøm 1990). Den definition som är relevant för 

denna avhandling kommer att gälla partiernas retoriska tävlan om väljarnas 

röster
3
. Poängen med betoning av tävlan mellan partier är dess betydelse för 

demokratin: utan partitävlan – inget reellt politiskt val för medborgarna trots 

fria val och fri partibildning. Denna tävlan är retorisk därför att den består av 

                                                        
1 Den artikel som presenterade den så kallade kartellpartitesen (mer nedan om detta) från 1995 

”Changing Models of Party Organization and Party Democracy” (Katz och Mair 1995) har 2734 

citationer på Google Scholar och en sökning på ”cartel party” på Google Scholar ger ca 4120 träffar. 

Båda sökningar gjorde 2016-02-05. Antalet torde bli högre för varje vecka. Även om citationer i sig 

inte med nödvändighet innebär att alla citerande stödjer tesen visar det ändå på den dominans som 

kartellpartitesen har inom studiet av partier idag. Det finns även exempel där forskare konstaterar att 

kartellpartitesen har genererat ”a rather vast debate” (Pelizzo 2008), att ”waning-of-opposition thesis 

appears to be widely accepteed in contemprorary research” (Loxbo och Sjölin 2015) eller att 

”empirical studies of collaboration and collusion often take the assumptions of cartel party theory for 

granted at the outset” (Hagevi och Loxbo kommande). 
2 Bland annat påträffas argumentet i så från den akademiska forskningen väsensskilda forum som SJ:s 

resemagasin Kupé (Wadström och Falkirk 2014) och intervjuer med lokalpolitiker (Johansson 2005b) 

för att inte tala om otaliga kommentarer och bloggar på Internet om att partierna tycker samma sak 

eller liknar varandra för mycket. 
3 Kopplingen mellan retorik och demokrati kan hittas redan hos antikens retoriker och Aristoteles 

kopplar direkt retoriken till syftet att övertala individer att fatta ett önskvärt politiskt beslut, till 

exempel ett val (Oja 2015:51-53). 
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kommunikation i syftet att övertyga väljarna
4
. I grund och botten är Mairs 

tanke att den moderna, europeiska demokratin är på väg att kollapsa helt på 

grund av bristande partitävlan – eller rent av redan har gjort det – och att det vi 

ser idag är snarast en sliten, maläten potemkinkuliss utan något egentligt 

innehåll där tävlan mellan partierna är en charad. Underförstått i påståendet är 

även att det tidigare inte har varit så. Teoretiskt har Mair presenterat denna idé 

tillsammans med Richard Katz i den så kallade kartellpartitesen (1995, 2009). 

En svunnen guldålder för demokrati baserad på politiska partier anges ha 

existerat före ca 1970 därefter följer ett långsamt förfall i flera steg tills 

demokratin är fullständigt urholkad. Men är det så? Trots att masspartiernas 

guldålder framstår som allmänt erkänd (Saward 2008), trots det stora 

genomslag som kartellpartitesen har fått inom partiforskningen
5
 och trots den 

betydelse som partidemokratin tillmäts (Katz 1980; Saward 2008; 

Schattschneider 1975), saknas det i stort sett empiriska studier av huruvida 

partitävlan minskat eller kraftigt förändrats
6
. Är det, som kartellpartitesen 

implicerar, verkligen så att de politiska partierna är så frikopplade från 

samhället i stort att de slutat att tävla på ett meningsfullt sätt? 

Denna avhandling strävar efter att fylla denna lucka genom att systematiskt 

testa om tävlan verkligen har minskat eller förändrats eller kanske rent av 

ökat. Det finns, vilket kommer att klargöras nedan i detta kapitel och nästa, 

tidigare forskning, en stor enighet kring att tävlan är viktigt, en uppfattning om 

att tävlan har förändrats och ofta rent av minskat (samt ofta att detta är en 

förändring till det sämre), men väldigt sällan någon faktisk empirisk 

undersökning om partiernas tävlan verkligen har förändrats. Jämfört med den 

andra delen av väljararenan – väljarbeteende – så finns det påfallande få 

studier av partiers beteende på väljararenan (Rohrschneider 2002), trots att 

partier och deras agerande kan vara minst lika viktigt som väljarnas agerande 

för att förklara förändringar på väljararenan (Shamshiri-Petersen 2010:21). 

Denna avhandling testar därför de teorier som finns rörande partitävlan på 

väljararenan med hjälp av ett empiriskt material bestående av tre partier i vart 

och ett av de tre skandinaviska partisystemen under en period av 40 år. 

                                                        
4 Retorik har ofta ”negativa” konnotationer, till exempel att ett påstående avfärdas med orden, ”det är 

bara retorik” – en tradition som går tillbaka till Platon (Hägg 1998; Vickers 1988). Men detta är strikt 

talat att missbruka begreppet. Retorik är ”the art of persuasive communication” (Vickers 1988:1), en 

”vetenskap om sättet att påverka med ord” (Hägg 1998:9), ”konsten att vad det än gäller finna det som 

är bäst ägnat att övertyga” (Johannesson 2006:12) och som sådan har den en stor roll i politiken – och i 

synnerhet på väljararenan. Ska partiers agerande på väljararenen i en demokrati överhuvudtaget gå att 

förstå eller beskriva måste hänsyn tas till retoriken, ty ”[s]pråket är det medel som politiker använder 

för att övertyga och övertala, beveka och röra, egga till handling och mana till uppror eller passivitet” 

(Åsard 2018). 
5 Även om det inte saknas kritiska synpunkter, se tex Kitschelt (2000) som torde vara den mest 

framträdande, men även Koole (1996) och Kriesi (2014). Med avseende på partiers beteende i 

parlament se Enroth och Hagevi (2018). 
6 Se vidare nedan i detta kapitel och även i kapitel 2, tidigare forskning och kapitel 3, metod. 
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Politiska partier är en förutsättning för modern demokrati (Schattschneider 

1975), modern demokrati är partidemokrati (Katz 1980:1). Med ett mycket 

litet fåtal undantag finns det idag inga demokratiska system som fungerar utan 

partier, och det finns definitivt inga större demokratiska system utan partier
7
. 

Den dominerande uppfattningen inom statsvetenskapen är i alla fall att 

demokrati i en modern stat är otänkbar utan partier (Saward 2008). Centralt är 

att partierna tillhandahåller alternativ och att de tävlar mot varandra (Dahl 

1966; Schattschneider 1975). I så fall innebär frånvaron av tävlan mellan 

partierna nära på demokratins död. 

Som själva namnet ”kartellpartitesen” antyder och vilket även framgår av 

citatet ovan, innehåller kartellpartitesen en förutsägelse om kraftigt minskad – 

närmast utdöd! – partitävlan och att de olika partierna konvergerar mot den 

politiska mitten och att vänster-högerdimensionen
8
 i partitävlan därmed 

undermineras (Blyth och Katz 2005; Katz och Mair 1995, 1996, 2009; Mair 

2007a, 2013). Olika versioner framhåller olika skäl – partistöd (Katz och Mair 

1995, 1996; Mair 1997b), EU (Mair 2007a, 2009, 2013), globalisering (Blyth 

och Katz 2005; Katz och Mair 2009; Mair 2013) – som mekanismer som 

uppmuntrar partier att röra sig mot den politiska mitten, i synnerhet partier till 

vänster om mitten. Men alla versioner av kartellpartitesen framhåller att tävlan 

minskar eller försvinner helt. Därmed presenteras inga politiska alternativ 

längre, utan de politiska partierna har slutat tävla om väljarnas röster och har i 

stället etablerat en kartell för att säkra sin stabila tillvaro.  

Tävlan mellan partier är som mest tydlig på den elektorala arenan
9
. Inför 

väljarna måste ett parti sträva efter att vinna väljarnas röster. Varje enskilt 

parti måste förklara varför just detta parti ska få väljarens röst. Därför borde 

minskad tävlan synas tydligare på väljararenan än någon annanstans i det 

politiska systemet. I synnerhet eftersom kartellpartitesen hävdar att utbudet av 

alternativ för medborgarna har krympt. Dessa alternativ presenteras i form av 

valmanifest i valrörelser (Weale 2010[2006]). Ska kartellpartitesens 

förutsägelser om minskad tävlan mellan partier ha någon förklaringskraft 

överhuvudtaget måste detta gå att se på väljararenan. I synnerhet som ett 

återkommande argument inom kartellpartitesen är att de politiska partierna 

inte längre kan erbjuda något alternativ till status quo (Blyth och Katz 2005).  

Som nämnts ovan och som kommer att utvecklas i följande kapitel saknas 

empiriska studier av minskad tävlan på väljararenan. Det finns en handfull, 

men de tenderar alla att bygga på samma data – det så kallade Comparative 

Manifesto Project (CMP) (Klingemann et al. 2006; Volkens et al. 2015). Även 

om CMP är en imponerande databas med valmanifest från nästan samtliga 

fungerande demokratier från 1945 och framåt kan det inte användas för att 

                                                        
7 Det finns en handfull små ö-nationer som saknar partiväsenden, men även de flesta små ö-nationer 

har politiska partier (Anckar 2001:266). 
8 Vänster-höger – och andra politiska konfliktdimensioner – kommer att behandlas mer utförligt nedan. 
9 Se nedan för fullständig utredning av detta. Den elektorala arenan – eller väljararenan – är den arena 

där partierna försöker vinna väljarnas röster (Sjöblom 1968). 
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utvärdera flera av de grundläggande påståenden och antaganden som görs i 

kartellpartitesen
10

. Begränsningarna med CMP kommer att utredas närmare i 

kommande kapitel, men som hastigast kan nämnas att policyförslag och 

värderingar inte skiljs åt
11

, att kvaliteter hos texten som eventuell vaghet inte 

bedöms, att stora delar av valmanifesten ofta kan vara okodade (se även 

Hansen 2006, 2008) samt att CMP:s kodkategorier är tämligen breda (Horn et 

al. 2017). Som kommer att utvecklas senare i kapitel 3 innebär CMP:s metod 

för att skapa en vänster-högerskala att det inte är givet att en förflyttning av ett 

parti beror på en genuin positionsförändring. Vidare förutsätter existerande 

studier baserade på CMP-data att konvergens i partiernas policypositioner med 

nödvändighet innebär minskad tävlan (se till exempel Nanou (2009)
12

 och 

Bernhard (2004)) vilket är en alldeles för begränsande syn på såväl partitävlan 

som innehållet i valmanifest. Kort sagt, det finns extremt få studier av 

partitävlan och de som finns testar inte de empiriska antagandena i 

kartellpartitesen på ett sätt som utesluter alternativa förklaringar. 

Thomassen och van Ham (2014) slår fast att två punkter är viktiga för att 

kunna utvärdera kartellpartitesen; dels hur demokratiskt välfungerande 

partierna var under sin guldålder, dels vad som har ersatt denna guldålder. 

Kartellpartitesen framhåller guldåldern – när partierna var kopplade till 

samhället, hade en bred organisatorisk närvaro och representerade specifika 

sociala grupper på allvar – som den idealstandard mot vilken man bör jämföra 

den nu existerande verkligheten (Farrell 2014; Saward 2008). Som Thomassen 

och van Ham (2014) påpekat saknades dock inte kritiska utvärderingar av 

denna guldålder när det begav sig. Eftersom kartellpartitesen framförallt 

hävdar en minskad tävlan mellan partierna, bör man därför även undersöka 

hur tävlan såg ut när guldåldern förväntas ha tagit slut. Mycket av den 

existerande forskningen anser att under 1970- och 1980-talet kom partivalet 

gradvis förskjutas från att ha handlat om representation av socio-ekonomiska 

grupper till att handla om policybaserad tävlan inom en vänster-

högerdimension (Bartolini och Mair 2007; Franklin, Mackie och Valen 

2009[1992]; Green-Pedersen 2006, 2007; Oscarsson 2013; Thomassen och 

van Ham 2014).  Däremot är det inte klargjort om denna förskjutning av 

väljarnas partival hänger samman med en förskjutning i partitävlan – oavsett 

om en sådan potentiell förskjutning ses som minskad eller förändrad 

partitävlan. 

                                                        
10 Se hypotes 2, nedan, om kartellpartitesen och dess antaganden, stycket Kunskapslucka, detta kapitel, 

och kapitel 2 Tidigare forskning om brister i tidigare studier och varför dessa antagenden inte prövas, 

samt kapitel 3 Metod om hur dessa antaganden kan testas. 
11 Ska man undersöka vaghet i språket blir det ännu viktigare att skilja värderingar och policyförslag åt. 

En värdering – till exempel ”valfrihet är bra” kan bara betecknas som vag om det skulle vara ett 

policyförslag, men som värdering betraktat är den däremot tydlig. 
12 Se även Dorussen och Nanou (2006) och Nanou och Dorussen (2013). 
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De skandinaviska
13

 staterna har beskrivits som mycket troliga fall av 

kartellisering (Katz och Mair 1995, 2009; Strøm och Bergman 2011) och 

därmed ett bra test av kartellpartitesens hållbarhet (Loxbo och Sjölin 2015). 

Skandinavien har under lång tid dominerats av samma partifamiljer
14

, 

systemen är alltså väl lämpade för jämförelser (Aylott 2014; Berglund och 

Lindström 1978; Einhorn och Logue 1988, se kapitel 3). Även om 

partisystemen tycks utvecklas olika under 1970- och 1980-talen ses de ändå 

som tämligen välliknande (Wolinetz 1988b) och år 2000 konstaterar Siaroff 

att det egentligen inte finns några stora skillnader mellan de skandinaviska 

partisystemen (2000:14-16). I samtliga tre partisystem dominerar samma tre 

partifamiljer under lång tid: agrarer, konservativa och socialdemokrater (Arter 

2011) och dessa har historiskt varit de tre poler kring vilket partisystemen 

varit uppbyggda (Arter 2008; Berglund och Lindström 1978; Sundberg 1999). 

De har även varit de partier som dominerat regeringsinnehavet, monopoliserat 

statsministerpositionen och generellt samlat en majoritetet av rösterna
15

. Om 

kartellpartitesen ska ha någon förklaringskraft överhuvudtaget måste dessa 

dominerande partifamiljer vara central delar av kartellen. Andra partier, 

exempelvis missnöjespartier, nytillkomna partier eller partier har stått längre 

från en långsiktig, nästintill självklar regeringsmedverkan kan i mycket högre 

grad tänkas stå utanför en eventuell kartell (om detta är möjligt). Om någon 

grupp partier kartelliserats i sin strid om makten bör det vara de partier som 

generellt sett har haft makten. Därför studeras dessa tre partifamiljer för att se 

hur de dominerande partiernas tävlan om rösterna har minskat, ökat, 

förändrats eller förblivit densamma. 

Eftersom kartellpartitesen utgår från en svunnen guldålder (Katz och Mair 

1995, 2009) är denna guldålders förmodade slut ett rimligt startdatum. Detta 

kommer att utredas mer i detalj nedan, men det är rimligt att sätta detta 

startdatum till 1970 och för att få ett jämt nummer kommer jag att följa 

utvecklingen fram till 2010 då detta täcker in minst tio valrörelser i respektive 

land, skiftande valresultat och därpå följande regeringsinnehav samt EU-

medlemskap för Danmark och Sverige. 

Därmed går det att formulera det problem denna avhandling försöker lösa: de 

empiriska påståenden som kartellpartitesen lägger fram om partidemokratins 

kollaps i form av minskad och kraftigt förändrad tävlan på den elektorala 

arenan är ännu oprövade. Men det bör gå att undersöka huruvida 

kartellpartitesens påståenden är korrekta genom att studera skandinaviska 

                                                        
13 Skandinavien och Norden är inte samma sak, även om det är vanligt att termerna används slarvigt 

och även medvetet sammanblandas – i synnerhet i engelskspråkig litteratur (Bengtsson et al. 2014). 

Skandinavien är Danmark, Norge och Sverige. Norden är Skandinavien samt Finland och Island. 
14 Med partifamiljer menar jag det von Beyme (1985:29) kallar famillies spirituelles och Seiler (1980) 

famillies politiques; grupperingar av likartade partier från olika partisystem beroende på ursprung, 

sociologisk bakgrund eller ideologisk närhet. Se nedan i detta kapitel för en diskussion av det 

teoretiska begreppet och kapitel 3 metod för en diskussion om vilket parti som hör till vilken 

partifamilj. 
15 Se kapitel 3, metod, för fullständig redovisning av dessa kriterier. 
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partiers retoriska tävlan om väljarnas röster på den elektorala arenan mellan 

1970 och 2010. 

Disposition 

I de följande delarna av detta kapitel kommer jag först att vidare identifiera 

den lucka som jag menar finns i den existerande litteraturen och utmejsla det 

forskningsproblem som står i fokus i denna avhandling. Därefter följer ett 

teoretiskt avsnitt som i första hand definierar viktiga begrepp som används i 

avhandlingen. Slutligen följer en genomgång av olika sätt partierna använder 

för att vinna väljarnas röster samt presentation av de hypoteser jag avser testa. 

Kapitel 2, tidigare forskning, innehåller en närmare blick på den 

forskningslucka som finns inklusive en översikt av den forskning som är 

besläktad med denna lucka, samt en hypotesprecisering där de hypoteser som 

presenteras i detta kapitel naglas fast i empiriskt testbar form. 

Kapitel 3, metod, innehåller en presentation av mina valda fall: de 

skandinaviska länderna och de partifamiljer som studeras samt en kortare 

presentation av dessa. Därefter följer en diskussion om materialval och 

alternativa datakällor. Detta leder till en diskussion om hur hypoteserna kan 

testas som utmynnar i en presentation av de indikatorer som behövs för att 

pröva hypoteserna. Slutligen redogör jag för de metodval som gjorts vid 

kodning och tolkning av materialet. 

Kapitel 4 är empirisk redovisning av undersökningen där hypoteserna får stöd 

eller undermineras. 

Kapitel 5, slutligen är en sammanfattning av studiens resultat och diskussion 

av detta. 

Kunskapslucka och avgränsningar 

Som nämnts ovan ingår det i Mairs påstående att demokrati med nödvändighet 

måste innebära tävlan av något slag mellan partier i ett partisystem
16

, samt 

även en specificering att denna tävlan skall vara meningsfull. Dessa två 

antaganden är tämligen okontroversiella då de utgör basen för en stor del av 

modern demokratiteori (Dahl 1989; Schattschneider 1975). Däremot måste det 

utredas vad tävlan innebär, vad för slags tävlan som kan finnas och kriterier 

för huruvida denna tävlan kan sägas förändras. Först och främst, tävlan är en 

form av interaktion mellan partier, men det finns givetvis andra typer av 

interaktion: regeringskoalitioner, allianser i parlament och så vidare. Vidare 

har olika arenor olika typer av interaktion, olika förutsättningar och olika 

                                                        
16 Ett partisystem är det system av interaktioner som sker mellan en uppsättning partier (Bardi och Mair 

2008; Sartori 2005[1976]; Ware 1996:7). Se nedan för vidare diskussion. 
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mål
17

 för partierna (Müller och Strøm 1999; Sjöblom 1968). I denna 

avhandling ligger fokus på en specifik arena – den elektorala
18 

– och på den 

väldigt specifika form av interaktion som sker där – nämligen den retoriska 

tävlan om väljarnas röster
19.

 

Det finns flera skäl till att den elektorala arenan står i fokus. För det första, om 

det stora problemet är minskad eller ej meningsfull tävlan, så borde detta 

framträda på den elektorala arenan, ty ”[i] valrörelserna prövas partier och 

politiker” (Håkansson 1999:9) och det är genom valen som den politiska 

ledning får sitt mandat vilket är centralt i demokratiteori (Mayhew 1974). 

Existensen av en elektoral arena kan rent av ses som en nödvändig (men ej 

tillräcklig) förutsättning för politisk tävlan överhuvudtaget (Mair 1997b:158). 

Den elektorala arenan är den arena som mest av allt präglas av tävlan mellan 

partier (Offerlé 1987)
20

 och om kartellisering av partisystem minskade 

valmöjligheter för väljarna, måste den arena studeras där detta 

ställningstagande sker. Rimligen är detta den elektorala arenan där väljare 

faktiskt väljer mellan olika partier (Sjöblom 1968). Även partier som är 

allierade med varandra är med nödvändighet konkurrenter om delvis samma 

väljare (Panebianco 1988:217-219). Det finns ett finit antal röster och varje 

vinst av en röst för ett parti är med nödvändighet en förlust eller utebliven 

vinst för ett annat parti
21

, vilket även syns i rapportering om vinnare och 

förlorare i val (Nord 2015). Det är här partierna måste övertyga väljarna om 

att just deras parti är värd en röst. Ingen annanstans i det politiska systemet 

blir tävlan så renodlad. Om kartellpartitesens förutsägelser om minskad eller 

mindre meningsfull tävlan har någon som helst förklaringskraft måste det 

synas på väljararenan
22

. 

                                                        
17 Även om man det finns välformulerad och delvis träffande kritik mot att tillskriva partier “mål” (se 

Panebianco 1988:7), så är det likväl så att ett parti kan ses som en organisation med vissa 

målsättningar. För att ett parti ska fortsätta att existera som ett parti så krävs det att partiet attraherar 

röster; röster är ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för fortsatt existens eller i varje fall relevans, 

vilket gör att om partier betraktas från ”utsidan” kan de ses som mer enhetliga än vad de framstår från 

”insidan”. Det är fortfarande bara ett valmanifest, en kandidatlista och ett valresultat per parti. 

Panebianco studerar partiet som organisation, från ”insidan”, vilket givetvis är ett intressant studium i 

sig, men i denna avhandling är det partiers beteende på väljararenan som studeras och där är det inte 

orimligt att förutsätta att partier strävar efter att vinna röster. 
18 Se Sjöblom (1968). I denna avhandling kommer den studerade arenan att benämnas den elektorala 

arenan eller väljararenan. En vidare diskussion om Sjöbloms arenabegrepp och vad som utmärker den 

elektorala arenan och de interaktioner som sker där kommer att föras nedan. 
19 Se även Vigsø (2004) för ett något annat perspektiv som likväl betonar de retoriska aspekterna av 

tävlan mellan partier: ”…politiken är en symbolisk kamp med språkliga medel” (Vigsø 2004:43). 
20 Se även Mayhew (1974) som menar att valrörelser driver ett fokus på de individer som ställer upp 

för val. Detta är ett rimligt antagande i ett politiskt system med personval i enmansvalkretsar – men i 

ett system med proportionella val mellan partilistor är det snarare så att fokus hamnar på partierna.  
21 Som Sjöblom (1968:207) påpekar är det snarast röstandelsmaximering snarare än röstmaximering i 

sig som står i fokus i ett proportionellt system. Detta gör att det viktiga är att vinna flest avgivna röster, 

inte ha stöd av störst antal väljare. 
22 Notera även att Nord (2015) menar att valkampanjer rent generellt är understuderade. 
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För det andra, den elektorala arenan är enklare att avgränsa i ett analytiskt 

perspektiv eftersom den fungerar mer isolerat än de övriga arenorna (Bardi 

och Mair 2008:158). Valen sker vid en specifik tidpunkt och enligt tydliga 

regler. På så vis får väljararenan ett särdrag: det är när valkampanjerna drar 

igång och valet närmar sig som det råder som mest aktivitet för att slutligen 

kulminera i röstandet och valresultatet (Nord 2015). Även om 

opinionsmätningar och utspel givetvis kan ses som en del av en permanent 

valkampanj (Strömbäck 2008; Strömbäck och Nord 2013), så är det likväl så 

att det hela spetsas till vid valdagen och den tämligen intensiva period som 

sker strax innan då valmanifest presenteras, valdebatter hålls och valturnéer 

görs (Offerlé 1987). Därtill innebär de fasta valtiderna och den tydliga 

periodisering som valen ger att det är betydligt lättare att avgränsat studera 

den. Låt vara att det givetvis finns kontakter mellan arenorna, exempelvis så 

kan möjliga koalitionspartners på den parlamentariska arenan behandlas 

annorlunda än andra partier i valkampanjen eller så kan regeringspotential bli 

ett fokus i valkampanjen. Likväl sker striden även i sådana fall fortfarande på 

den elektorala arenan enligt den logik som präglar denna arena. 

För det tredje, den elektorala arenan är den primära då all annan meningsfull 

politisk verksamhet för ett parti förutsätter ett minimimått av röster (Downs 

1957:28-31). Framgång på väljararenan är ett nödvändigt men ej tillräckligt 

krav för politiskt inflytande (von Beyme 1985:276) och det är i grund och 

botten ”en fråga om politisk överlevnad” (Håkansson 1999:9; Mayhew 1974). 

”Similarly [to war], the first and foremost aim of each political party is to 

prevail over the others in order to get into power or to stay in it. … [V]ictory 

over the opponent is nevertheless the essence of both games” (Schumpeter 

2008[1942]:279). Visst kan målsättningar på andra arenor dra åt olika håll 

ifråga väljarmaximering: till exempel kan kompromisser i parlamentet minska 

möjligheterna till röstmaximering, eller så kan omsorgen om 

partisammanhållning kräva att icke-väljarmaximerande valmanifest antas. För 

vissa partier kan det röstmaximerande målet vara nedprioriterat jämfört med 

ideologisk renlärighet (Sartori 1970:291) och även Downs (1957:27) nämner 

att politiker ibland agerar altruistiskt även om de vet att detta leder till 

röstförluster. Samtidigt vill även dessa partier vinna röster – de vill bara inte 

göra det till vilket pris som helst. All meningsfull politisk verksamhet för ett 

parti – inklusive överlevnad på lite sikt – förutsätter en viss valframgång 

(Downs 1957:28-31; Håkansson 1999:9). Överlevnad är rimligen ett mål för 

alla partier. Även om ett parti är skapat enkom för att förhindra att ett annat 

parti vinner röster och inte har något eget mål i sig utöver detta, så krävs det 

ändå att det förstnämnda partiet vinner röster för att uppnå detta mål. Även ett 

parti som fokuserar helt på att genomföra sitt program behöver röster i val och 

detta är partierna inte omedvetna om (Rohrschneider 2002:371). Partierna är 

så att säga röstmaximerande inom vissa parametrar, de vänder sig inte till alla 

väljare (Sjöblom 1968:207). Som Shamshiri-Petersen (2010) påpekar försöker 
partierna vinna röster inom de ramar som väljarnas egna åsikter upprättar. 
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Med Bardis och Mairs ord så ”inriktar de sig på de tillgängliga rösterna” och 

det är först när partiernas elektorala överlevnad är säkrad som andra mål än 

röster kan komma ifråga (2008:158)
23

. Detta gäller alla typer av partier och 

gör den elektorala arenan till den primära. 

För det fjärde, den elektorala arenan är den främsta arenan för “…the war of 

words with which political battles are fought”
24

 (Sartori 2005[1976]:298). 

Partiernas viktigaste kampanjmedel på väljararenan är till sin natur retoriska 

(Sjöblom 1968:207). Ingen arena är mer präglad av den retoriska striden än 

den elektorala arenan och ingen annan arena har så få andra inslag. Till stor 

del är politik en fråga om kommunikation och retorik
25

 (Håkansson 1999) och 

det är här, på den elektorala arenan som detta sker mest renodlat och det är här 

budskapen har störst tyngd just eftersom syftet med retorik på väljararenan är 

att övertyga väljarna. Även om partier praktiserar detta ordkrig i regeringar, 

och parlament, så har de dessa arenor starka inslag av annat än ordkrig: budget 

och lag antas av parlament och regeringar genomför beslut. Likaså kan det 

antas att folkets uppmärksamhet och intresse för politik är större under en 

valrörelse dels eftersom mediebevakningen är större (Asp 2011; Nord och 

Strömbäck 2009; Strömbäck 2009b), dels för att partierna själva vill försöka 

nå ut (Nord 2015) vilket också det gör att den retoriska striden blir viktigare 

för partierna. Sammantaget är ingen arena lika präglad av den retoriska striden 

som den elektorala arenan och det är på denna arena som striden är för öppen 

ridå inför största tänkbara publik – väljarna (Sjöblom 1968). Det är rimligt att 

primärt betrakta tävlan på väljararenan som en språklig kamp mellan partierna, 

det Sartori beskriver som ”a war of words” (2005:298). 

Som synes finns det goda skäl att studera just partierna på den elektorala 

arenan för att klargöra om tävlan mellan partier verkligen minskat. Det är 

viktigt att betona att tävlan på väljararenan från partiernas sida är skiljt från 

studier av röstningsbeteende (Rohrschneider 2002)
26

. Det är inte partier som 

röstar, utan det är väljarna. Exakt hur väljarna påverkas faller utanför denna 

undersökning. Partiernas beteende på väljararenan går i allt väsentligt ut på att 

med språkets hjälp övertyga väljare att välja just det egna partiet. Om tävlan 

mellan partierna har förändrats bör detta rimligen ha effekter på hur denna 

retoriska strid förs (Åsard 2018:11). Det som studeras på väljararenan är alltså 

om partiernas retoriska tävlan har förändrats över tid. 

                                                        
23 Detta har även fått visst stöd empiriskt där Isberg et al. (1974) har visat att svenska partier under 

1960-talet riktade sin valpropaganda framförallt mot de socioekonomiska grupper respektive parti 

trodde sig kunna vinna. 
24 Förvisso kan man ha synpunkter på användningen av krig som metafor för politik, men det är en 

förvånansvärt användbar metafor och krigisk terminologi används påfallande ofta för att beskriva och 

referera politik (och för den delen sport också). 
25 Notera att retorik definieras som ”the art of persuasive communication” (Vickers 1988:1), en 

”vetenskap om sättet att påverka med ord” (Hägg 1998:9) och det är detta som partierna försöker göra 

på väljararenan. 
26 Se Strömbäck (2009a) för en diskussion kring skillnaden mellan väljarstudier och valrörelsestudier. 
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Även om det finns fler aspekter av den kris för partier och demokratin som 

Mair och olika medförfattare målar upp
27

, så kommer jag i denna avhandling 

att fokusera endast på partiernas retoriska tävlan på väljararenan i syfte att 

vinna väljarnas röster. Därför kommer den frikoppling som enligt Mair skett 

mellan politiska partier och samhället i stort inte att behandlas direkt, utan 

endast indirekt genom de uttryck denna frikoppling tar sig på väljararenan. 

Likaså kommer vissa aspekter av partiers sociala baser och organisation att 

beröras ytligt, men bara till den del som innebär påverkan på deras inbördes 

tävlan på den elektorala arenan.  

Eftersom väljararenan är den arena som rimligen är mest präglad av 

partitävlan borde det således vara den arena där en ökad kartellisering blir 

tydligast. Trots detta är det påfallande få studier som faktiskt har gjorts där 

man empiriskt studerar hur den retoriska tävlan mellan partierna faktiskt 

förändras (Rohrschneider 2002). Det finns förvisso vissa studier som studerar 

hur policyutbudet har snävats in av olika anledningar, framförallt EU-

medlemskap, (se Albright 2010; Bernhard 2004; Dorussen och Nanou 2006; 

Nanou 2009; Nanou och Dorussen 2013), men de studerar sällan mer 

substantiellt vad innehållet i valmanifesten är. I stället bygger de i första hand 

på aggregerade, översiktliga innehållsanalyser vilka inte tar hänsyn till den 

komplexitet som tävlan kan innebär och som framförallt förlitar sig på data 

insamlad av CMP (Klingemann et al. 2006; Volkens et al. 2015). Kort sagt, 

man verkar inte läsa manifesten utan förlitar sig på existerande dataset. Enkelt 

uttryckt så innebär detta aggregerandet av data på hög nivå i databaser att 

forskare inte tar tillräcklig hänsyn till Quentin Skinners poäng att politiska 

idéer bör förstås i sin kontext (se Demker 1993:82f för en diskussion). 

Resultatet av detta blir att ytterst få tidigare studier studerar hur den retoriska 

tävlan går till och därigenom går det heller inte att uttala sig om denna tävlan 

förändats eller ej.  

Även om det finns många studier som relaterar till partitävlan på ett eller annat 

sätt
28

, så är det få studier som faktiskt undersöker valkampanjer från partiernas 

sida, det vill säga vad gör partierna för att vinna röster (Rohrschneider 2002). 

Sammantaget innebär detta att det faktiskt inte finns så många empiriska 

studier som visar hur den retoriska tävlan på väljararenan utvecklats och 

förändrats
29

 samt att de studier som finns av policytävlan inte kan svara på om 

partierna slutat tävla eller ej eller ens ge ett fullödigt svar på om denna tävlan 

förändrats eller ej.
30

 Ingen som gör en jämförelse av det slag jag avser göra. 

Den existerande litteratur som finns rörande partisystemförändringar och 

partiförändringar i Europa berör bara i väldigt liten grad förändringar i tävlan 

mellan partier och har ännu mindre att säga om denna tävlan i form av tävlan 

                                                        
27 Bland dessa andra aspekter kan nämnas aktivism och medlemskap (Whiteley 2011), intern demokrati 

(Loxbo 2013), finansiering (Hagevi 2018), parlamentariskt beteende (Enroth och Hagevi 2018). 
28 Ca 40 000 träffar på ”party competition” på Google scholar. 
29 Se nästa kapitel, tidigare forskning för en diskussion resultaten från de studier som finns. 
30 Men se Green-Pedersen (2007) som dock bara inriktar sig på partiers förändrade policypositioner 
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om röster i valkampanjer (Green-Pedersen 2007). Även om Rohrschneider 

(2002) strävar efter att delvis fylla denna lucka, ligger fokus framförallt på 

partiernas taktiska val, det vill säga hur ett parti bygger upp sin kampanj, sin 

”targeting strategy”. Inte direkt vilken sorts retorisk tävlan som finns och hur 

denna förändras, utan snarare hur man utnyttjar den tävlingsstruktur som 

existerar. Likaså är Albright (2010) begränsad i sin ansats och undersöker i 

först hand huruvida vänster-högerskalan är bestämmande för partiers tävlan 

om väljarnas röster. Men inte heller Albright tar upp olika sorters tävlan och 

vilka förändringar i retorik detta skulle kräva, utöver att konstatera att partier 

talar om fler ämnen idag än vad de gjorde förr. 

Vad gäller Sverige har Esaiasson (1990) studerat svenska valkampanjer från 

1866-1988, men behandlar enligt egen uppgift själva innehållet ”mindre 

utförligt” (1990:18) och fokuserar på partiledarnas roll och kampanjkanaler. 

De studier av innehållet som görs fokuserar på vilka sakfrågor i vid mening 

som dominerar respektive valrörelse (1990:19). Även Brandorf, Esaiasson och 

Håkansson (1995) behandlar vilka sakfrågor som dominerar och är fokuserade 

på partiernas opinionsbildning bland väljarna. Såväl Brandorf, Esaiasson och 

Håkansson (1995) som Esaiasson (1990) har i första hand beskrivande 

ambitioner. En mer förklarande ambition finns däremot hos Håkansson (1999) 

som studerat svensk valretorik över tid med vissa komparativa inslag, men 

Håkanssons undersökning går inte längre fram än till 1994. Håkansson 

diskuterar heller inte olika modeller för retorisk tävlan utan snarare 

formaspekter, det vill säga hur det retoriska budskapet som sådant är uppbyggt 

och vilka modeller som finns för detta.  Visserligen är det rimligt att tänka sig 

att en viss modell av retorisk tävlan kräver en viss sorts retorisk form. Men 

vilken sorts retorik som används eller ej i ett partisystem är inte enbart 

avhängigt av vilken sorts tävlan som sker mellan partierna
31

. Först när 

innehållet analyseras detaljerat kan skillnader urskiljas. Likaså finns för 

svensk del en studie av Esaiasson och Håkansson (2002) som undersöker 

journalisternas förändrade roll i svenska valkampanjer från medium till 

politiska aktörer i sin egen rätt, men inte heller denna studie undersöker om 

detta har förändrat tävlan mellan partierna. Likaså har Håkansson och Naurin 

(2014) studerat svenska partiers vallöften i sakfrågor. Men vallöften är inte en 

heltäckande beskrivning av all tävlan som kan ske i en valrörelse
32

. Det finns 

fler sätt att vinna röster och vallöften kan vara av väldigt olika karaktär. 

Lindgren (2017) visar att värderingar har betydelse för att vinna väljarnas 

röster, men gör ingen jämförelse över tid för att se om detta förändras. Likaså 

konsterar Shamshiri-Petersen (2010:5-6) att om väljarna är mer lättrörliga 

vilket visar sig i den stigande volatiliteten i nordiska valresultat från 1950-tal 

så måste partierna också vara det. Även om volatiliteten kulminerar i början på 

1970-talet för att därefter sjunka något menar Shamshiri-Petersen (2010:12) 

                                                        
31 Detta resonemang kommer att utvecklas mer nedan, samt i de följande kapitlen. 
32 Se nedan detta kapitel samt kommande kapitel 
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att det rör sig om en ny verklighet på väljararenan för både väljare och partier 

vilket partier rimligen inte är omedvetna om. 

Trots denna brist på faktiska genomgående studier tycks alltså bilden av 

minskad partikonkurrens vara allmänt erkänd i kölvattnet av den inflytelserika 

kartellpartitesen. Det saknas dock inte kritik och den kanske skarpaste kritiken 

mot kartellpartitesens bristande empiriska grund ifråga om minskad tävlan av 

formulerats av Kitschelt (2000). Inte heller Kitschelt gör dock någon djupare 

studie av problemet, utan hans kritik grundar sig i allt väsentligt på en 

annorlunda tolkning av Mairs och Katz material. Som Detterbeck (2005:188) 

påpekar – i en i övrigt tämligen välvilligt inställd artikel – är kartellpartitesen 

”overloaded with assumptions”. En teori som är överlastad med antaganden är 

rimligen mogen för en empirisk prövning. 

Den bild av partidemokratins svunna guldålder som kartellpartitesen utgår från 

är inte heller den ifrågasatt inom forskningen – om än att det finns vissa 

motbilder, Kitschelt (2000) och Koole (1996) har redan nämnts, men även 

Loxbo (2013) och Hagevi och Loxbo (kommande) förhåller sig skeptiska till 

idén om en svunnen guldålder för partierna. I sak är det inget nytt med idén 

om demokratins förfall – eller mer specifikt partiernas förfall, deras förmenta 

likritning och därmed oförmåga att representera folket och ge ideologiska och 

policymässiga alternativ. Liknande teser har förts fram nästan så länge som 

det funnits partier (Bell 2000[1960]; Kirchheimer 1971[1957]; Michels 

1958[1911]; Mouffe 2008; Tingsten 1969). På väljararenan handlar det 

framförallt om att partierna tidigare företrädde sina väljare och tillhandahöll 

ideologiska och policymässiga alternativ, vilket de inte längre gör.
33

 En viktig 

aspekt vid en jämförelse är att Bell (2000[1960]) och Tingsten (1969) snarast 

menar att välfärdsstaten och en statlig roll inom ekonomin inte längre 

ifrågasätts; kartellpartitesens förespråkare menar snarast det motsatta – att 

välfärdsstaten monteras ner och så kallade nyliberala reformer genomförs utan 

medborgerlig insyn eller efterfrågan (Blyth och Katz 2005). Däremot 

förekommer fortfarande valrörelser, och då måste partierna rimligen ägna sig 

åt någon form av retorisk tävlan för att få röster. Alltså måste en kartellisering 

få konsekvenser i den retoriska tävlan. Även om denna tanke på en svunnen 

guldålder framstår som tämligen populär och har gamla anor, så innebär inte 

det att man kan förutsätta att det med nödvändighet är sant. I stället måste man 

faktiskt utgå från hur det empiriskt såg ut då, när partierna företrädde sina 

väljare. Detta ger mig en starttid för undersökningen vid 1970 – den starttid 

som Katz och Mair (1995) själva begagnar sig av. Låt vara att deras 

föregångare generellt sett ser en ännu tidigare startpunkt. 

                                                        
33 Även inom kartellpartitesen finns en viss inbyggd motsättning: om partierna tidigare i första hand 

representerade vissa socioekonomiska grupper innebär det rimligen att partierna inte tävlade genom att 

tillhandahålla alternativa policys – socioekonomisk grupptillhörighet är mer eller mindre givet och 

påverkas ej av valrörelser. I så fall borde guldåldern innebära en frånvaro av reella alternativ. Nedan 

argumenteras dock för att även den sortens partisystem innehåller ett visst mått av tävlan. 
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I de skandinaviska länderna har man historiskt kunnat se en väldigt stark 

kontinuitet; nästan inga förändringar av dessa partisystem ägde rum från 1920-

talet till 1970-talet, och i vissa fall inga förrän sent 1980-tal (Arter 2008; 

Berglund och Lindström 1978, 1979; Pesonen 2001; Petersson 2005:54; Ware 

1996:213ff). De ansågs vara bland de mest stabila partisystemen före 1970. 

Jämfört med tiden före 1970 har dock dessa förut så stabila partisystem 

förändrats. Det tydligaste är att nya partier tillkommit och att partisystemen 

innehåller fler partier, men samtidigt behöver detta inte betyda en avgörande 

förändring (Arter 1999) och det är fortfarande så att de största partierna har 

existerat sedan före 1920-talet
34

. Att de skandinaviska partisystemen uppvisar 

ett så starkt drag av kontinuitet gör att de är bra fall att testa dels om det har 

funnits en svunnen guldålder för partidemokrati, dels om meningsfull 

partitävlan försvunnit. Katz och Mair själva pekar ut Danmark, Norge och 

Sverige som mest troliga fall (Katz och Mair 1995:17). Det bör tilläggas att 

Kitschelt (2000:169) menar att Mairs (1997b:133) egna data inte stödjer detta. 

Sverige är också ett av det fall som Blyth och Katz (2005) undersöker i en 

senare artikel. Att Danmark, Norge och Sverige pekas ut som troliga fall av 

kartellpartitesens egna upphovsmän och att de historiskt har uppvisat så starka 

drag av kontinuitet gör att de måste anses vara prima studiematerial för att 

empiriskt pröva förekomsten av en minskad retorisk partitävlan. 

Även om det finns argument för att även studera regionala och lokala val för 

att förstå partitävlan (Kestilä och Söderlund 2007), så är den nationella nivån 

ändå den viktigaste. I centraliserade stater som de skandinaviska är de lägre 

nivåerna dessutom formellt sett underställda den nationella i juridiskt 

hänseende. Om möjlig påverkan mellan nivåerna är ett skäl till att överväga 

inkludering av lägre nivåer, så bör den nationella nivån kunna ses antingen 

som dominerande och/eller delvis isolerad från de lägre nivåerna. Om fokus 

vilar på den nationella nivån kan således de lägre administrativa nivåerna 

uteslutas. Närvaron av en övernationell nivå är något mer komplicerad. Om 

denna ses som oberoende av den nationella så bör den uteslutas. Om den ses 

som överordnad eller underordnad
35

 kan den inkluderas, alternativt kan den 

uteslutas enligt samma resonemang som subnationella nivåer. Ofta betraktas 

Europaval som ”andra-rangsval” vilket visar de nationella valen ses som mer 

centrala av såväl väljare som partier (Reif 1985).
36

 Vidare så är de europeiska 

partiorganisationerna i praktiken underordnade de nationella (Hanley 2008; 

Hix, Noury och Roland 2005; Külahci 2010). Således behöver inte europeiska 

                                                        
34

 Förändringsbenägenheten i partisystem överlag ska inte överdrivas; enligt Ware 

är det bara fyra stater som har ett radikalt förändrat partisystem 1980 jämfört med 

1950 (1996:213). Se nedan för en utökad diskussion om såväl partisystem som 

förändring av dessa. 
35 En suveränitetsbaserad underordning trots en högre administrativ placering. 
36 Det är möjligt att den europeiska nivån på sikt kan leda till ett självständigt europeiskt partisystem, 

men vi är inte där än. 
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val tas i beaktande i studier av nationella väljararenor och så kommer heller 

inte att ske här.
37

 

Därmed går det nu att ytterligare specificera avhandlingens syfte. På 

väljararenan tävlar partier om väljarnas röster. Tävlan sker i form av retorik. 

Partiers retoriska tävlan kommer till sitt tydligaste uttryck i valmanifest. Det 

finns ett antal teoretiska grundade uppfattningar om hur denna tävlan 

förändrats. Denna avhandlings syfte är därför att undersöka hur skandinaviska 

partiers retoriska tävlan om väljarnas röster uttryckt i valmanifest har 

utvecklats mellan 1970 och 2010. Därigenom blir det möjligt att förkasta eller 

bekräfta de förutsägelser om minskad, ökad eller förändrad partitävlan som 

förekommer i litteraturen och på så vis utöka vår kunskap om ett centralt 

problem inom modern partiforskning. 

Teori och definitioner 

Efter att nu ha kontextualiserat problemet genom att peka på den lucka som 

finns i den existerande forskningen är det hög tid att definiera och diskutera 

vissa begrepp som används i avhandlingen vilket görs i följande avsnitt om 

partier, partisystem, partifamilj och väljarenan. 

Parti 

För denna avhandlings syften kan ett parti definieras som en organisation som 

genom retorisk tävlan i val med andra partier försöker vinna väljarnas röster i 

en valrörelse
38

. Ytterst handlar denna tävlan om att påverka politisk makt 

(Schumpeter 2008[1942]). Detta innebär att även partier som inte försöker 

vinna mandat i första hand utan snarare försöker influera indirekt genom att 

exempelvis splittra röster faller inom min definition ty även ett sådant mål 

kräver att måste partiet ställa upp kandidater och driva någon form av 

kampanj, det vill säga engagera sig i retorisk tävlan inför väljarna.
39

 

                                                        
37 Det kan finnas anledningar till att göra detta i vissa specifika fall, inte minst med tanke på den ökade 

sammanblandning som anses ske mellan europeisk och nationell politik (Mair 2007b:164), men i denna 

avhandling finns det inte någon anledning att göra detta. 
38 För liknande definitioner där partier definieras i första hand i samband med deras deltagande i 

offentliga val, se Sartori (2005[1976]:57) “A party is any political group that present at elections, and 

is capable of placing through elections, candidates for public office”, Sjöblom (1968:21) “Party is 

defined simply as an organization that appoints candidates at general elections to the system’s 

representative assembly and also to other political positions” och Schumpeter (2008[1942]:283) “A 

party is a group whose members propose to act in concert in the competitive struggle for political 

power.” 
39 Även andra försök att definiera parti har gjorts, och min avsikt är inte att ge en heltäckande bild. En 

invändning bör dock adresseras: Ware föreslår en definition som innebär att partiet söker influera de 

politiska besluten vanligen genom att vinna val (1996:5). Detta implicerar att ett parti kan försöka 

influera politiska beslut på andra sätt än via den elektorala arenan. Detta är otvivelaktigt sant, men 

denna avhandling inriktar sig på väljararenan och då är kandidater, kampanjer och manifest en 

förutsättning för att överhuvudtaget existera på väljararenan, vilket gör att Sjöbloms definition är att 

betrakta som heltäckande. Vidare är det inte givet att parti helt utan en enda röst har några som helst 
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I Bardis och Mairs ovan citerade formulering inriktar partierna sig på de 

”tillgängliga rösterna” (2008:158). Medlemmar, interna faktioner, den egna 

ideologin och organisatorisk spårbundenhet och tröghet kan givetvis också 

begränsa, styra och påverka det sätt på vilket ett parti försöker vinna röster 

(Wolinetz 1988b:304).  Inte minst innebär ett partis ideologi en ”idéernas 

logik” (Kitschelt 1994:261-262) som lägger vissa ”semantiska begränsningar” 

på vad partierna kan göra och säga: partier kan helt enkelt inte inrikta sig 

enbart på att maximera röstetalet till varje pris. Ideologi skapar begränsningar, 

men kan också vara ett redskap för att nå framgång (Walgrave och Nuytemans 

2009); de flesta partier har någon form av uttalad eller outtalad ideologi. 

Ideologi är därför ofrånkomligt vid en diskussion av partiers agerande. 

Berman (2006) menar att 

It is possible to win elections without proclaiming any commitment 
to ideology or a desire to change the world. But over time, the 
parties that do so become dead men walking, losing momentum, 
enthusiasm, and the ability to weather difficulties. (Berman 
2006:217) 

Det vill säga, ideologi är inte bara ofrånkomligt utan rent av nödvändigt. 

Likväl kan ideologi prioriteras olika starkt över tid – vilket även Berman 

klargör i anslutning till citatet. 

Det bör också noteras att partier, och i viss mån partisystem, är "are not simply 

objects, but also subjects" (Mair 1997b:9), det vill säga att partierna är aktörer 

(Sjöblom 1968:48-52). Av denna definition följer att partier genom sin 

retoriska tävlan har ett stort inflytande över det politiska samtalet samt att 

både partier och partisystem i alla fall delvis bestämmer vår referensram när vi 

observerar och tolkar den politiska världen. "Parties do not only express; they 

also channel" (kursivering i original, Sartori 2005[1976]:25). Därmed får 

partiernas retorik i tävlan på väljararenan en central betydelse. 

Med tanke på hur de skandinaviska valsystem är uppbyggda kring partimandat 

menar jag, trots Panebiancos (1988:7) kritik (se nedan, nästa stycke) att det 

finns fog för att betrakta partierna som enhetliga aktörer i alla fall på 

väljararenan (Sjöblom 1968). Samtliga skandinaviska stater tillämpar 

proportionella valsystem med röstning på partilistor i någon form
40

.  Det är 

partierna som fastslår valmanifest, utser kandidater samt får röster och som 

Andeweg (2003:150) skriver ”[m]ore than individual politicians, political 

parties have become the units of representation”. Det får därför anses vara 

partierna som får mandat, och inte i första hand de enskilda politikerna (Sjölin 

2005:46-52). De inslag av personröstning som finns i de skandinaviska 

                                                                                                                               
möjligheter att på något sätt påverka politiska beslut. Som nämnts ovan är röster ett nödvändigt men 

inte tillräckligt krav för politiskt inflytande (von Beyme 1985:276). 
40 Det finns ingen anledning att gå igenom de olika skandinaviska valsystemen eller deras utveckling 

från 1970 och framåt i detalj. De är i stort så pass lika att partier kan förväntas tävla på ungefär likande 

sätt under liknande förutsättningar. För den intresserade finns bra genomgångar av valsystemen och 

deras utveckling i Aylott, Bergman och Blomgren (2013) 
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länderna är inte tillräckliga för att underminera partiernas centrala roll 

(Karvonen 2010).
41

 Även om det danska valsystemet anses vara relativt 

kandidatfokuserat (Aylott, Bergman och Blomgren 2013) är det fortfarande 

partierna som har kontroll över vem som ställer upp i deras namn, 

mandattilldelningen är proportionell över hela landet och det är endast två 

gånger
42

 sedan den nya grundlagen 1953 som en kandidat har kommit in i 

Folketinget utan att stå på en partilista. I denna mening kan därför 

skandinaviska partier – på väljararenan – ses som rationella, enhetliga aktörer 

som försöker vinna röster i enlighet med Sjöbloms (1968) definition. Även om 

det är en förenkling att generellt tillskriva partier ett mål som att vinna röster, 

så är det en förenkling som är acceptabel. Oavsett så krävs fortfarande röster 

för att ett parti ska kunna spela en politisk roll. 

En välargumenterad invändning mot detta sätt att tillskriva partier vissa mål 

görs av Panebianco som menar att partier främst måste bedömas som 

organisationer och att av detta följer att (1988:7): 

1. Faktiska mål inte kan bestämmas a priori 
2. Det finns ett flertal målsättningar inom en organisation, och dessa är 

ofta motstridiga 

3. Det formella målet för en organisation är sällan – och aldrig med 

nödvändighet – det reella; istället är det bevarande av maktposition 

och organisationens fortlevnad som är det centrala. 

Men för att ett parti ska fortsätta att existera som ett parti – det vill säga 

organisationens fortlevnad som även Panebianco framhäver som viktig – så 

krävs det att partiet attraherar röster. Röster är ett nödvändigt men inte 

tillräckligt villkor för fortsatt existens eller i varje fall relevans, vilket gör att 

om partier betraktas från ”utsidan” kan de ses som mer enhetliga än vad de 

framstår från ”insidan”. Ett sätt att hantera denna motsättning mellan insida 

och utsida samt dessa motstridiga målsättningar är att använd sig av Sjöbloms 

arenabegrepp (1968:26-27). Sjöblom menar att det finns tre arenor som är 

relevanta för ett parti: en partiintern arena, en väljararena och en 

parlamentarisk arena med olika regler, strukturer och mål.
43

 I korthet ser 

Sjöblom ett mål på respektive arena där alla tre är att betrakta som viktiga för 

ett politiskt parti: på den interna arenan är målet att bibehålla 

partisammanhållningen, på väljararenan är målet att maximera röster och på 

den parlamentariska arenan är målet är att maximera parlamentariskt 

                                                        
41 Om något, så har individuella kandidaters roll snarare minskat än ökat i Danmark och Sverige 

(Karvonen 2010), även om partiledarna har blivit ”stjärnor” (Bjerling 2012). Se även nästa kapitel 

(tidigare forskning). 
42 Komikern Jacob Haugaard blev vald 1994 och 1953 valdes Hans Schmidt in. Den senare företrädde 

Slesvigsk Parti som tillvaratar den tyska minoritetens intressen och är således snarast att betrakta som 

en partirepresentant. Den förra var genuint förvånad över att ha blivit invald efter en valkampanj 

centrerad på ”medvind på cykelstierne” (Danmarkshistorien.dk 2015)  och beskriver sin närvaro i 

Folketinget som ”evig skræk og advarsel” om att även ”populistiske tosser” kan bli invalda (Jacob 

Haugaard-portræt er tilbage på Christiansborg  2012). 
43 Se även Müller och Strøm (1999); Strøm (1990). 
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inflytande
44

. De tre arenorna och deras tre olika mål säger givetvis ingenting 

om hur de beslut som tas i partiets namn faktiskt fattas, men eftersom partiet 

alltid presenterar en lista med kandidater och ett valmanifest så är det rimligt 

att se partiet som en enhetlig aktör på väljararenan, även om det egentligen 

givetvis är riktiga människor som fattar beslut internt (Sjöblom 1968:51). 

Denna avhandling behandlar dessutom vad partierna säger, inte varför de 

säger det, därför utelämnas den interna arenan. Med anledning av de starka 

partierna i Skandinavien finns det även möjlighet att betrakta partierna i sig 

som representanter för ideologier eller åsikter (Westerståhl 1985)
45

. Även om 

det är rimligt att betrakta skandinaviska partier som enhetliga aktörer på den 

elektorala arenan, så gäller detta enhetliga aktörskap för varje enskild 

valrörelse. Det kan finnas starka faktioner och grupperingar inom partier och 

den interna koalition som har makten i ett parti (Panebianco 1988) kan förlora 

sin ställning eller delvis bytas ut till nästa val. Det är med andra ord inget 

märkligt med en viss, mindre fluktuation i policy och värderingar från val till 

val som inte uppvisar någon tydlig trend (Wolinetz 2007:579). 

Ytterligare kritik mot att tillskriva alla partier ett mål att vinna röster kan 

baseras på Kitschelts (1988) distinktion mellan partier som betonar ”logic of 

electoral competion” – och därmed försöker vinna röster utanför kärnväljarna 

– från de som betonar ”logic of constituency representation”. I den senare 

gruppen placeras bland annat ”left libertarians” – som snarare försöker 

representera sina kärnväljare (Diamond och Gunther 2001). Detta kan mycket 

väl vara en fruktbar distinktion och en korrekt analys, men inte heller ett parti 

som drivs helt av den senare formen av representationslogik kan undgå att 

försöka vinna röster – vill man representera sina väljare måste man ha väljare 

att representera, vilket innebär försök att vinna röster. Således är partiers 

primära mål på väljararenan alltid att vinna röster och i denna strävan kan 

partierna betraktas som enhetliga agenter i varje given valrörelse. Vilken 

metod partier använder eller vilken logik som styr denna strävan är snaraste en 

fråga om vilken typ av tävlan det finns. Detta kommer att utredas närmare 

senare i detta kapitel. 

Partisystem och väljararenan 

Partisystem är den systematik som finns i interaktioner mellan partier. Sartori 

formulerar detta som att: 

                                                        
44 Regeringen, kommittéer och kommissioner ses som sub-arenor till den parlamentariska arenan 

(Sjöblom 1968:250). Det har funnits andra liknande tillvägagångssätt där partier i en koalition som 

kontrollerar exekutivmakten anses vara en separat arena (Bardi och Mair 2008) eller där åtskillnad görs 

mellan party-in-public-office och party-on-the-ground (Katz och Mair 2002). Dessutom, med den 

ökande medialisering av politiken, är det idag vanligt att man lägger massmedia som en arena i sin 

egen rätt (Nord 1997:18-19; Strömbäck 2009:128). Målet för mediearenan skulle vara att maximera 

uppmärksamheten kring sitt eget parti. 
45 Westerståhls argumentation rör enbart Sverige, men förhållandena skiljer sig inte väsentligen mellan 

de skandinaviska länderna på denna punkt och argumentet bör således gå att generalisera till de 

skandinaviska länderna utan problem. 
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“…(i) the system displays properties that do not belong to a 
separate consideration of its component elements and (ii) the system 
results form, and consists of, the patterned interactions of its 
component parts, thereby implying that such interactions provide 
the boundaries, or at least the boundedness, of the system.” 
(2005[1976]:39) 

Sjöblom identifierar två viktiga interaktioner mellan partier: 

röstningskonstellationer i parlament och propagandaströmmar på väljararenan 

(Sjöblom 1968:174-179) och det är alltså genom att studera dessa två 

interaktionsströmmar som partissystem kan studeras. Interaktionen mellan 

partierna på olika arenor drivs av olika logiker och med olika mål (Bardi och 

Mair 2008) och därmed är interaktionsströmmar bundna till den specifika 

arenan: de är annorlunda på olika arenor eftersom målen är olika (Sjöblom 

1968:174-175). Annorlunda uttryckt: det finns partisystem, men det finns 

inget universellt partisystem. Normalt sett anses ett partisystem definieras 

efter vilken funktionell arena som betraktas, det vill säga, det parlamentariska 

partisystemet består av interaktionerna mellan de politiska partierna på den 

parlamentariska arenan, det elektorala partisystemet existerar på den elektorala 

arenan och så vidare (Bardi och Mair 2008:157-158). I denna avhandling 

kommer fokus att vila på väljararenan och övriga arenor kommer därför inte 

att behandlas vidare, även om det givetvis finns kontakter mellan arenorna.
46

  

Mycket av litteraturen om partisysten tenderar att behandla klassificeringar av 

partisystem.
47

 Som redan framförts ovan uppvisar de skandinaviska 

partisystemen så pass mycket kontinuitet att de framstår som jämförbara 

(Arter 1999; Siaroff 2000; Smith 1989a; Wolinetz 1988b). Generellt är 

typologier över partisystem inte till någon större hjälp vid studier av 

förändringar i interaktionsmönstret (Smith 1989c) och i mitt fall är typen av 

partisystem mindre intressant än interaktionsmönstren i sig. Heidar (1989) 

påpekar att typologier inte bör få en alltför stor roll – de är i likhet med 

koncept mer eller mindre användbara, inte rätt eller fel. I övrigt är 

klassificeringsdebatten
48

 i sig inte något som direkt bidrar till att besvara mitt 

syfte och den kommer därför att utelämnas i stort med undantag för att vissa 

                                                        
46 Denna avhandlings fokus på väljararenan inte ses som att de andra målen är oviktiga, tvärtom kan de 

ofta dra åt motsatt håll ifråga väljarmaximering: kompromisser i parlamentet eller regerandets 

kostnader – i synnerhet i koalition – kan minska möjligheterna till röstmaximering. 
47 För olika klassificeringsmodeller se till exempel von Beyme (1985), Blondel (1968), Dahl (1966), 

Duverger (1967[1954]), Golosov (2013), Lijphart (1977), Rokkan (1970) och den dominerande 

typologin av Sartori (2005[1976]). Wolinetz (2004) menar rent av att Sartoris modell är anledningen 

till det inte har förekommit så många alternativa modeller efter 1976. Ersson och Lane (1998) samt 

Smith (1989c) intresserar sig mer renodlat för övergången från en modell till en annan, medan 

Pennings (1998) undersöker hur väl olika klassifikationsmodeller kan förutsäga förändring. Mair ger en 

bra översikt över ett antal olika varianter (1997b:200-206) liksom Wolinetz (2004, (2007).  
48 Mair (1997b:199) påpekar att partisystem och typologier av partisystem ofta debatteras och 

forskarsamhällets enighet i frågan varierar mellan mycket liten och absolut ingen alls. Som Wolinetz 

(2004) påpekar har de flesta typologier över partisystem skapats på 1960-talet och fortfarande är dessa 

basen för många studier av partisystem. 
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begrepp som används för dessa klassifikationer är relevanta: blockbildning, 

riktningen på tävlan i partisystemet, intensiteten i konflikten, och 

polariseringen (Evans 2002:156; Sartori 2005[1976]).
49

 Dessa faktorer 

påverkar givetvis partiernas interaktioner och kommer att behandlas närmare 

nedan, men först en närmare utredning av den arena som står i fokus: 

väljararenan. 

Partiernas interaktioner är – för att låna Caramanis uttryck (2008:319) – hur 

partier beter sig. På den elektorala arenan är partiers beteende präglat av tävlan 

om väljarnas röster. Det är här, på väljararenan som partier och väljare möts 

och det är här tävlan mellan partier ställs på sin spets (Sjöblom 1968:kap 6.4 

och 10). Således är tävlan om väljarnas röster och de former denna tävlan tar 

sig det som skapar partisystemet på den elektorala arenan. Alltså är det som 

studeras vid studier av partisystem på väljararenan partiernas inbördes tävlan. 

Som Håkansson (1999) påpekar är politik till stor del en fråga om 

kommunikation, och på den elektorala arenan är detta som mest renodlat
50

. 

Retorik är det enda medlet partierna har för att vinna röster i de flesta system 

idag (Sjöblom 1968:116-117; Vigsø 2004:40)
51

. Inte ens löften om att 

genomföra en önskad åtgärd eller hot om negativa konsekvenser i form av 

oönskade åtgärder vid en röst på fel parti är möjligt att genomföra utan någon 

form av retorik från partiets sida. Det är alltså här, på den elektorala arenan 

som partiernas tävlan är som mest utpräglad och det är här denna strid har 

mest karaktär av Sartoris ordkrig (2005:298). 

Då kartellpartitesen innehåller tämligen starka förutsägelser om hur 

partisystem kartelliseras och tävlan inte förekommer på samma sätt som i ett 

icke-kartelliserat system, måste ett test av kartellpartitesen kunna göras genom 

en undersökning av tävlan på väljararenan. Att undersöka partier och 

partisystem är inte samma sak, men partisystem är inte direkt observerbara i 

sig själva, utan istället är det partierna vi kan observera och det är deras 

interaktioner som skapar systemet (Sartori 2005[1976]:passim; Ware 1996:7). 

Det är viktigt att ha i åtanke att det finns skillnader mellan en uppsättning 

partier och ett partisystem
52

 (Bardi och Mair 2008). En uppsättning partier är 

en gruppering av ett antal partier, ett partisystem har systemiska egenskaper 

                                                        
49 Sartoris poängtering av riktning på tävlan och intensiteten i konflikten påminner delvis om Lijpharts 

(1977) distinktion mellan konsensus och konfliktinriktade system.  Skillnaden är framförallt att 

Sartoris begrepp är mer allmängiltiga och inte för med sig en lika stor mängd antaganden om hur den 

politiska kulturen i ett politiskt system är. Därför är Sartoris definitioner klart att föredra. 
50 Ett liknande angreppssätt baserat på Bourdieus sociologi har utvecklats av bland annat Offerlé 

(1987) där väljararenan beskrivs som en politisk marknad där röster utväxlas mot ”varor” (biens är 

något svårt att översätta till svenska, men i enlighet med Vigsø (2004:28) är ”varor” att föredra). Se 

även Vigsø (2004:kap 4) för en översikt. 
51 Detta gäller alltså fungerande demokratier. Visst förekommer regelrätta röstköp och direkta hot, men 

detta brukar inte anses vara passande i etablerade demokratier. Det tycks heller inte vara så vanligt 

förekommande. Vidare, med tanke på att grundförutsättningen för hela denna avhandling är 

partidemokrati så får man helt enkelt förutsätta att röstning faktiskt fungerar relativt icke-korrupt. 
52 I original ”a set of parties” och “a system of parties” eller “a party system”. 
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enligt vad som beskrivs ovan, det vill säga det finns interaktion mellan 

partierna. Således är påverkan på partisystem en påverkan på relationen 

mellan partierna som ingår i detta system. Även om partisystemet definieras 

som summan av partiernas interaktioner så blir det olika konsekvenser av 

stabilitet och volatilitet, kontinuitet och förändring för parti respektive 

partisystem (Mair 1997b:6). För min del innebär detta att det är partiernas 

retoriska agerande på väljararenan som undersöks, inte partierna i sig. Vad 

partierna skriver i sina valmanifest undersöks, inte vad partierna är eller har 

för ideologisk kärna, organisation, medlemsbas eller liknande. 

För att specificera ytterligare studerar jag halva väljararenan – den som rör 

partierna, inte väljarna. Det är fullt möjligt att väljarna uppfattar partisystemet 

annorlunda än partierna. Eftersom fokus vilar på partiernas interaktion på 

väljararenan måste det betonas att detta inte är samma sak som att studera val 

och väljare även om det är väljarnas röster som partiernas tävlan gäller (Nord 

och Strömbäck 2009:9; Ware 1996:7). Väljarforskningen är såväl gedigen som 

omfattande, men den faller alltså utanför ramen för denna avhandling. Den 

andra halvan av väljararenan – partierna – är inte på långt när lika välstuderat; 

“[t]he study of campaigns has generally focused on a search for effects at the 

mass level, but little research has explored the behavior of those who actually 

attempt to influence voters” (Albright 2008b).  

Att partisystem är uppbyggt av partiernas interaktioner innebär att den främsta 

anledningen till att partisystem ”fryser” och upplevs som stabila är de adaptiva 

partierna. Detta innebär dels att partier och partisystem kräver olika teori, dels 

att vi håller förändring av partier och förändring av partisystem åtskiljda från 

varandra (Ware 1996:7). Men framförallt understryker en sådan distinktion 

partiernas möjlighet till agens. Partierna kan ses som rationella agenter som 

kan anpassa sig och förändra sitt beteende. Mair (1997b:16) menar att 

anpassningsbara och föränderliga partier leder till mer stabilitet i partisystem, 

på grund av att etablerade partierna ständigt anpassar sig "för att förekomma 

nya utmanare och utnyttja nya möjligheter."
53

 Det vill säga, om den retoriska 

tävlan som sker inför väljarna ska ses som nedfryst måste partierna har en 

tämligen stor förmåga att anpassa sin retorik efter behov – nya frågor kan dyka 

upp, händelser i omvärlden kan påverka möjligheterna att bedriva politik. 

Detta innebär även att det kommer att finnas tillfälliga svängningar i alla 

partisystem då partierna är rörliga och adaptiva. Att avgöra vad som är 

tillfälliga svängningar är alltid ett problem och att upprätta en teoretisk 

definition är än svårare, även om “the normal ebbs and flows of party fortunes 

are easy to recognize” (Smith 1989c:353). Smith (1989a) menar att ett stort 

problem med varje diskussion kring förändring i partisystem, är om en 

förändring verkligen har systemiska orsaker och effekter. Inte ens förändringar 

som vid första anblicken kan tyckas viktiga – som att ett parti försvinner och 

                                                        
53 ”…to forestall new challengers and take advantage of new opportunities” (Mair 1997b:16) 
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ett annat kommer i dess ställe – behöver ha någon som helst systemisk 

relevans om båda partierna fyller liknande roller. 

Trots att partisystem är ett relativt välanvänt begrepp är det förvånansvärt lite 

enighet kring vad man bör mäta för att definiera en partisystemförändring – 

och även hur det ska mätas (Arter 2008:131). Smith beskriver det som att 

“[t]he heart of the problem is to resolve the question of ‘from what to what’” 

(1989a). Enbart för att ytterligare komplicera bilden kunde Ware 1996 

konstatera att enbart fyra stater hade ett annorlunda partisystem år 1980 

jämfört med 1950 (1996:213). Det är också viktigt att notera att 

partisystemförändring inte är samma sak som exempelvis en förändring i 

röstetalet utan en förändring i interaktionen mellan partierna. Givetvis bör det 

rimligen finnas någon form av mekanism som kopplar partisystemförändring 

på väljararenan till resultatet av väljararenan, det vill säga valresultat, men 

detta innebär inte att det finns några enkla eller identiska effekter (Mair 

1997b:214-216). En förändrad tävlan behöver alltså inte alls ha effekter som 

syns i valresultat, och förändringar i valresultat behöver inte alls betyda att 

tävlan förändras. 

Eftersom interaktionen mellan partier på väljararenan mestadels sker i form av 

retorik, så måste även partisystemförändringen ske i termer av retorik – eller 

åtminstone vara märkbar i retoriska termer. Således borde en 

partisystemförändring på väljararenan snarare stå att finna i valmanifest och 

inte i valresultat – även om valresultat är en rimlig proxy för 

partipropagandans effekt. Detta innebär även att de jordskredsval som 

inträffade i Danmark och Norge i början av 1970-talet inte alls med 

nödvändighet kan antas vara en partisystemförändring (Arter 1999). Om vi 

antar att såväl partier som väljare har någon form av minneskapacitet så borde 

trender i valresultatet ha nästan lika stor betydelse som det senaste faktiska 

valresultatet. Därmed kan inte ett valresultat i sig visa på en förändring av 

partisystemet. Likaså behöver inte förekomsten av ett nytt parti vara relevant i 

termer av dess propagandapåverkan mätt i valresultat, utan förändringen i 

partisystemet på väljararenan borde snarast sökas i valkampanjens ”ordkrig”, 

det vill säga förändras sättet tävlan bedrivs på?  

Partisystemets bas 

Det finns ett antal grundfaktorer som är givna vid varje valrörelse, en statisk 

”bas” om man så vill. Ware nämner två tämligen statiska faktorer vilka 

betraktas som givna för varje enskild valrörelse då de inte kan påverkas av 

partierna i särskilt stor utsträckning på kort sikt: politiska institutioner och 

valmanskårens sammansättning. (1996:217). Liknande resonemang förs av 

Duverger som nämner “forms and modes” (1967[1954]:203). “Forms and 

modes” är ett flertal olika faktorer såsom antalet partier, relativa storleken på 

partierna, allianser, geografisk lokalisering och politiska distribution runt 
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skiljelinjer
54

, valsystem et cetera. Vissa aspekter av ”forms and modes” –

allianser och blockbildning – är interaktion, medan andra aspekter snarare är 

basen för den interaktion som utgör partisystemet: storleken på valmanskåren, 

valsystemet och liknande. Basen kan behandlas som given för varje parti då 

den inte kan påverkas av enskilda partier, i varje fall inte på kort sikt. Med 

basen för partisystemet avser jag således dels ”hårda” begräsningar som 

befolkningsstorlek, nationell kultur, geografiska förutsättningar, och dels 

grundläggande institutionella regler som ett enskilt parti inte kan påverka och 

som i regel är allmänt accepterades såsom valhemlighet, valsystem, 

grundlagar och liknande. Denna sorts strukturer ändras i regel bara efter en 

fullständig systemkollaps eller i samband med införandet av demokrati; i 

övrigt är all förändring mycket långsam och de institutionella förändringarna i 

basen tycks ske efter förändringar i partisystemet (Ware 1996:217-219). Basen 

är inte oföränderlig i sig, men för varje enskild valrörelse är den det; den 

kommer inte att ändras under en valrörelse och antagligen inte heller under 

flera. Därför kan sådana faktorer i princip lämnas därhän. 

Blockbildning, konkurrenter och motståndare 

Detta stycke behandlar dels distinktioner mellan allierande, konkurrenter och 

motståndare. Dels att tävlan har olika effekter och funktioner inom olika delar 

av ett partisystem beroende på dessa distinktioner och blockbildning. 

Även om denna avhandling ska undersöka partiernas retoriska tävlan, måste 

det framhållas att interaktion och tävlan inte är samma sak: kartellpartier har 

definitivt interaktioner, men hela poängen med kartellpartitesen är en frånvaro 

av tävlan. Som Ware påpekar finns det samarbete även i system som i stort 

domineras av tävlan – formellt, informellt eller implicit – och detta är minst 

lika viktigt som tävlan (1996:7). Vidare sker inte all tävlan på samma sätt – 

inte ens inom ett och samma partisystem: valförbund, koalitioner eller 

samordnad propaganda mot en tredje part (Sjöblom 1968:158). Det kan också 

innebära att ett parti fullständig och total ignoreras av ett eller flera andra 

partier (till exempel cordon sanitaire mot olika extrema partier) eller 

fullständig oförenlighet mellan två partier: ett religiöst parti borde rimligen 

inte konkurrera om samma röster som ett anti-klerikalt parti (Mair 1997b:158-

159) samtidigt som en allians mellan dem är otänkbar, men det betyder inte att 

dessa två partierna inte interagerar (Ware 1996:156). Vidare har så kallade 

anti-systempartier en särskild roll, de tar inget ansvar för att upprätthålla det 

politiska system de verkar i, men de interagerar definitivt med de andra 

partierna (Sartori 2005[1976]). Samtidigt kan det inte förnekas att den 

elektorala arenan är mer präglad av tävlan än andra arenor: mängden röster är 

finit, till och med mobilisering av soffliggare har en gräns – det finns inte fler 

                                                        
54 Skiljelinjer och väljarnas distribution kring dessa är något av ett specialfall – här kan partierna 

onekligen påverka. Inte skiljelinjerna som sådana, men väl deras politiska uttryck. Detta diskuteras mer 

utförligt nedan. 



 

25 

 

röster att få än det finns röstberättigade medborgare. Varje röst på parti A 

innebär att parti B, C och så vidare har en röst mindre att vinna. I ett 

proportionellt system påverkas dessutom resultatet av hur stor andel av 

väljarna som faktiskt röstar – fler röster på parti A minskar den relativa 

andelen och därmed mängden mandat för parti B, C och så vidare – så även 

mobilisering av nya väljare till parti A innebär relativa förluster för andra 

partier. Detta innebär att alla partier i ett proportionellt system tävlar. 

Wolinetz (2004) menar att det är av särskilt intresse att studera vilka partier 

som ingår allianser på en mer eller mindre permanent basis (block)
55

 och hur 

uppgörelser och koalitioner ser ut. I synnerhet mer eller mindre formaliserad 

blocktävlan – såväl inom som utom ett block (se även Lijphart och Aitkin 

1994). Politiska block – en samling partier mer eller mindre allierade partier 

som samarbetar relativt ofta – är ett viktigt komplement till partier i 

partisystem och partiblock kan vara mer relevanta än enskilda ingående partier 

(Smith 1989c:350). Detta gäller i synnerhet i den skandinaviska kontexten 

(Aylott 2011; Bale 2003; Diamanti 2007; Forestiere 2009; Hagevi 2015; 

Haugsgjerd Allern och Aylott 2009; Heidar 2004; Mair 2008; Strøm och 

Bergman 2011). I vissa fall leder detta till överenskommelser om att bilda 

regering efter ett val, men det vanliga har varit att lämna ett sådant samarbete 

implicit (Arter 2008; Haugsgjerd Allern och Aylott 2009). Hagevi (2015, 

(2011) har visat att blockbildning spelar en stor roll på den elektorala arenan i 

Sverige, och det är rimligt att anta att så även är fallet i de andra två 

skandinaviska staterna (Arter 2011). Fallstudier bekräftar detta, däribland 

studier av stödröstning i Sverige för att rädda ett allierat parti över spärren 

(Fredén 2014; Hagevi 2011; Jormfeldt och Hagevi 2011) eller taktikröstning 

vid brittiska val för att blockera den minst önskvärda kandidaten i en 

enmansvalkrets (Kim och Fording 2001) vilket visar att blockbildning 

påverkar väljarbeteende. Därför är det också rimligt att tänka sig att 

blockbildning påverkar tävlan mellan partier: ett partisystem med starka block 

fungerar annorlunda än ett utan (Duverger 1967[1954]). I Skandinavien har 

block spelat en tämligen stor roll i partisystemen (Arter 2006, 2008, 2011; 

Berglund och Lindström 1978, 1979; Demker och Svåsand 2005; Hagevi 

2015, 2011; Haugsgjerd Allern och Aylott 2009; Heidar 2004) och därför 

måste hänsyn tas till denna blockbildning för att förstå tävlan mellan partierna. 

För en empirisk definition av blocken i de skandinaviska partisystemen, se 

nedan, kapitel 3 Metod. 

Blockbildningar har vanligen förståtts i termer av bipolaritet (Sartori 

2005[1976]:178-180), men rimligen kan man tänka sig även ett centerblock. 

Duverger (1967[1954]:215) menar att det inte går att formera ett parti i den 

politiska mitten för att det kommer att slitas sönder mellan höger och vänster; 

ett block däremot kan slitas sönder och återuppstå eftersom de olika ingående 

partierna kan gå åt olika håll och sedan åter samlas. Antagandet om mittens 

                                                        
55 Wolinetz använder dock termen ”partikluster” (2004). 
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inneboende instabilitet bygger på konstant polarisering mellan höger och 

vänster som rimligen alltid borde leda till ett tvåpartisystem, men detta är ett 

alltför starkt antagande. 

Även partisystem med fler än två partier kan ha väldigt olika 

interaktionsmönster. Blondel (1968) skiljer på två-och-ett-halvt- och 

flerpartisystem, det senare med eller utan ett dominerande parti. Skillnaden 

definieras av Blondel som relationer i röstetal, men den relevanta skillnaden är 

effekten detta får på partiernas agerande i partisystemet. För att enkelt 

summera innebär ett flerpartisystem att flera partier tävlar om makten och att 

det är en relativt jämbördig interaktion mellan dem, såvida det inte finns ett 

dominerande parti som är klart större än de andra. Historiskt sett faller de 

skandinaviska staterna ofta i denna senare modell. Blondel sammanförde dock 

partisystem med väldigt olika interaktioner mellan partierna (Mair 1997b; 

Siaroff 2003; Wolinetz 2004). Till exempel spelar det roll om ett dominerande 

parti dominerar ena flanken i partisystemet eller befinner sig i mitten 

(Wolinetz 2004). I de skandinaviska staterna har den politiska kampen om 

regeringsmakten stått mellan två block
56

: socialdemokrater och en koalition – 

implicit eller explicit – av olika partier i mitten och till höger. Då tävlar de 

olika högerpartierna på två sätt: dels med socialdemokraterna om 

regeringsmakten, block mot block – höger mot vänster, dels med varandra om 

väljarnas röster inom ett högerblock. En tävlan mellan motståndare och en 

tävlan mellan konkurrenter (Panebianco 1988:217-219). Denna skillnad 

grundar sig på det relativa avståndet mellan partierna i fråga: konkurrerande 

partier tävlar om samma eller liknande väljare och är därför relativt nära 

varandra ideologiskt eller åtminstone inte alltför olika, medan 

motståndarpartier är längre ifrån varandra. Faktiskt kan det vara så att två 

motståndare inte ens tävlar om samma röster, ty partier försöker fånga de ”de 

tillgängliga rösterna” (Bardi och Mair 2008:158) inom sina ”semantiska 

begränsningar” (Kitschelt 1994:255). Detta innebär också att den mest 

intensiva konkurrensen bör vara mellan partier som inte är alltför långt ifrån 

varandra eftersom de delar samma jaktmarker, men att peka ut någon som en 

huvudmotståndare är i princip samma sak som att distansera sig och avfärda 

denne som konkurrent om samma grupp väljare. Motståndare är någon man 

vill besegra; konkurrerande partier tävlar om samma väljare och kan vara 

allierade mellan valen. Edelman gör ett liknande påpekande, men med det 

tillägget att konkurrenter i någon mening är accepterade rivaler, medan 

motståndare (som Edelman dock benämner ”fiender”) är icke-accepterade 

rivaler (1988:67). 

Hos såväl Mair och medförfattare (Katz och Mair 1995, 1996, 2012; Mair 

1997a, 2007a, 2008, 2013) samt tidigare Dahl (1965, (1966) betonas vikten av 

                                                        
56 Rokkan (1970) baserar en typologi över partisystem på just vilka partier som regerar ihop med 

varandra. För mina syften är dock mönster vid regeringsbildning ointressant om det inte framkommer i 

valmanifesten. Den roll det spelar för blockbildning har redan berörts ovan. 
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att tillhandahålla alternativ vilket kan förstås som en tävlan mellan 

motståndare. Motståndare eftersom man tillhandahåller motstående alternativ 

och utesluter samarbete. En tävlan mellan motståndare borde därför vara 

centrifugal med Sartoris (2005[1976]) terminologi – och detta tycks även vara 

vad Katz och Mair (2009) ser som tävlan med sitt fokus på alternativa 

policyförslag (Mair 2013). Men om väljare börjar bli mer lättrörliga i partival 

och om väljarkåren är samlad i mitten kan partierna hamna i en centripetal 

tävlan där medianväljaren står i fokus. Detta skulle kunna innebära att alla 

partier blir konkurrenter och inte motståndare. Men även en centripetal tävlan 

kan försiggå mellan motståndare, det vill säga partier från olika block eller 

politiska riktningar, handlar ytterst om att erbjuda alternativ där de tävlande 

partierna inte vill samarbeta med varandra; de betraktar fortfarande varandra 

som motståndare, och även om de närmar sig varandra sker det från olika håll. 

Tävlan mellan konkurrenter är annorlunda då tävlan inom en implicit eller 

explicit koalition gäller liknande väljargrupper, det är en tävlan där man 

försöker vinna samma väljare. Samtidigt är konkurrerande partier givna 

allierade mellan valen
57

 och konkurrerande partier utesluter inte samarbete 

med varandra på det sätt motståndare gör. En tävlan mellan konkurrenter 

borde därför vara centripetal – men bara inom den del av partisystemet där de 

konkurrerande partierna befinner sig; sker tävlan inom två olika block kan 

tävlansstrukturen mellan blocken vara centrifugal. Det är dock tänkbart att 

partier inom en implicit eller explicit koalition tilltalar väldigt olika grupper, 

men kan tänka sig att göra upp i parlamentet för att nå resultat. I det fallet 

skulle partier inte vara konkurrenter fast de är potentiella allierade. 

Det blir därför intressant att se om någon konkurrent eller motståndare explicit 

pekas ut i valmanifesten. ”Konkurrent” och ”motståndare” måste vara andra 

politiska partier. Politiska fiender och vänner kan dock – som Edelman 

påpekar (1988:66f) – även omfatta andra än enbart partier. En fiende är helt 

enkelt någon/något man hotar med, exempelvis ”de rika”, ”muslimerna”, ”EU-

byråkraterna.”
58

 På ett liknande sätt förhåller det sig med vänner och allierade. 

Allierade är de man explicit samverkar med – såväl partier som andra 

organisationer. Vänner är de de partier man inte har så mycket emot, men där 

det inte finns någon organiserad samverkan. Dessa kan väldigt ofta vara en 

kategori som överlappar med konkurrenter: det parti som är lättast att komma 

överens med är rimligen även det parti som kan tilltala (delvis) samma 

väljargrupper. Det kan framstå som något av en paradox att de som är 

allierade ofta kan vara de som är konkurrenter, men detta blir den logiska 

följden av att partier måste tävla om röster på väljararenan och samverka i 

parlament och regering. Relaterat till detta är det rent praktiska byggandet av 

                                                        
57 Partierna är givetvis inte omedvetna om detta och det finns exempel där detta lyfts fram i partiledares 

memoarer (Adelsohn 2014) 
58 Detta resonemang påminner om Mouffes (2008:55) distinktion mellan ”relationer mellan fiender” 

och ”relationer mellan motståndare” där de senare har ett ”konfliktprägla[t] konsensus” där de betraktar 

varandra som ”legitima fiender”. 
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en koalition eller en majoritet kring en fråga. De som ingår i en sådan 

koalition eller majoritet behöver inte vara överens i värderingar, 

verklighetsbeskrivning eller något sådant: de måste bara vara någotsånär 

överens i vad som ska göras (Edelman 1988:68). 

Tävlingsriktning, intensitet och polarisering 

Tävlingsriktningen i ett elektoralt partisystem kan vara antingen centripetal 

eller centrifugal, det förra innebär att partierna tävlar om Downs 

medianväljare (1957) vilken likt namnet antyder antas befinna sig i mitten av 

det politiska fältet. Men kamp om medianväljaren måste inte innebära att alla 

partier trängs ihop i mitten av det politiska spektrat då partier kan förlora på 

att likna sina motståndare allt för mycket (Evans 2002:167). En centrifugal 

tävlan innebär istället att partierna positionerar sig bort från mitten i syfte att 

vinna röster och att partisystemet polariseras. 

Ideologisk intensitet är ett mått på hur hård konflikten mellan partierna är, och 

är i princip ett mått på hur stor betydelse det ideologiska avståndet har. Partier 

som befinner sig längre ifrån varandra borde alltid finna det svårare att 

samarbeta än mera närliggande partier, men om den ideologiska intensiteten är 

hög och minst ett parti ses som extremt, det vill säga om det finns en stark 

polarisering, blir samarbete svårare ceteris paribus. Med polarisering – eller 

ideologiskt avstånd – menas bredden på spektrumet mellan det parti som 

befinner sig längst till höger och längst till vänster samt avståndet mellan varje 

parti som ingår i systemet.
59

 Intensitet och riktning på tävlan hänger ihop. Ett 

bredare spektrum borde, enligt Sartori (2005[1976]), vara mer splittrat och i 

regel ha en mer centrifugal interaktionsstruktur vilket drar isär centrum i 

systemet och drar partierna mot flankerna (jämför Duverger 1967), medan ett 

tätare spektrum borde ha mer centripetal interaktion och en konvergens mot 

mitten. Just riktningen på interaktionen i ett partisystem är viktig – ett 

partisystem där partierna dras mot mitten för att konkurrera om någon slags 

mittpunkt kommer inte att ha samma sorts retoriska tävlan som ett partisystem 

där partier snarare polemiserar mot motståndarare i en centrifugal interaktion. 

De förra systemet borde belöna mittenpartier och uppmana till kompromiss, 

det senare borde belöna flankpartier
60

 och leda till blockeringar. Men båda 

dessa tendenser är alldeles uppenbart tävlan – bara av väldigt olika slag och 

med olika effekter. Tävlan kan alltså vara riktad åt olika håll och fungera olika 

utan att det för den sakens skull måste göras en normativ bedömning av vilken 

tävlan som är mer eller mindre önskvärd eller mer eller mindre intensiv. 

                                                        
59 Notera att det är en konceptuell skillnad på ideologisk intensitet och polarisering även om de ofta 

betraktas som sammanfallande. Polarisering är avståndet i ideologiska termer; intensitet hur viktigt 

detta avstånd är. 
60 Flankparti är det parti som befinner sig längst från mitten i en given fråga eller på en given 

konfliktdimension, jfr Håkansson (1999). 
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Polarisering
61

 är inte ett helt entydigt begrepp och det är svårt att på något 

objektivt sätt mäta denna polarisering. Det är heller inte givet att ideologiskt 

avstånd kan jämföras mellan olika system. Den vanligast förekommande 

varianten av ideologisk skala torde vara någon variant av vänster-högerskalan 

(idag följd av auktoritär-libertärskalan). Denna har ofta setts som central i 

varje diskussion om partisystem, faktiskt tycks den vanligaste framställningen 

av ett partisystem vara i form av partiernas inbördes placering på vänster-

högerskalan och i de skandinaviska systemen har vänster-högerskalan haft en 

viktig strukturerande roll. Trots att denna framställning är så pass vanligt 

förekommande, eller kanske just på grund av att den är så vanligt 

förekommande, så finns det vissa problem med den. För det första är höger-

vänster tämligen oprecist och inte särdeles pålitligt, med Sartoris ord så är den 

”…a hopelessly multidimensional dimension: the layman’s index of politics, 

so to speak”  (2005[1976]:69-70). I princip hävdar Sartori att vänster-

högerskalan som bäst är en oklar simplifiering baserad på diffusa kriterier. 

Ytterligare ett problem är att betydelsen av höger och vänster varierar över tid 

och mellan stater. Dessa termer saknar precis mening och kan därför ”lastas” 

och ”avlastas” med olika innehåll (Sartori 2005[1976]:300). Ideologiska 

beteckningar såsom liberal, konservativ, socialdemokrat eller kristdemokrat 

har däremot ett semantiskt innehåll som är kopplat till specifika ideologiska 

traditioner
62

. Dessa ord kan inte byta betydelse speciellt enkelt, men det finns 

inga sådana restriktioner på höger och vänster. Men även om denna skala är en 

otydlig förenkling är den det vanligaste sättet att strukturera partisystem vilket 

implicerar att den är användbar. Vid all användning av den bör man dock vara 

medveten om problemen som den innehåller. Man bör dock vara väldigt 

försiktig vid jämförelser såväl mellan system: 

To compare the ideological spaces across countries is thus 
potentially fallacious, as the scores used to map each country’s 
space will have been rationalized and ‘fitted’ to the scale as 
necessary. A simple example: a Communist Party will almost 
always have been placed at position 1 or 2 on a 10-point scale, 
whether its stance is antisystem and Stalinist, or quasi-integrated 
and Eurocommunist. (Evans 2002:170) 

Även Smith misstror möjligheten att reducera ideologiskt avstånd till en enda 

dimension, liksom möjligheten att jämföra denna dimension mellan stater 

(Smith 1989c:350-351). Samma kritik går givetvis även att rikta mot 

jämförelser över lång tid. Vad man däremot kan göra, är att notera olika 

värderingar eller åsikter i sakfrågor i form av fasta positioner. Dessa går att 

                                                        
61 Wolinetz (2004) påpekar att polarisering har en dubbel betydelse: hög polarisering kan dels betyda 

att det finns ett stort avstånd mellan två poler, dels att tävlan i partisystemet orienterar sig åt flera olika 

poler i stället för en eller två poler. 
62 Även om den så kallade ”amerikanska liberalismen” avviker mycket från liberalism i resten av 

världen, så är den i alla fall internt konsistent som en specifik ideologisk tradition. För övrigt är det 

amerikanerna som använder termen liberalism fel. 
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jämföra över tid då de – liksom ideologiska etiketter – har en viss betydelse 

som inte är bunden i tid och rum
63

. 

De problem som finns med vänster-höger, går även delvis igen på flera andra 

dimensioner, som den libertära-auktoritära dimensionen. Samtidigt är det 

otvivelaktigt att även denna dimension – och tävlan längs den – har betydelse: 

”…the way political parties compete along this axis goes a long way to 

account for the trajectories of Far Right parties” (Ellinas 2010). Andra försök 

har inkluderat en nationell-övernationell dimension i form av EU. Även här 

finns det vissa problem om detta omvandlas till en skala eller jämföras mellan 

länder. Dock ska tilläggas att europartierna tenderar att vara tämligen enade i 

röstningsmönster i Europaparlamentet (Hix och Lord 1997; Hix, Noury och 

Roland 2005) och delvis även ideologi (Hanley 2008; Sandström 2003) vilket 

pekar på en empirisk möjlighet att jämföra vänster och höger samt åsikter på 

EU-dimensionen mellan olika nationella partisystem. Problemet blir att det 

inte kan förutsättas att partierna har samma position på EU-nivå som på 

nationell nivå – den reglering ett parti förespråkar på ena nivån kan samma 

parti motsätta sig på den andra. Det finns även en risk att man underskattar 

komplexiteten i partipositionering: exempelvis EU-kritiska partier kan vara 

EU-inkompatibla, det vill säga att deras önskade policy inte går ihop med 

majoritetslinjen inom EU, snarare än ideologiskt EU-skeptiska (Lewis och 

Mansfeldová 2007:239). Därför bör man, menar jag, vara försiktig med att 

upprätta alltför strikta skalor och dimensioner; det kan finnas flera positioner 

att inta ifråga om värderingar eller ideologi och dessa måste inte alltid vara 

möjliga att placera på en skala. Om en skala används bör det finnas skäl för 

det i undersökningen av det empiriska materialet då en skala är nästan per 

automatik är en reduktion av komplexiteten. Inte nödvändigtvis så att en skala 

skapas i efterhand, men man bör vara uppmärksam på att den förförståelse 

man har med sig om höger och vänster – eller andra skalor – kan vara väldigt 

färgad av här och nu och därmed kan leda fel när man studerar där och då. 

Detta problem kommer att adresseras närmare i kapitel 3, metod. 

Dessa faktorer – intensitet och riktning på tävlan respektive polarisering och 

flankpartier – har rimligen effekter på interaktionen mellan partierna. Smith 

nämner ytterligare två ”systemic properties” som måste tas hänsyn till vid 

undersökningar av partisystem och dess förändring (Smith 1989c:350): 

1. Volatiliteten i systemet, det vill säga förändringar i stöd för olika 

partier, och 

2. De sociala skiljelinjer som reflekteras av partierna 

Av dessa, är volatiliteten av sekundär betydelse, då jag inte har för avsikt att 

studera faktiskt röstetal primärt, utan den retoriska kampen mellan partierna. 

Som påpekats ovan är det fullt rimligt att tänka sig kopplingar mellan retoriska 

tävla och uppnådda röstetal, men av detta följer inte att studiet av det ena är 

                                                        
63 Givetvis är en sakfråga bunden i tid och rum, men skulle samma position dyka upp i samma sakfråga 

i en annan kontext, kan man rimligen ändå jämföra dem. 
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studiet av det andra eller vice versa. Skiljelinjer och andra begränsningar som 

formar partiernas interaktioner kommer nu att behandlas närmare. 

Skiljelinjer, värderingar och sakfrågor 

Även om partisystemet skapas av partiernas interaktioner, så innebär inte det 

att dessa interaktioner äger rum i ett vakuum. Förutom de redan nämnda givna 

förutsättningar såsom valsystem finns även andra strukturerande faktorer vilka 

inte är lika givna och oföränderliga från partiernas synvinkel. De ger så att 

säga förutsättningarna för tävlan – de kan fungera som redskap för att vinna 

röster. För att studera interaktionen mellan partier måste hänsyn tas till dessa. 

Ware (1996:217) nämner tre dynamiska faktorer som kan förklara stabilitet 

och förändring i partisystem: sociala skiljelinjer, politiska värderingar
64

 och 

aktuella sakfrågor. Dessa tre faktorer fångar mycket av det som påverkar 

partiernas agerande, med ett tillägg: även de existerande 
partiorganisationerna spelar en viss roll. 

Av dessa faktorer framstår skiljelinjer som de mest oföränderliga och de minst 

formbara ur partiernas synvinkel eller någon aktör överhuvudtaget. 

Skiljelinjer är “a form of closure of social relationships” och refererar till en 

socialstrukturell bas (Bartolini och Mair 2007:200). Medan partiorganisationer 

kan uppstå, förändras och försvinna ganska snabbt, och sakfrågorna lätt kan 

påverkas av propaganda och massmedia, har skiljelinjerna djupare 

socioekonomiska rötter och kan ses som givna för partierna. Sartori menar 

dock att skiljelinjer kan påverkas, formas och begränsas av ett politiskt system 

på samma som skiljelinjer påverkar det politiska systemet (2005[1976]:25, 

257). Vidare är det inte orimligt att tänka sig att skiljelinjer kan politiseras och 

avpolitiseras genom propaganda (Molin 1965:141-146)
65

 vilket ger partierna 

om inte möjlighet att skapa skiljelinjer så i alla fall möjlighet att 

framhäva/undertrycka dem. Bartolini och Mair (2007:203) menar att 

skiljelinjer förstås som innehållandes tre komponenter: den socialstrukturella 

basen, en kulturell-normativ identifikation vilken ger mening till det 

socialstrukturella och slutligen de sociopolitiska organisationer vilka är 

uttrycket för denna identifikation. Ett exempel på en kulturell-normativ 

identifikation skulle kunna vara särskilda åsiktsdimensioner som en effekt av 

                                                        
64 ”Value” kan översättas antingen som ”värdering” eller som ”värde”. Det förra anges ibland ha en 

tydligare betydelse som en moralisk eller politisk princip, medan ”värde” snarare syftar på någon form 

av utvärderande funktion. Men denna distinktion är inte alltid tydlig och rent etymologiskt är den 

distinktionen allt annat än självklar eller tydlig. Oavsett torde valet av översättning inte påverka 

avhandlingens innehåll eller resultat i någon substantiell mening. 
65 Molin (1965) berör en specifik sakfråga – om än den dominerande frågan under 1950-talet – men 

samma resonemang om politisering kan föras även om skiljelinjer eller värderingar. Politisering är 

partiernas försök att utnyttja skiljelinjerna, värderingar eller sakfrågor för att vinna röster. Molin 

(1965:142) beskriver det som att en politiserad fråga ”… upptar utrymme i valpropagandan, är normalt 

partiskiljande, debatteras i allmänpolitiska termer…”. Därmed blir politisering i sig inte något som 

närmare måste utredas: är något med i valmanifesten är det definitionsmässigt politiserat; är det inte 

med är det definitionsmässigt icke-politiserat. 
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specifika skiljelinjer. Det tydligaste exemplet torde vara vänster-

högerdimensionen som kan ses som en effekt av skiljelinjen arbete-kapital 

(Bartolini och Mair 2007). Rimligen har då även andra skiljelinjer liknande 

dimensioner kopplade till sig under förutsättning att de är politiserade. 

Den raka motsatsen är sakfrågorna. Vad gäller dessa har partierna ett tämligen 

stort utrymme att påverka vad som kommer att tas upp, om än inte fullständig 

makt. Värderingar intar i någon mening en mellanposition – de är inte lika 

lättrörliga som sakfrågor, men mer lättrörliga än skiljelinjer. Värderingar anses 

vara ett effektivt medel att övertyga – dels för att värderingar kan vara väldigt 

starka hos den enskilde väljaren, dels för att värderingar signalerar 

samhörighet (Nelson och Garst 2005). Den fjärde aspekten är, givetvis, 

partierna själva som organisationer. Partier som organisationer har en viss 

institutionell, spårberoende tyngd, starka organisatoriska traditioner, en egen 

identitet och en intern kultur (se till exempel Barrling Hermansson 2004; 

Loxbo 2007; för en teoretisk förankring se Panebianco 1988). I retoriskt 

avseende ger detta framförallt en effekt: partier kan förväntas ha något svårt 

att snabbt byta position om en fråga är nära kopplad till deras identitet som 

organisation. Detta innebär inte att partiorganisationerna blir lika trögrörliga 

som skiljelinjerna för det finns utrymme för förändring vilket gör partier 

anpassningsbara.
66

 Sammantaget förefaller partiorganisationer mest av allt ge 

ett visst motstånd mot förändring – oavsett vad för sorts förändring. I den 

meningen fungerar de som ett ankare som förhindrar förflyttning i alltför stor 

utsträckning. I retoriska termer i valmanifestet borde detta i första hand ta sig 

uttryck i att värderingar har en inneboende tröghet. Partier byter helt enkelt 

inte värderingar särskilt enkelt. 

Även om det förefaller nära till hands att vissa skiljelinjer ger vissa 

värderingar och vissa ståndpunkter i sakfrågor så är en sådan relation inte 

absolut. Som Cochrane (2013) framhåller behöver inte alls olika åsikter i en 

viss sakfråga komma från olika sidor av en åsiktsdimension: bara för att en 

anti-abort åsikt är grundad i en viss religiös tillhörighet måste inte den 

motsatta åsikten bygga på en anti-religiös tillhörighet eller en ”motsatt” 

religiös tillhörighet. Givetvis kan även samma position i en sakfråga nås från 

olika sidor av en skiljelinje – typexemplet här är positionen ”Nej till EU”, 

denna nås av radikalt olika partier från extremvänster till extremhöger 

(Szczerbiak och Taggart 2000). Även om EU kan ses som en 

kompromissprodukt och att det därför är flankpartier som primärt företräder 

EU-motstånd, så är det inte ett renodlat flankfenomen. Inte minst i 

Skandinavien har flera partier som normalt placeras i mitten av det politiska 

spektrat har sagt nej till EU eller EMU som norska Senterpartiet respektive 

svenska Centerpartiet.  På så sätt är sakfrågor i någon mening oberoende av 

                                                        
66Angående partiers anpassningsbarhet, se Barnea och Rahat (2011) samt Binnema (2009). Det måste 

repeteras framhållas att partiorganisationers anpassningsbarhet är en förutsättning för ett partisystems 

överlevnad (Mair 1997b:16). 
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skiljelinjer. Liknande resonemang kan även göras för relationen mellan 

värderingar och sakfrågor eller värderingar och skiljelinjer. Till exempel når 

brittiska konservativa en tämligen EU-kritisk ståndpunkt utifrån en position 

som närmast kan karaktäriseras som ”hyper-globalistisk” och extremt 

marknadsliberal (Baker, Gamble och Seawright 2002), medan norska 

Senterpartiet baserar sin EU-kritik på rakt motsatta värden, nämligen en 

kraftigt ”anti-neoliberal” och globaliseringskritisk position. Det finns även en 

tämligen omfattande forskning om hur värderingar kan knytas till olika 

sakfrågor för att därigenom påverka väljare (Lindgren 2017), vilket i sig visar 

att en viss värdering med nödvändighet måste innebära en viss position i en 

sakfråga. Därför måste värderingar, sakfrågor och skiljelinjer hållas åtskilda 

från varandra analytiskt. 

Förutom skillnader i formbarhet, finns det också en skillnad i 

generaliseringsgrad vid en jämförelse mellan partisystem: skiljelinjer tenderar 

att vara mer generaliseringsbara, medan de befintliga partiorganisationerna är 

minst generella (inte minst organisatoriskt) och sakfrågorna och värderingar 

ligger någonstans mittemellan. Det är även tänkbart att de olika faktorerna är 

olika starka i olika partisystem eller att deras relativa styrka förändras över tid. 

Rimligen är alltså partiers sätt att retoriskt mobilisera över en skiljelinje mer 

lika mellan olika partisystem än motsvarande positioner i sakfrågor eller 

värderingar. 

Som nämnts i inledningen utgår kartellpartitesen från att det har funnits en 

svunnen guldålder då partierna företrädde sina väljare. Denna guldålder tycks 

även i allt väsentligt vara beroende av det Lipset-Rokkanska (1967b) 

paradigmet där skiljelinjer är det avgörande inslaget som formar partiernas 

tävlan. I princip allt annat kan ses som effekter av de skiljelinjer som finns, 

värderingar och positioner i sakfrågor ses i allt väsentligt som effekter av de 

skiljelinjer på vars grund politiken mobiliserar folket. Skiljelinjernas styrka är 

beroende av deras antal, eventuell överlappning, väljarstyrka på respektive 

sida om en skiljelinje samt deras grad av politisering. Enkelt uttryckt skapar 

fler skiljelinjer en större splittring vilket gör att varje enskild skiljelinje blir 

relativt svagare. Likaså påverkas den relativa styrkan av huruvida de skär – 

och därmed försvagar varandra – eller om de överlappar – och därmed 

förstärker varandra.  En djup skiljelinje som bara avdelar en numerärt 

försumbar befolkningsgrupp blir även den naturligtvis svagare. I Skandinavien 

har arbete-kapital dominerat och strukturerat politiken i en tydlig dikotom 

vänster-högerdimension. Andra skiljelinjer har inte varit oviktiga – inte minst 

centrum-periferi genom att bidra till splittring inom respektive sida av den 

dominerade motsättningen arbete-kapital och även bidragit till att det har varit 

möjligt att korsa den grundläggande konfliktdimensionen. 

Lipset och Rokkan föreställde sig fem skiljelinjer, även om fokus ligger på 

fyra av dem (Lipset och Rokkan 1967a; Rokkan 1970; Rokkan och Urwin 
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1982a). Den nationella – internationella skiljelinjen
67

 förefaller idag irrelevant. 

De fyra övriga är grupperade på två skiljelinjesmodeller (ekonomisk vs 

kulturell). Detta ger då fyra skiljelinjer: 

1. Centrum – periferi kulturell 

2. Kyrka – stat kulturell 

3. Stad – land ekonomisk 

4. Arbete – kapital ekonomisk 

Ibland reduceras detta till två grundläggande konflikter en ekonomisk rörande 

fördelning och en kulturell rörande värderingar (Teperoglou och Tsatsanis 

2011). Men för att diskutera partisystem, är det mer på sin plats att se det som 

fyra skiljelinjer eftersom dessa kan användas för att förklara partibildningar 

och därmed även vilken sida en skiljelinje som ett parti försöker politisera. 

Vidare måste alla skiljelinjer, enligt Bartolini och Mair (2007), ha någon 

demografisk, geografisk eller socioekonomisk bas, men denna bas måste även 

ta sig kulturella-normativa uttryck. Även ekonomiska skiljelinjerna genererar 

kulturella eller normativa värderingsskillnader; även de kulturella 

skiljelinjerna har någon form av demografisk, geografisk eller socioekonomisk 

bas. 

Det har även gjorts försökt att lägga till en ny skiljelinje, den så kallade GAL 

– TAN (Green Alternative Libertarian – Traditional Authoritarian Nationalist) 

(Hooghe et al. 2010; Hooghe och Marks 2009; Hooghe, Marks och Wilson 

2002). Ibland sammanblandad med en eventuell skiljelinje rörande europeisk 

integration. Det finns i litteraturen en viss förvirring kring vad denna 

skiljelinje ska kallas – eller ens om det är en skiljelinje. Denna eventuella 

skiljelinje, värderingsförskjutning eller nya politiska konfliktdimension 

omnämns ibland som ”ny politik”, Inglehart (1977) kallar den materialist/post-

materialist, Flanagan och Lee (2003) kallar den för libertarian/authoritarian, 

Kitschelt (1994) kallar den för left-libertarian/right-authoritarian, Bornschier 

(2010) benämner det som en motsättning mellan ”libertarian-universalistic” 

och ”traditionalist-communitarian” och Hooghe, Marks och Wilson (2002), 

slutligen, använder den term jag själv föredrar: Green-Alternative-

Libertarian/Traditional-Authoritarian-Nationalist (GAL-TAN) liksom Chapel 

Hill Expert Survey (Bakker et al. 2012). Vidare finns det även en viss glidning 

i om detta är en skiljelinje per se eller om det snarare bara är en omdefiniering 

av de två klassiska ”kulturella” skiljelinjerna. Det finns dock en tänkbar social 

bas för en ny skiljelinje i form av globaliseringens upplevda vinnare vs 

upplevda förlorare (Kriesi 2014; Kriesi et al. 2006). Enligt min mening gör 

detta att GAL-TAN bör kunna ses som en separat, ny skiljelinje. 

                                                        
67 Den revolutionära- reformistiska skiljelinjen som skapar motsättningen mellan den nationellt 

inriktade, reformistiska socialdemokratin och den internationella, revolutionära socialismen får inte 

lika stort utrymme som de övriga fyra, vare sig av Lipset och Rokkan eller deras efterföljare. Den 

framstår även som något udda eftersom den till skillnad från de fyra första inte gick att hänföra till en 

inbyggd motsättning i eller genomgripande förändring av samhället 
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Vidare kan det uppstå viss konceptuell förvirring rörande relationerna mellan 

GAL-TAN och auktoritär-libertär. Det förekommer att vänster-höger direkt 

ses som den ”ekonomiska” skiljelinjen enligt ovan och den ”kulturella” 

skiljelinjen ses som en motsättning auktoritär-libertär (Bornschier 2010; Kriesi 

et al. 2006, 2008; Teperoglou och Tsatsanis 2011). Snarare är det så att 

auktoritär-libertär är det kulturell-normativa uttryck som skiljelinjen GAL-

TAN tar sig. Skiljelinjen GAL-TAN grundas i globalisering. Globalisering 

leder till GAL-TAN, men även till att existerande konflikter förändras och 

förskjuts. Så blir till exempel de centrala frågorna i kampen mellan höger och 

vänster eller arbete och kapital inte desamma i en globaliserad värld som i en 

icke-globaliserad – trots att den grundläggande konflikten är densamma. 

Därför kan kamp om nationalisering eller privatisering delvis ersättas av en 

kamp mellan en mindre kontrollerad/reglerad ekonomi som därigenom är mer 

öppen mot omvärlden och en mer kontrollerad/reglerad ekonomi som 

därigenom är mer sluten mot omvärlden utan att den egentliga skiljelinjen 

förändras (Azmanova 2011). Därför kan sakfrågor försvinna eller tillkomma 

och det normativa uttrycket förändras utan att den grundläggande skiljelinjen 

försvinner. Skiljelinjer definieras efter den sociala basen, inte på 

konfliktämnet i sig (Bartolini och Mair 2007). 

Vidare kan man se EU-medlemskap dels som en egen skiljelinje, dels som ett 

specialfall av globalisering
68

. Vid första anblicken förefaller det senare vara 

mest relevant, då den grundläggande mekanismen i konflikten – nämligen 

nedrivandet av gränser och en viss relativisering av avstånd – i princip är 

densamma såväl i som utanför EU. Detta är även en vanlig position i denna 

fråga (Teperoglou och Tsatsanis 2011). Vad som talar emot detta är att det 

faktiskt finns en egen ”revolution” – den europeiska – som inte nödvändigtvis 

är identisk med GAL-TAN och dess ”revolution” – globalisering. GAL-TAN 

beskrivs som en kulturell skiljelinje (Hooghe, Marks och Wilson 2002) på ett 

sätt som påminner om centrum-periferi eller kyrka-stat, medan den europeiska 

tycks vara både ekonomisk och kulturell till sin natur (Külahci 2010; Ladrech 

2002). Teperoglou och Tsatsanis (2011) beskriver det som att den nya 

skiljelinjen generarar två konfliktdimensioner. Dock bör man som Kriesi et al. 

(2006) påpekar, inte ta för givet att ekonomiska och kulturella konflikter med 

nödvändighet skiljs ut av individer och som Bartolini och Mair (2007:198) 

skriver är det mycket tveksamt om det överhuvudtaget är meningsfullt eller 

ens möjligt att separera socioekonomiska från kulturella skiljelinjer. Oavsett 

förefaller det tydligt att EU och europeisering skapar en ny konfliktdimension 

som skär igenom existerande konfliktdimensioner och har någon form av 

demografisk, geografisk eller socioekonomisk bas (Hix 1999; Külahci 2012; 

Ladrech 2009). Vidare intar sociala, ekonomiska eller kulturella grupper, 
                                                        
68 Sitter (2001:23-24) beskriver Euroskepsis som ”Cleavage, Maverick Issue, Touchstone of Dissent or 

the Politics of Opposition?” och menar att det senare har bäst förklaringsvärde. Dock så gäller hans 

studie 1990-talet och det är inte givet att bilden av ett oppositionsämne utan skiljelinjepotential är 

korrekt 20 år senare. 
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partier och individer inte nödvändigtvis samma position på GAL-TAN som på 

en pro-EU – anti-EU skiljelinje (Teperoglou och Tsatsanis 2011). Likaså har 

det hävdats att EU-skiljelinjen skulle kunna vara en revitalisering av centrum 

– periferi (Aarebrot 1982), men detta ignorerar att vad som är periferi och 

centrum i en nationell kontext inte måste vara det i en europeisk. Därför är det 

möjligen två liknande skiljelinjer, men de är inte identiska och behöver inte 

alls beröra samma grupper. Därför kommer såväl EU och GAL-TAN ses som 

separata skiljelinjer i denna avhandling. 

Sammanfattningsvis, på den elektorala arenan består partiernas interaktioner i 

första hand av tävlan och den elektorala arenan är den arena som mest av allt 

präglas av tävlan. Målet för denna tävlan är att vinna väljarnas röster. Det går 

att se partierna som enhetliga aktörer på väljararenan. Tävlan på väljararenan 

är retorisk till sin natur och återfinns i sin mest particentrerade form i 

valmanifesten. Denna tävlan struktueras av de skiljelinjer, värderingar och 

ideologi, policyförslag samt existerande partiorganisationerna som finns. Även 

blockbildning och de olika typer av tävlan och samarbete som detta genererar 

spelar stor roll för partiernas interaktion.  

I enlighet med vad som anförts ovan är det partierna som måste studeras, 

eftersom partisystemet i sig inte kan studeras direkt. Men genom att jämföra 

partierna mellan system och över tid kan rimligen eventuella mönster hittas. 

För att jämföra partier mellan system krävs dock att de jämförda partierna är 

tillräckligt lika för att en meningsfull jämförelse låter sig göras. Det räcker inte 

med en systemlikhet, det måste även råda en viss individlikhet. För detta tar vi 

hjälp av begreppet ”partifamilj”. 

Partifamiljer och jämförelser mellan partisystem
69

 

För att kunna jämföra partier från olika partisystem bör man veta att man 

jämför ungefär liknande partier. Det enklaste sättet att göra detta är att jämföra 

partier inom samma partifamilj. Med partifamiljer menas vad som betecknas 

famillies spirituelles (von Beyme 1985:29) eller famillies politiques (Seiler 

1980). Det vill säga grupperingar av partier över partisystemen beroende på 

antingen ursprung och sociologisk bakgrund eller ideologisk närhet. Ett 

exempel på den förra klassificeringen är Seiler (1980) som grupperar nära nog 

samtliga partier i västerländska demokratier kring Lipsets och Rokkans 

skiljelinjemönster där alla partier inordnas som representant för en sida av 

någon av dessa konflikter; ett exempel på det senare är von Beyme (1985:kap 

2) som baserar sin klassifikation främst på studiet av partiernas ideologi och 

                                                        
69 Som Mair och Mudde påpekar är liknelsen med ”familj” strikt talat inte så lämplig eftersom det i 

många fall är fråga om ”släktingar” som inte tycks vara särskilt bekanta med varandra eller ha något 

intresse av att erkänna ett eventuellt släktskap; likväl är metaforen lättbegriplig och är mer eller mindre 

standardiserad i litteraturen (1998:211-212). För en grundligare genomgång av olika ansatser i studiet 

av partifamiljer, se Mair och Mudde ”The Party Family and Its Study” (1998). 
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begränsar sig till Västeuropa samt Australien och Nya Zeeland
70

. Till dessa 

två modeller kan även läggas en tredje där partiernas egna ställningstaganden 

såsom internationella/övernationella kontakter eller namnet ses som det 

karakteristiska (Ennser 2012; Mair och Mudde 1998)
71

. Det bör påpekas att 

det finns en relativt stor överlappning mellan de olika 

kategoriseringsmodellerna även om de inte ger helt identiska resultat. Inom 

Europa kan i stort sett alla partier inordnas i någon partifamilj även om det 

fortfarande finns vissa svårklassificerade fall
72

. Överlappningarna mellan de 

olika klassificeringsmodellerna illustreras inte minst av att Ware definierar 

partifamilj som en ideologisk likhet hos partier i olika system som i sin tur 

grundar sig i att dessa partier har uppstått på liknande sätt, företrätt liknande 

intressen och bygger på liknande samhällskonflikter (Ware 1996:22-23). Mair 

och Mudde har vissa reservationer mot en ursprungsklassifikation, inte minst 

eftersom det har förflutit mer än ett sekel sedan många partier grundades och 

dessa har i många fall förändrats i såväl ideologi, sociologisk bas och även 

som organisationer (1998:215-216). Man bör även vara uppmärksam på att det 

kan finnas skillnader även inom partifamiljer och det finns flera fall av 

”flernivåfamiljer” eller ”inriktningar” (Mair och Mudde 1998:212; Seiler 

1980:passim; von Beyme 1985:kap 2).  

Även här finns det anledning att beröra Panebiancos farhågor om sociologiska 

och teleologiska fördomar, dels bör man vara försiktig att tolka partiers 

existens enbart som ett utlopp av sociala skiljelinjer och dels bör man undvika 

att tillskriva partier av en specifik partifamilj specifika målsättningar eller 

raison d’être (Panebianco 1988:3-5). Samtidigt bör det tilläggas att 

Panebianco ser partiers institutionaliserade ideologi som en viktig 

begränsande faktor för partieliters handlingsutrymme och lägger stor vikt vid 

partigrundarnas ideologi (Panebianco 1988:9-20, passim). Således skapar även 

Panebianco utrymme för möjliga familjelikheter mellan system, åtminstone 

enligt en ideologisk klassificering. Utöver den ideologiska klassificeringen är 

även det sistnämnda av de föreslagna klassificeringssystemen av intresse: val 

av namn samt internationella kontakter. Båda dessa klassificeringar bygger på 

partiernas egna val och är betydligt mindre beroende av forskarens bedömning 

                                                        
70 Mudde och Mair menar att det inte har förekommit några renodlade och heltäckande försök att 

klassificera partier på ideologi (von Beyme tycks de se som ett mellanting mellan Seilers ansats och en 

mer ideologisk/policybaserad), och att de försök som gjorts snarast tycks ha blivit rent policy-baserade 

klassifikationer vilka är av begränsat värde (1998:218-219). Jag finner ändå ganska stora skillnader 

mellan von Beyme som utgår från partiers självdefinierade ideologi och Seiler som utgår från Lipsets 

och Rokkans skiljelinjebaserade syn på partier. 
71 Mudde och Mair skiljer på klassifikationer baserade på internationella kontakter och namn, men jag 

finner det mer rimligt att föra ihop dessa till en då det är partiernas egna beslut om vilka man ser sig 

som befryndade med som ligger till grund för bägge. 
72 De mest frekvent förekommande torde vara det irländska partisystemet, de franska gaullisterna, samt 

vissa nischpartier såsom isländska Kvennalistinn eller Danmarks Retsforbund samt givetvis den udda 

fågel som är det amerikanska partisystemet. Det är inte nödvändigtvis samma partier som är 

svårplacerade för olika typologier, även om gaullisterna tycks ställa till med återkommande problem. 
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vilket bemöter Panebiancos farhågor om sociologiska eller teleologiska 

fördomar. 

De politiska internationalerna ger en viss indikation på hur nationella politiska 

partier uppfattar sin partifamilj. Liknande sammanslutningar finns på global, 

kontinental och lokal nivå, men de absolut starkaste finns i anslutning till 

överstatliga parlamentariska församlingar inom organisationer som EU eller 

Nordiska rådet. De europeiska partigrupperna är ett intressant fall av att 

empirin har hunnit kapp teorin. Partifamiljer har diskuterats teoretiskt långt 

innan de nationella politiska partierna befann sig i ett gemensamt parlament 

och bildade sammanslutningar såväl i som utanför det som kom att bli 

Europaparlamentet (Hanley 2008). Dessa sammanslutningar är inte 

slumpmässigt grundade utan bygger på gemensam aktion för att uppnå 

gemensamma mål och grupperna var från början tämligen ideologiskt 

renodlade. Att upplevd ideologisk närhet har spelat roll syns inte minst i 

problemen kring samgåendet mellan den konservativa och den 

kristdemokratiska gruppen (Johansson 1997) eller i integrationen av de 

östeuropeiska partierna i existerande grupper (Lewis och Mansfeldová 2007). 

Sammantaget är dock de europeiska grupperingarna färre än de 

klassifikationer som används av von Beyme (1985) och ofta uttalat 

diversifierade. Vidare är medlemskap i internationella sammanslutningar 

ojämnt fördelat mellan olika ideologiska grupperingar och vissa grupperingar 

har överhuvudtaget inte någon international (Mair och Mudde 1998:217). 

Inom EU kan den liberala gruppen ses som väldigt splittrad och har tagit in 

partier som inte nödvändigtvis är liberala
73

 (Hanley 2008) vilket gör att den 

ibland kan framstå som tämligen splittrad (Smith 1999). Den liberala gruppen 

har ibland beskrivits som partier som blev över mellan höger och vänster (von 

Beyme 1985:46) – en ”slaskgrupp” om man så vill. Men idag tycks detta inte 

längre vara fallet, i varje fall inte värre än splittringen inom nationella liberala 

partier (Hanley 2008) utan partigruppen i Europaparlamentet uppvisar numera 

bland den högsta sammanhållningen i voteringar och ideologi (Sandström 

2003:16). Extremhögern har däremot haft en tendens att misslyckas med att 

samla sig till en grupp. Föga förvånande ses inställningen till det europeiska 

samarbetet som avgörande för vilken europeisk gruppering ett parti anser sig 

tillhöra
74

. Ett liknande mönster kan iakttas för det Nordiska rådets 

partigrupper
75

. Intressant nog är extremhögern svag och det finns en 

                                                        
73 Därav beteckningen ALDE – Alliansen liberaler och demokrater för Europa – och tidigare ELDR – 

Europeiska Liberala Demokratiska och Reformpartiet – som båda är betydliga bredare beteckningar än 

”liberal”. 
74 Se till exempel de brittiska Konservativas med fleras utbrytning från den 

konservativa/kristdemokratiska gruppen 2009. 
75 Konservativa, Mitten, Socialdemokratiska, Vänstersocialistiska Gröna gruppen samt Nordisk Frihet 

(Rådet 2019). 
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ideologiskt sett splittrad mittengrupp
76

 även i de nordiska partigrupperna. 

Sammantaget finns det fog för att studera internationella kontakter. 

Vad gäller namnvalet uppstår det vissa problem med att ett namn kan ge olika 

konnotationer i olika kontexter: till exempel har ”center” antagits av 

bondepartier i Norden, konservativa grupper i Frankrike och extremhöger i 

Nederländerna (Mair och Mudde 1998:221). Samtidigt antyder namnval ändå 

visst släktskap, ett tydligt exempel är miljöpartier/ekologiska partier/gröna och 

ett annat är östeuropeiska partiers namnbyte till motsvarande ideologiska 

familjs ”traditionella” namn (Lewis och Mansfeldová 2007). Inom 

Skandinavien är namnlikheten mellan partier inom samma partifamilj stor. 

Slutligen kan partier byta partifamilj: vid klassificering på basis av namn, 

internationella kontakter och ideologi är det definitivt möjligt, i synnerhet det 

två förstnämnda. Detta är tämligen ovanligt även om exempel finns. Med en 

renodlad ursprungsmodell är det givetvis omöjligt för ett parti att byta 

partifamilj. De skandinaviska partierna är tämligen lättklassificerade
77

 och 

partifamiljsbegreppet och dess indelningar är tillämpliga. Framförallt finns det 

ett stort mått av överlappning mellan modellerna. Som Mudde och Mair 

påpekar är det inte orimligt att förvänta sig ett visst mått av överlappning 

mellan ursprung och ideologi (1998:224) och jag skulle vilja tillägga att detta 

rimligen bör ge avtryck även i namnval och internationella förbindelser. 

Oavsett klassifikationsmodell, vilar kärnan i partifamiljsbegreppet på “a 

shared political goal that … harks back to the parties’ core identities … 

reflected in the championing of the rights and interests of particular groups of 

citizens … or in the pursuit of a shared belief” (Mair och Mudde 1998:225-

226). Det kan även tilläggas att det finns tecken på en viss ideologisk 

konvergens inom respektive partifamilj i Europa (Camia och Caramani 2012).  

Om det är så att partisystemen i Europa var frusna fram till 1970-talet så måste 

ursprungsmodellen ges en ganska stor tyngd i en undersökning som börjar 

1970. Historiskt ursprung och den ursprungliga sociologiska basen spelar roll 

även om dessa faktorer blir mer avlägsna över tid vilket gör att ideologi och 

självklassifikation i form av internationella kontakter och namnval måste 

vägas in i en historisk modell. Inte minst är ideologisk likhet, internationella 

kontakter och namnval nödvändigt för att uttyda huruvida det är fråga om det 

fortfarande är en partifamilj idag. Ytterligare en fördel med en ideologibaserad 

partifamilj är att det möjliggör förändring då det är partiets existerande attribut 

som avgör dess placering och inte händelser tillbaka i tiden.
78

 Framförallt om 

partierna ses som agenter med en enhetlig ideologi; eftersom partisystemet 

betraktas från partiernas sida bör även partifamiljerna behandlas på samma 

                                                        
76 ”I mittengruppen i Nordiska rådet samlas de medlemmar … som tillhör centerliberala, gröna och 

kristdemokratiska medlemspartier.”  
77 Med vissa smärre undantag, se kapitel 3 nedan. 
78 Däremot kan givetvis det “institutionella minnet” eller en “organisatorisk tröghet” med utgångspunkt 

i ett partis ursprung spela roll, och givetvis ha en likartad effekt på liknande partier. Men detta är inte 

en bra anledning att klassificera partier i en och samma partifamilj.  
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sätt. En modell som tar hänsyn till ideologisk likhet och självklassifikation 

kräver uppmärksamhet på att det kan ske förändringar och att en partifamilj 

som är tydlig, distinkt och sammanhållen 1970 inte behöver vara det 2010. 

För att sammanfatta: partier är organisationer som deltar i val med målet att 

vinna röster, deras interaktion är det som bygger upp ett partisystem och 

partierna kan klassificeras i partifamiljer korsvis gentemot de partisystem 

inom vilka de verkar. 

Valmanifest: retorikens roll på den elektorala arenan 

Tävlan mellan partier på den elektorala arenan sker alltså i form av retorik. 

Wolinetz (1988a:5) påpekar att partier inte bara är passiva mottagare av röster; 

de är också aktiva parter som försöker vinna röster (jfr Manin 2002; Offerlé 

1987; Schumpeter 2008[1942]). Den retorik de väljer är dels avpassad efter 

vad partierna tror fungerar, efter hur terrängen i form av skiljelinjer, sakfrågor, 

ideologi, strategi med mera ser ut, men den är också avpassad efter att påverka 

och förändra. När partierna väljer retorik för att vinna väljare styr de också de 

val som artikuleras för väljarna (Vigsø 2004:41). Den främsta 

dokumentationen av denna retoriska tävlan finns i valmanifesten. Valmanifest 

ska här förstås som den samling av förslag eller det program som ett parti 

presenterar inför ett val. Rimligen anser partier att innehållet i valmanifest kan 

dra till sig väljare (Offerlé 1987). Studier har även visat att det finns 

kopplingar mellan valmanifestens innehåll och väljarnas bild av partierna 

(Van der Brug 1999). Valmanifest är därför en viktig väg för att nå ut till 

väljare (Håkansson 1999:57-58), i alla fall i Sverige, där en majoritet uppger 

sig ha läst någon trycksak från partierna under valrörelsen (Solevid 2014). 

Som Oscarsson (2014) konstaterar är ”dokumenten … inte några 

floskelsamlingar”. Ett liknande resonemang kan föras för Danmark där 

Shamshiri-Petersen (2010:303-305) visar att väljare uppfattar de 

positionsförändringar som framträder i partiernas valmanifest och att väljarna 

reagerar på partiernas åsiktförändringar på olika sätt – inte minst genom att 

själva byta åsikt eller partisympati. Rimligen gäller detsamma även Norge. 

Valmanifest skrivs av partierna i syfte att vinna röster i val, men de är också 

en presentation av den politik respektive parti avser försöka genomföra. Målet 

med valpropagandan är inte alltid nödvändigtvis att det egna partiet ska vinna: 

det kan också vara att åstadkomma förluster eller problem för andra och det 

kan givetvis finnas andra skäl än rent valstrategiska att ett valmanifest ser ut 

som det gör. Även detta riktar sig dock i någon mening till väljarkåren, 

eftersom det är väljarna partierna vill åt och valmanifest presenteras 

offentligen framför väljare. Den retoriska striden är därför som mest utmejslad 

i valmanifesten som även är den främsta presentationen av partiets 

ståndpunkter och ideologi (Hansen 2006; Håkansson 1999; McDonald och 

Mendes 2010[2001]). Även om det finns andra texter som också kan ses som 

författade och antagna av partiet som helhet är de betydligt mer ojämnt 
utspridda i tid och valmanifest ger en betydligt finmaskigare bild (Thau 
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2017:165). Vidare är valmanifesten skapade av partiet som helhet och därför 

det mest auktoritativa formulerandet av partiets ståndpunkt (Håkansson 

1999:56-58). Shamshiri-Petersen (2010:242-243) konstaterar även att 

valprogrammen är ett konservativt materialval i och med att de är kollektivt 

formulerade och i någon mening skyddade från individuella bombastiska 

uttalanden till skillnad från exempelvis partiledardebatter och tal. Valmanifest 

förändras långsamt, i synnerhet i multipartisystem, vid regeringsinnehav eller 

stabila röstetal (Walgrave och Nuytemans 2009). Analyser av valmaterial 

innebär därmed att förändringar i partiers positioner i varje fall inte överdrivs. 

Detta innebär även att valmanifesten får anses ha betydelse för partiet som 

helhet. Valmanifestens betydelse visas även empiriskt av att partier tenderar 

att uppfylla sina vallöften i stor utsträckning (Klingemann, Hofferbert och 

Budge 1994; Naurin 2009). Vad som står i dessa valmanifest är således 

bestämmande för den förda politiken och därmed visar valmanifesten på det 

politiska utrymme som nationella partier anser sig ha och vilken tävlan som 

sker mellan dem. I en valrörelse – där kampen står om just röster – blir det 

enklare att hantera eventuella olika mål med partiernas propaganda eftersom 

det övergripande målet i en valrörelse är entydigt: att säkra en stor andel så 

möjligt av de avgivna, tillgängliga rösterna. 

Detta leder fram till det sista stora problemet för valpropaganda och retoriken i 

denna: allt måste hänga ihop till en enhet. Om valpropagandan är i otakt, 

kommer hela strukturen att fallera och kan leda till problem på andra arenor.
79

 

Partierna kan inte säga vad som helst i sina valmanifest: det måste fungera 

såväl mot väljarna som mot aktivister, innan valet såväl som efter. 

Valmanifesten är alltså genomtänkta dokument och valpropaganda är inte 

”bara propaganda”. Eftersom partierna har begränsade resurser blir 

avvägningarna i vilket budskap partierna vill ge väljarna central för partierna 

(Sjöblom 1968:180) I kombination med en konkurrens i förmåga att nå ut 

innebär det att partier antas göra överväganden om vad som ska ingå i ett 

valmanifest. Det är även talande vad som inte ingår i ett valmanifest, vissa 

frågor kan väljas bort för att ett parti inte tror sig vinna på området eller för att 

det är ett problematiskt område.
80

 Sammantaget kan valmanifesten alltså 

behandlas som rationellt skapade dokument som partierna använder för att 

vinna röster med hjälp av genomtänkta val från respektive partis sida där varje 

parti försöker presentera den politik man önskar föra så tilltalande så möjligt. 

Vidare finns det strikt talat få alternativ som är överlägsna om man vill studera 

partier och jämföra över tid utifrån policy eller ideologi (Mair 2001:11). Om 

valmanifesten – av partierna – anses vara dokument goda nog åt väljare, 

                                                        
79 Till exempel ”borgerlig kannibalism”, det vill säga att de borgerliga partierna tävlar om samma 

röster – går det bra för ett borgerligt parti går det ofta sämre för de andra – men en uttalad målsättning 

att vinna röster från ett annat borgerligt parti kan göra det problematiskt efter valet i riksdag och 

regering. 
80 Åsard och Bennett (1995) menar till exempel att de svenska Socialdemokraterna i valet 1988 

framgångsrikt använde sig av en strategi av avpolitisering. 
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journalister, medtävlare och egna medlemmar måste de rimligen anses vara 

goda nog åt forskare. Framförallt är valmanifesten ett av de få sätten att göra 

historiska återblickar och ställa nya frågor till en svunnen tid (Hansen 

2008:203). McLean (2006) besvarar sammanfattande kritiken mot 

valmanifestdata: 

The weak answer runs The data are what they are. Content analysis 
of them is better than anecdotal discussion, unsystematic sampling, 
or ignoring them altogether, which are the only three alternatives. 
The strong answer runs The data yield real, reliable and valid 
results, which are consistent with results from other methods and 
which combine to form the counterpart to data on electoral opinion. 

(McLean 2006:128, kursivering i original) 
Följaktligen finns det fog att hävda att valmanifesten är det självklara 

materialet för att studera partiers tävlan om väljarnas röster
81

. Valmanifest 

som material och vad detta får för betydelse kommer att utredas närmare i 

kapitel 3, metod.  

Partiernas tävlan om väljarna 

Först i detta avsnitt beskrivs de olika sätt på vilka partierna kan tänkas tävla 

om röster. Därefter presenteras de tre teoretiska modeller som jag avser testa i 

form av hypoteser. Det bör påpekas att ingen av dessa hypoteser förväntas bli 

helt och fullt uppfyllda medan de övriga blir helt vederlagda. Ett eventuellt 

skifte i betoning borde dock gå att urskilja även om en hypotes inte kan bli 

fullt ut bekräftad eller förkastad (Thomassen och van Ham 2014:408). Det bör 

även påpekas att hypoteserna nedan är på ett tämligen abstrakt, teoretiskt plan. 

I efterföljande kapitel 2, Tidigare forskning, preciseras hypoteserna och 

utmejslas till underhypoteser som är mer testbara till sin natur. I kapitel 3, 

Metod, kommer dessa underhypoteser att operationaliseras för att kunna finna 

stöd eller förkastas efter undersökningar av mitt material. 

Hur partier försöker få röster 

Den grundläggande skillnaden mellan de tre hypoteser jag presenterar nedan 

är vilken logik som styr partiernas retoriska tävlan i syfte att få röster i 

allmänna val. Detta är också vad hypoteserna är begränsade till. Hypoteserna 

är alltså inte fullödiga modeller över hur partier fungerar, vad partier är eller 

ens över hur partier agerar – de är enbart baserade på vilken logik som styr 

partiernas retoriska tävlan om väljarnas röster och därmed strukturerar 

partisystemet på väljararenan. Utöver detta finns det även olika sätt tävlan kan 

                                                        
81 Alternativen till valmanifest har i första hand varit enkätundersökningar bland landexperter, 

innehållsanalys av tidningsartiklar har använts i vissa fall (Bornschier 2010; Kriesi 2008; Kriesi et al. 

2006). Båda dessa metoder vilar på sekundära källor – det är inte partierna själva utan någon annans 

bild av partierna som står i fokus. Se vidare diskussionen om valmanifest som material 
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ske på, vilken metod som används. De olika sätt som tävlan kan ske på 

kommer även att presenteras i detta avsnitt. 

Som nämnts i inledning är kartellpartitesens förutsägelser och antaganden om 

partiernas tävlan på väljarenan inte väl undersökta empiriskt. Delvis beror 

detta på att det inte är helt självklart exakt vilka observerbara förändringar i 

retorisk tävlan på väljararenan som kartellpartitesen förutspår. En litteratur 

som är användbar för att teoretiskt frilägga effekter på partitävlan rör 

representation. Olika synsätt på representation innebär olika synsätt på vad 

partierna representerar och därmed för den retoriska strid de bedriver på 

väljararenan. Jag kommer i framställningen nedan inte att beröra idéer om 

representation eller olika idealtyper närmare – det ligger utan för denna 

avhandlings ämne – utan fokuserar på effekterna på den retoriska striden på 

väljararenan. 

Saward (2008, 2010) skiljer mellan tre olika idealtyper av ”representative 

claims”: popular claims, statal claims och reflexive claims. Notera att Saward 

diskuterar vilka anspråk partierna framför, det vill säga vad partierna anser 

sig representera, inte huruvida de faktiskt gör detta. Sawards syn på 

representation påminner om Thomassen och van Ham (2014) som presenterar 

tre modeller: skiljelinjebaserad demokrati, tävlingsinriktad demokrati och 

audiensdemokrati. 

Sawards (2008, 2010) första idealtyp, popular claims, är kopplad till 

representation av specifika sociala och ekonomiska intressen. Dessa intressen i 

sig är skapade utanför partiernas kontroll och deras representativa uppdrag 

består i att föra dessa intressens talan i den politiska sfären. Popular claims 

kopplar Saward till masspartiet. Rimligen betyder detta att anspråken ett parti 

för fram är beroende av respektive partis identitet, en förklaring om vilket 

intresse som partierna anser sig företräda. Detta påminner om Thomassens och 

van Hams (2014) första modell – skiljelinjebaserad demokrati (cleavage-
based democracy) – vilket innebär tävlan mellan partier på grundval av 

identifikation mellan parti och social grupp, där partiidentifikation och 

mobilisering av la classe gardé spelar stor roll och det därför finns en stabilitet 

i röstningsmönstret. Detta svarar väl mot Sawards första idealtyp – popular 
claims – där partiernas strävan är att mobilisera. Mobiliserande av röster är i 

grund och botten en defensiv strategi enligt Mair (1997b:158). Samtidigt är 

även ett defensivt mobiliserande baserat på identifikation kring en skiljelinje 

ett försök att utesluta en alternativ mobilisering baserad på en annan 

skiljelinje. Alltså är det rimligt att prata om tävlan även vid mobilisering, och 

det är inte alls med nödvändighet så att denna mobilisering är defensiv. 

Sawards (2008, 2010) andra idealtyp, statal claims, kopplas till catch-all- och 

kartellpartiet. Där betonar partierna regeringskapacitet och menar sig 

representera folket i sin helhet, nationen eller staten. Ideologier kommer att 

vara mer rörliga, mer flexibla och det hela sker i en mer tävlingsinriktad 
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politisk verklighet.
82

 Beroende på hur man väljer att tolka Saward kan 

kartellpartitesen svara mot dessa krav, och partierna strävar då efter att 

passivisera väljarna inom ramen för en partikartell. Men man kan även tolka 

Sawards ord om en tävlansinriktad politisk verklighet som att det inte är en 

kartell utan snarare en aggressiv tävlan – inte minst bygger catch-all-logiken 

på en utökad tävlan där catch-all-partiet försöker vinna nya väljare 

(Kirchheimer 1966; Safran 2009). Således kan denna typ av anspråk även 

innebära att partierna aktivt försöker vinna väljarnas förtroende. Denna 

klyvning inom Sawards andra typ blir tydligare om vi tar hänsyn till 

Thomassen och van Ham (2014). Deras modell tävlingsinriktad demokrati 

(competitive democracy) förutsätter tävlan på basis av policy och ideologi och 

prospektiv röstning. Vid en förekomst av politisk blockbildning förutsetts 

även en stabilitet inom blocket, men inte nödvändigtvis för varje parti inom 

blocket. Den svarar även väl mot min tävlingsinriktade tolkning av Sawards 

(2008, 2010) andra idealtyp statal claims. Thomassens och van Hams 

(2014:405) tredje modell, slutligen, audiensdemokrati (audience democracy), 

innebär att partierna snarare betonar resultat, ledarskap och kompetens där 

tävlan främst består i att presentera den bästa bilden av det egna partiet. 

Röstningen kommer framför allt att ske på grundval av utvärdering av 

genomförda åtgärder och röstning för att få en viss regering. Detta svarar väl 

mot kartellpartitesen – och är baserat på denna modell – men Thomassen och 

van Ham ger i högre grad kriterier som är möjliga att testa (vilket också är 

deras uttalade avsikt). Detta passar även väl med en passiviserande tolkning av 

Sawards andra idealtyp. 

Sawards (2008, 2010) tredje idealtyp, reflexive claims, innebär i princip att 

partiväsendet som distinkta, tydliga organisationer med tydligt medlemskap 

luckras upp, liksom ideologin. Partier presenterar sig själva som lyssnade 

organisationer som representerar lösa, varierande och skiftande grupper mot 

och i staten. Denna sista idealtyp pekar mot något som, enligt Saward, är på 

väg att hända, men vi är inte där än. Möjligen skulle de uppluckrade partierna 

i USA kunna ses som ett första steg då även icke-partimedlemmar i flera 

delstater får rösta om vem som ska vara partiets kandidat i ett allmänt val. 

Saward (2008:281-282, 284) är tydlig med att denna idealtyp inte är företrädd 

idag utan snarare är en tänkt extrapolering av vissa trender och därför är den 

mindre intressant för mina syften. Även om denna typ av representation skulle 

vara något som ligger i framtiden så är det svårt att se hur detta kombineras 

med de skandinaviska valsystemen där man röstar på parti och inte person. 

Därför kommer Sawards tredje idealtyp inte att beröras närmare. 

Sammantaget är det värt att betona att den politiska striden i Sawards 

respektive Thomassens och van Hams första idealtyp innebär tydliga anspråk 
                                                        
82 Saward menar att även kartellpartierna tävlar. Kartellpartiet betraktas som en separat typ då det för 

sin finansiering är beroende av staten och inte medlemmar samt har mer gemensamt med andra partier 

och staten än med folket. Rent interaktionsmässigt tycks dock catch-all-partiet och kartellpartiet tävla 

om röster på samma sätt enligt Saward. 
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att föra någons talan och mobilisera dessa väljare och att den andra idealtypen 

innebär ett fokus på folket som helhet i stället – antingen i riktning mot en 

kartellisering och en passivisering av väljare (Thomassens och van Hams 

andra modell) eller i riktning mot en hårdare konkurrens och en ökad strävan 
att vinna väljare (Thomassens och van Hams tredje modell). Av detta följer 

följaktligen tre olika tävlingslogiker: mobilisera väljarna, passiviserar väljarna 

och vinna väljarna
83

. Det är alltså inte så enkelt som att det enbart är i ett 

partisystem som präglas av en strävan att vinna väljarnas röster som det finns 

tävlan – även i partisystem som präglas av mobilisering och passivisering 

finns en tävlan om att få väljarnas röster. Detta är basen för de tre hypoteser 

som presenteras nedan, men utöver tävlingslogiker finns det även olika 

metoder som kan användas för att mobilisera, passiviser eller vinna väljare. 

Tävlingslogiker anger den övergripande logiken för att få väljarna att rösta på 

ett parti – men det säger inget om den metod som används. Därför finns det 

även anledning att närmare undersöka vilka olika sätt det finns för partier att 

tävla om väljarnas röster. Tävlan ska här förstås som en bredare term där det 

närmast handlar om vilken sorts argument eller metod som används av 

partierna för att försöka vinna väljarnas röster. De olika typerna av tävlan i 

denna bemärkelse kan även finnas inom partisystem som präglas av olika 

tävlanslogiker.
84

 

Identifikationstävlan. Detta innebär att partier försöker vinna röster genom 

att vädja till väljarnas identifikation med partiet eller den class gardé som 

partiet anser sig representera (Ekengren och Oscarsson 2011, 2013; Green-

Pedersen 2006; Lipset och Rokkan 1967a; Oscarsson 2013; Rokkan 1970; 

Saward 2008, 2010; Thomassen och van Ham 2014). Detta innebär att partiet i 

första hand kommer att presentera sig som fanbärare för en specifik socio-

ekonomisk grupp samt utmålar den specifika skiljelinje som kännetecknar 

denna grupp som den prioriterade eller dominerande i samhället. Det är värt 

att poängtera att även om det finns en tämligen väl studerad nedgång i 

klassröstning (Aardal 2003; Borre och Goul Andersen 2003; Dalton 2008; 

Knutsen 2004; Oskarson 1994; Thomassen 2005; Vestin 2019; Vestin och 

Oskarson 2017) så innebär inte detta att partiernas tävlan har slutat betona 

identifikation. 

Kompetenstävlan. Denna form av tävlan innebär att man betonar den egna 

sidans kompetens, effektivitetet, hederlighet eller regeringsduglighet och  

motståndarnas inkompetens, oenighet eller allmänt skadliga politik (Katz och 

Mair 2009; Mair 2007b; Manin 2002; Oscarsson 2013; Thomassen och van 

                                                        
83 Distinktionen mellan vinna och mobilisera påminner om den distinktion i kampanjstrategi mellan att 

jaga obestämda väljare och att mobilisera trogna kärnväljare som Rohrschneider (2002) och Albright 

(2008b) använder sig av. Ingen av dem har dock något som motsvarar passivisera. 
84 Vigsø (2004:42) listar i sin avhandling ett antal bevekelsegrunder som väljarna kan ha för att rösta på 

ett parti. Dessa stämmer till stor del överens med dessa olika typer av tävlan, men fokuserar på 

väljarnas bevekelsegrunder, inte partiernas sätt att tävla. 
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Ham 2014). Kort sagt, denna tävlan bygger på att partier framhäver att de är 

lämpade att regera, snarare än att de framhäver vad de ska göra när de regerar. 

Policytävlan. Detta kännetecknas av att partierna försöker vinna röster genom 

att konkret formulera policyförslag i valmanifesten (Green-Pedersen 2006, 

2007). Exakt vilken riktning denna policytävlan äger rum – om det rör sig om 

centripetal, eller en centrifugal tävlan (Sartori 2005[1976]), eller om en 

nischtävlan
85

 (Meguid 2008) eller agendakamp (Ekengren och Oscarsson 

2011, 2013; Oscarsson 2013) – går inte att svara på utan att studera enskilda 

policyområden. Inte heller går det med säkerhet att säga om det är partierna 

som försöker uppfylla väljarnas preferenser eller väljarna som förväntas välja 

det parti som har bäst förslag, men det går att säga att tävlan består i att 

attrahera väljare till en uppsättning policyförslag. 

Strategitävlan. Inom ramen för detta ryms direkt uppmaningar till 

taktikröstning, löften om att ”dra” en regering i ”önskad” riktning eller att 

fungera som ankare för att motverka detta (Hagevi 2015; Jormfeldt och 

Hagevi 2011). Det vill säga, detta innebär att partierna använder sig av direkt 

uppmaningar till strategiskt beteende hos väljarna i syfte att vinna deras röster. 

Utvärderingstävlan. I denna tävlan strävar partierna i första hand efter att 

göra det som på engelska kallas för ”running on the record” eller ”credit-

taking”, det vill säga man uppmanar till retrospektiv röstning och pekar på det 

man uträttat som en anledning att ”belönas” med väljarnas röster (Brandorf, 

Esaiasson och Håkansson 1995; Fenno 1978; Oscarsson 2013; Thomassen och 

van Ham 2014). Utvärderingstävlan inkluderar även att kasta skulden på 

motståndarna, ”politics of blaming” och ”blame-avoidance” (Brandorf, 

Esaiasson och Håkansson 1995; Hinterleitner 2017; Weaver 1986). 

Vaghet och frånvaron av tävlan. Även känt som konfliktens borttynande 

eller att skyla över bristande politiskt innehåll. Detta kännetecknas av att 

meningsfull tävlan försvinner och manifesten i första hand fylls av vaga, 

tomma ord (Blyth och Katz 2005; Katz 2014; Mair 2008, 2013). I första hand 

antas platta
86

 eller odefinierade värderingar och vaga policyförslag vara det 

som fyller ut manifesten. Även förekomsten av person i stället för policy eller 

annan tävlan är ett tecken på denna tävlan. Anledningen är att personliga 

kvaliteter inte säger så mycket om policyalternativ eller värderingar, utan 

snarare gör valrörelserna till dokusåpor befolkade av celebriteter.  

Värderingstävlan. Detta innebär att partier i första han försöker vinna röster 

genom ideologiska eller värderingsgrundade argument (Ekengren och 

Oscarsson 2011, 2013; Oscarsson 2013:271-272). Detta inkluderar även 

argumentation grundad i exempelvis vänster-högerposition. Även om vänster-

höger kan ses som en normativ utlöpare av motsättningen arbete-kapital, så är 

det en skillnad mellan att tävla om väljare utifrån deras identitet vid denna 

                                                        
85 Nischtävlan innebär att partiet betonar just de tämligen smala, specifika områden som är dess 

existensberättigande; extremexemplet är enfrågepartier. 
86 Se nedan under rubriken ”operationalisering” för definitioner av platthet, vaghet med flera begrepp. 
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skiljelinje jämfört med väljarnas ideologiska ståndpunkt i det ideologisk-

normativa utflödet av denna skiljelinje. Detta gäller även om det ideologiskt-

normativa utflödet är beroende av skiljelinjen och det gäller definitivt om den 

ideologisk-normativa positioneringen är oberoende av skiljelinjen. 

Hypotes 1: Den eviga guldåldern – mobilisering av la classe 
gardé 

Ett påstående om att dagens partier inte längre upprätthåller någon 

meningsfull tävlan, innehåller – som nämnts ovan – med nödvändighet ett 

påstående om att de en gång gjorde det.
87

 Denna syn är i mångt och mycket 

den klassiska synen som går tillbaka till Lipset och Rokkans ”frysta” 

partisystem (1967a). Detta system/ideal innebär att partierna i första hand ska 

ses som representanter för vissa sociala och ekonomiska skiljelinjer samt att 

de partier och partisystem som fanns på 1960-talet i allt väsentligt speglade 

1920-talets skiljelinjer. Vid första anblicken ser det ut att vara en väldigt 

statisk bild av partierna och partisystemen, men det är en förenkling (Franklin, 

Mackie och Valen 2009). Även om Lipset och Rokkan menade att det är 

skiljelinjerna från 1920-talet som från början strukturerade partisystemen i 

Europa innebär detta inte att den partipolitiska strukturen aldrig förändras – 

det gör den, men den gör det utifrån förändringar i de redan etablerade, eller 

fastfrysta, skiljelinjerna. Till exempel kan skiljelinjer förändras och öka eller 

minska i betydelse, eller att antalet väljare som befinner sig på ena eller andra 

sidan av en viss skiljelinje förändras. Rimligen skedde detta från Andra 

Världskriget och framåt, men det gick långsamt (Franklin, Mackie och Valen 

2009). I det aktuella fallet kan, som framgår ovan, skiljelinjer läggas till. Men 

nedfrysningen innebär att partiernas interaktioner är stabila och förutsägbara 

och att deras politiska retorik ger väljarkåren ett tydligt val mellan olika 

alternativ, men det innebär även att dessa alternativ ytterst är grundade i 

existerande skiljelinjer (Franklin och Mackie 2009). Huruvida detta beror på 

att skiljelinjerna i sig inte förändras, om det beror på ett kollektivt minne hos 

väljarkåren eller om det beror på att det finns en bestämd uppsättning partier 

är irrelevant. Effekten blir den samma med avseende på retoriken på 

väljararenan: betoningen ligger på stabilitet i partisystemet samtidigt som detta 

fångar upp och artikulerar de politiska konflikterna i samhället. Dagens 

politiska tävlan måste för den saken skull inte vara en blåkopia av 1967 års, 

och för övrigt hävdade Lipset och Rokkan inte att 1967 års tävlan var identisk 

med 1920-talets. Det innebär bara att interaktionsmönstren är bevarade i stor 

utsträckning, inte att samma specifika sakfrågor tas upp eller att identiska 

positioner behålls i dessa. Man får heller inte missta Lipsets och Rokkans 

                                                        
87 Oavsett om denna modell är korrekt eller ej, oavsett om den fortfarande existerar eller ej, så utgör 

den ofta – och alltid för kartellpartitesen – det ideal med vilket det nuvarande systemet jämförs (Enroth 

2015; Saward 2008). Eftersom den anses ha kunnat förklara hur partisystemen och partitävlan 

fungerade åtminstone fram till 1970-talet (Franklin och Mackie 2009; Rose och Urwin 1970) måste 

den därför inkluderas för att kunna utvärdera hela perioden från 1970 och framåt. 
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betoning av stabilitet för ett påstående om att partiernas relativa positioner, 

politiska allierade, blockbildningar och liknande måste vara konstanta. Detta 

är på intet sätt nödvändigt. Inte ens partier i sig måste vara konstanta.
88

 Vad 

som däremot är konstant är att de partier som finns vid varje givet tillfälle 

representerar olika sociala och ekonomiska intressen samt att dessa intressen i 

alla fall är delvis konstanta över tid. Detta gör att retoriken i någon mening är 

tidlös – den kan förväntas följa liknande mönster under ganska lång tid.
89

 Det 

kan alltså finnas en hel del fluktuationer inom Lipset-Rokkans system, men 

dessa variationer är inte revolutionerande och innebär inte någon 

genomgripande förändring av den sorts tävlan som försiggår i ett partisystem. 

Partiet är i första hand en mobiliserande representant som fångar upp 

existerande preferenser hos sin socio-ekonomiska bas, sin classe gardé 

(Rohrschneider 2002:376-377; Thomassen och van Ham 2014:403). Röstning 

på ett visst parti kan då ha en sociokulturell identitetsskapande betydelse 

(Mouffe 2008), och anledningen till att vissa väljare väljer ett visst parti beror 

mer på sociala fakta i samhället i stort där väljaren söker representation och 

identitet än någon form av individuellt val där åsiktsrepresentation är det 

avgörande. Rose och Mossawir (1967) har påpekat att det egentligen är 

felaktigt att hävda att väljarna väljer under sådana förutsättningar – det är som 

att hävda att en katolik varje söndag ”väljer” att gå till en katolsk kyrka i 

stället för en protestantisk. Väljare ”tillhör” ett parti snarare än ”väljer” ett 

parti (se även Mair 2013:75-83).
90

 

Einhorn och Logue (1988) framhåller att även de borgerliga partierna i 

Skandinavien framställt sig som försvarare av vissa socioekonomiska strata 

även utan att för den sakens skull ha utvecklat samma organisatoriska 

kontakter som socialdemokrater eller agrarer i Skandinavien. Sammantaget 

menar Wolinetz (1988a, (1988b) att viljan att framställa sig som försvarare av 

samhällsgrupper visar på att Lipsets och Rokkans frysta partisystem i minst 

lika hög grad berodde på vad partierna gjorde för att knyta väljare till sig, som 

det berodde på någon form av väljarlojalitet, klassröstning eller 

partiidentifikation oberoende av partiernas agerande. Även i ett partisystem 

enligt Lipsets och Rokkans modell kan det förekomma konkurrens, men inte 

om någon mittenväljare, utan snarare mellan olika identiteter eller 

grupptillhörigheter. Därför bör denna sorts identifikation gå att finna i partiers 

valmanifest om partierna agerar för att mobilisera sina tänkta väljare.  

                                                        
88 Se till exempel Frankrikes eller Italiens partipolitiska historia, (Lipset och Rokkan 1967b). 
89 Detta är för övrigt ett resultat som Håkansson (1999) finner visst stöd för, då han finner att valretorik 

uppvisar mer kontinuitet än skarpa brott och förändringar. 
90 Det kan givetvis ifrågasättas om detta verkligen är en demokratimodell som är eftersträvansvärd, i 

förlängningen leder den närmast till en korporativ representation av vissa specifika socio-ekonomiska 

grupper. Dragen till sin spets tycks det snarast som att det inte finns något val utan snarare bara en 

kompromiss mellan olika socio-ekonomiska intressen organiserade som politiska partier (för exempel, 

se Lijphart 1977). Samtidigt har det hävdats av Mouffe (2008) att politik inom ett demokratiskt system 

kräver att det existerar kollektiva identiteter som människor kan identifiera sig med. Utan dessa 

kollektiva identiteter kommer människor inte att mobiliseras politiskt. 
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Givetvis kan ett parti med en tydlig socio-ekonomisk bas föra fram åsikter 

som uppfyller denna bas intresse, men sättet som man försöker övertyga dessa 

väljare bygger inte på sakpolitiska eller ideologiska argument, utan snarare på 

sociala, identitetsskapande faktorer, en delad social verklighet eller en 

gemensam hotbild (Manin 2002:224-226). Dessa faktorer förändras mycket 

långsamt, och för en individ kan formerande sociala upplevelserna ligga fast 

hela livet vilket måste påverka hur partierna strävar efter att vinna röster 

(Kirchheimer 1966). Stöd för denna tes konstaterades även i de första 

väljarundersökningarna i USA på 1940-talet då väljarnas partival visade sig 

vara tämligen opåverkbara och en liknande bild målades upp vid studier av 

flera europeiska demokratier (Thomassen och van Ham 2014:403).  

Detta innebär inte en total nedfrysning till ett fast isblock, men det innebär att 

det blir en mycket trögflytande vätska. Det finns ett genomgående drag av 

stablitet, kontinuitet och långsam förändring i ett partisystem som beter sig i 

enlighet med Lipsets och Rokkans modell vilket i sin tur borde leda till 

mycket lite förändring i den retoriska striden om väljarnas gunst i ett 

partisystem som präglas av Lipset-Rokkan-modellen. De större förändringar 

som kan ske är en tillkomst av nya skiljelinjer. I och med sin förankring i 

existerande sociala och ekonomiska skiljelinjer förblir målet dock detsamma 

för ett parti i ett sådant system: att mobilisera sina väljare och att företräda 

specifika gruppers intressen (Albright 2008b; Katz 2014; Rohrschneider 

2002). Detta gäller även om en ny skiljelinje uppkommer – antingen genom att 

en tydlig position tas på ena eller andra sidan av denna skiljelinje, att 

skiljelinjen avpolitiseras, eller att skiljelinjen assimileras till en redan 

existerande skiljelinje. Således innebär hypotes 1 att den retoriska 

partitävlan som sker på väljararenan i allt väsentligt följer liknande 

mönster med avseende på sakfrågor, värderingar och tilltal under hela 

den undersökta perioden och framförallt att fokus där ligger på att 

mobilisera de intressegrupper partiet identifierar sig med och föra deras 

talan ideologiskt och policymässigt. 

Hypotes 2: Tomrummets härskare – passivisering av 
väljarkåren 

Mot guldålderns kontinuitet i retorisk partitävlan på väljararenan kan man 

ställa den så kallade kartellpartitesen (Katz och Mair 1995)
91

. Kartellpartitesen 

innehåller både en förändrad typ av parti och en förändrad typ av partisystem i 

betydelsen ett förändrat partibeteende (Katz och Mair 2009:762 (not 4)). 

Eftersom intresset i denna avhandling ligger på partiernas retoriska tävlan på 

väljararenan kommer därför stora delar av teorin att utelämnas. Likaså 

                                                        
91 Kartellpartitesen är inte den enda beskrivningen av en minskad tävlan som ett hot mot demokratin, se 

till exempel Mouffe (2008), men som formulerad av Mair, Katz och Blyth i olika konstellationer är 

kartellpartitesen den framställning som har starkast empiriska anspråk och därför är mest lämpad att 

tillämpas på partitävlan. 
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förekommer kartellpartitesen i flera delvis olika versioner från 1995 och 

framåt (Blyth och Katz 2005; Katz och Mair 1995, 1996, 2002, 2009, 2012; 

Mair 1997b, 2006, 2009, 2013) vilket kan göra det svårt att ge en fullständig 

bild av vad den innebär och det finns heller ingen anledning att ge en 

fullständig översikt här. Särskilt mekanismerna för en policykonvergens 

skiljer sig åt, liksom tolkningen av vissa drag i utvecklingen. I stora drag är 

dock tesen sig lik – i synnerhet vad det gäller de aspekter som är centrala för 

mina syften: partitävlan. Där förutsätter kartellpartitesen – av olika skäl – att 

partitävlan minskar och att de olika partierna konvergerar mot den politiska 

mitten och att vänster-högerdimensionen i partitävlan därmed undermineras 

(Katz och Mair 2009).
92

 I de senare versionerna framhålls EU och 

globalisering som mekanismer som uppmuntrar partier att röra sig mot den 

politiska mitten och speciellt tvingar partier på vänstra halvan av det politiska 

spektrat högerut (Blyth och Katz 2005; Katz och Mair 2009). Framförallt 

hävdas det inom kartellpartitesen att så kallade nyliberala reformer drivs fram 

utan något egentligt motstånd från kartellpartierna och utan att det egentligen 

presenteras något politiskt alternativ (Blyth och Katz 2005).
93

 

Sammanfattningsvis innebär detta att: 

Briefly put, and building on a variety of different arguments, it may 
be argued that the left–right divide, even in its simplest Downsian 
form, is now finally losing coherence (Mair 2007) [citation i 
original]. Voters in contemporary Europe may still be willing to 

locate themselves in left–right terms, and they may even be willing 
to locate the parties along a similar dimension, but the meanings 
associated with these distinctions are becoming increasingly diverse 
and confused. (Mair 2008:229) 

En följd av denna frånvaro av politiska alternativ är att partierna inte längre 

försöker förverkliga förslag, utan enbart vinna och behålla de fördelar som 

tillgång till politiska positioner innebär: ”parties have become more office-

seeking, with the winning of a place in government being not only a standard 

expectation, but also an end in itself” (Mair 2005:20). Med andra ord, i stället 

för att förverkliga policy strävar partierna – eller snarare politiker – enbart 

efter att vinna politiska positioner (Keman 2014). 

                                                        
92 Det finns även försök till vidareutveckling av kartellpartitesen som betonar väljarnas uppfattning av 

en konvergens mellan partierna som den centrala drivkraften – oavsett om en sådan konvergens faktiskt 

sker eller ej (Pelizzo 2005, 2007). Detta är dock inte en distinktion som görs i kartellpartitesens 

grundform och dessutom är den fokuserad på väljarnas uppfattning och inte partiernas retorik vilket 

gör att den inte kommer att närmare beröras i denna avhandling. 
93 Emellanåt antar kartellpartitesens insisterande på minskade konflikter i politiken nästan rent 

konspiratoriska toner (Blyth och Katz 2005; Katz och Mair 2009), men det rör främst den 

parlamentariska arenan och inte den elektorala. Den konvergens som sker här är snarare det kollektiva 

utfallet av individuellt risk-minimerande beteende från de individuella partierna. Enroth (2015:3) 

menar att tidigare versioner av kartellpartitesen innehöll ett större inslag av partierna som ”the bad 

guys” medan de snarare är offer för omständigheter och riskminimering i de senare versionerna. 
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Vad avser partitävlan så innebär kartellpartitesen att de politiska partierna inte 

längre tävlar, utan de har etablerat en kartell för att säkra en stabil tillvaro för 

alla ingående partier. Detta innebär det inte längre finns vinnare och förlorare. 

Partierna vill helt enkelt inte tävla om rösterna, för då riskerar man att förlora. 

Då handlar det i retoriska termer inte bara om att avstånd i sakfrågor krymper, 

utan det handlar även att förekomsten av policyförslag minskar då partierna 

tonar ner deras betydelse (Katz 2014:191). Även avståndet mellan partierna i 

form av värderingar kan förstås på liknande sätt. Förutom förändring i position 

och minskad förekomst kan partierna även minska tävlan genom att tona ner 

väljarnas förväntningar på det politiska systemet (Blyth och Katz 2005:42-43). 

Antingen genom otydlighet och vaghet eller genom en nedtoning av politikens 

möjligheter – politiken ses som passiv eller möjligen reaktiv i stället för aktiv. 

Värderingar tas bort eller förvandlas till floskler.  

I stället för att tävla med varandra fördelar partierna ”the spoils of office” 

mellan sig. I stället för att handla om alternativa policies handlar det snarare 

om alternativa personer utan att någon förändring ifråga om förd politik. Mair 

formulerar detta, med utgångspunkt från Dahl (1965, 1966) som att  

…we can think of classical opposition as being that which is 
directed at the policies of the government; opposition of principle is 
that which is directed at the polity; and the elimination of opposition 
is that which occurs when opposition is directed only against the 
personnel of government. (Mair 2007a:5 kursiveringar i original) 

Följden blir en eliminering av ideologisk konflikt, alternativa policyförslag i 

sakfrågor och således en minskad retorisk tävlan. Den tävlan som finns 

kommer, enligt Mair, att ske inom ramen för samma ”ever-narrowing 

parameters of policy-making” (Mair 2008:216). I princip blir valen 

meningslösa – ett val av förvaltande personal som inte påverkar 

policyinriktning – i stället är valen ”...’dignified’ parts of the constitution” där 

konflikterna är ”nedtonade” (Katz och Mair 1995:22). I stället för att erbjuda 

alternativ i form av policy eller ideologi, så tävlar partierna genom att 

framhålla ”their capacity as good governors, administrators and managers of 

the polity” (Mair 2009:8-9). Detta innebär inte att all form av politisk tävlan 

med personfokus är ett bevis på en bortdöende konflikt. Om personfokus i 

partitävlan är ett tecken på en bortdöende konflikt måste det innehålla ett 

element av depolitisering, det vill säga att personfokus handlar om personen 

som sådan och inte om vilja att genomföra en viss policy eller ideologisk 

övertygelse. Det måste alltså vara en tävlan tömd på politiskt relevant innehåll,  

där den tävlan som likväl kan finnas i systemet är politisk irrelevant (Mair 

2013:36-37). Politisk kompetens kan i sig vara viktig – bedömning av 

förmågan att styra måste rimligen ses som ett relevant inslag i all valdemokrati 

– men om det blir den enda dominerande frågan och diskussion om ideologi 

och policy försvinner så blir frågan om politisk kompetens i princip 

meningslös. Att enbart nämna partiets kompetens att få igenom sin politik 
måste därför inte med nödvändighet vara ett bevis på kartellisering, men om 
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det blir den uteslutande frågan kan det vara ett tecken på det. Det beror helt 

enkelt på närvaron av andra frågor. Däremot kan ett stort fokus på framförallt 

personlig kompetens definitivt ses som ett tecken på fokus på person i stället 

för policy.  Det är med andra ord viktigt att skilja på politisk kompetens som i 

första hand är ett attribut hos partiet jämfört med personliga egenskaper hos 

individuella företrädare. Ett fokus på personer som enbart behandlar dennes 

personliga egenskaper skulle därmed vara ett exempel på en avpolitisering: 

politiken tappar i betydelse när konflikten minskar och alternativen försvinner 

(Mair 2007a). I den meningen kan ett fokus på person i stället för parti, policy 

eller ideologi vara ett sätt att döljande de försvinnande alternativen.  

Ett alternativt sätt att dölja den bortdöende reella konflikten är att artificiellt 

hålla liv i den – trots att väljarna inte längre röstar i enlighet med gamla socio-

ekonomiska mönster (Mair 2013:29). Då den öppna konflikten minskar trots 

att val fortfarande hålls, blir partiernas inbördes tävlan en konsensusinriktad 

charad av innehållslösa fraser som skenbart åkallar partiets historia som en 

producent av ideologi och policy men i själva verket är tom på innehåll (Katz 

och Mair 2009:761-762). Allt i syfte att bevara maximalt handlingsutrymme. 

Här finns en viktig distinktion mot enbart förändring av innebörden av ett 

ideologiskt laddat ord i och med att kartellpartitesen framhåller att olika 

ideologiska markörer töms på sitt innehåll, utan att någon ersättning kommer. 

Därmed kommer retoriken inte bara att bli vagare och ha ett minskat avstånd 

mellan alternativen, utan den kommer även att innehålla mindre konflikt i 

faktiska sakfrågor av betydelse och mer konflikt i symbolfrågor som 

egentligen saknar reell betydelse: mindre konkreta policyförslag och mer 

vidlyftiga ordlekar med allmänt omfattade värderingar.
94

 Kriesi (2014) 

beskriver detta som att i kartellpartisystemet sker avpolitisering där politik 

antingen är en ren teknokratisk affär – personalargumentet ovan – eller en 

symbolisk strid mellan galjonsfigurer där makten ligger någon annanstans. En 

ökad vaghet maskerar en minskad konflikt. Kontinuiteten i interaktion gör att 

en konflikt måste synas existera, även om den inte gör det: en ökad vaghet i 

terminologi gör helt enkelt en konvergens svårare att upptäcka och maskerar 

därmed den konsensus som finns i ett kartellsystem. Den retoriska konflikten 

minskar samtidigt som interaktionsmönstren utåt sett bevaras, men hela 

partisystemet blir avpolitiserat – även om enskilda väljare fortfarande kan vara 

engagerade i politiken (Mair 2013:29). Det är dock inte nog att konstatera att 

partierna närmar sig varandra i någon fråga – det kan ske av helt andra orsaker 

– om det ska röra sig om en kartellisering måste tävlan upphöra eller bli 

meningslös. Huruvida det är en kartell i meningen att det begränsar 

marknaden i form av utbudet av partier är irrelevant, likaså om partiernas 

interna funktionssätt förändras; fokus här ligger på partisystemen och om det 
                                                        
94 De demokratiska bristerna i en tom politisk retorik kan vara förödande för de demokratiska system 

som existerar i västvärlden idag: ett grundkrav på demokrati är att det finns meningsfulla 

valmöjligheter och i en modern partidemokrati är det partierna som formulerar dessa. En tom politisk 

retorik innebär således kraftigt begränsade möjligheter till reell politisk demokrati. (Mair 2006, 2013)  
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går att se en sådan förändring av interaktionen. Ytterligare en förändring som 

förs fram som kartelliserande i en europeisk kontext är EU (Mair 2007a, 

2013:115ff). EU skapar en ny politisk nivå och möjligen en ny 

konfliktdimension (Teperoglou och Tsatsanis 2011). EU kan definitivt skapa 

nya sakfrågor och fungera som fokus för vissa värden och därigenom omskapa 

de uttryck existerande skiljelinjer tar sig (Azmanova 2011). Vidare har EU 

även den effekten att vissa områden inte längre är föremål för nationell politik 

(Mair 2007b:156-157). Vissa politiska sakområden avgörs på en europeisk 

nivå, vilket skulle kunna innebära att tävlan – helt eller delvis – flyttas upp på 

europeisk nivå eller försvinner helt vilket urholkar den politiska tävlan på 

nationell nivån (Bartolini 2005). Om guldåldern innebär att partierna försöker 

mobilisera sina väljare och företräda vissa intressen, försöker ett kartellparti 

immobilisera, passivisera eller distrahera väljarna och aktivt undvika att 

företräda några andra intressen än sina egnas och möjligen statens. Partierna 

representerar inte något annat än sig själv. Sammanfattningsvis innebär 

hypotes 2 att den retoriska partitävlan på väljararenan blir vagare, 

försvinner helt eller rör sig om vilka personer som styr i stället för 

partiets kompetens, förslag eller den ideologi partiet företräder. Det vill 

säga, att partiet framhåller förvaltning framför förändring. 

Hyptotes 3: Effektiva valmaskiner – strävan att vinna väljarnas 
gunst 

Det saknas givetvis inte kritik mot kartellpartitesen, särskilt ovan refererade 

Kitschelt (2000) har framträtt som den kanske skarpaste kritikern. Grunden för 

Kitschelts kritik är att han menar att en policykonvergens beror på en jakt på 

väljare. Som påpekats ovan är detta behov av väljare är fundamentalt för 

partiets existens och därmed kan ett parti inte tona ned konkurrensen – det är 

ett fångarnas dilemma som gör att man måste konkurrera eller förlora 

(Kitschelt 2000:168). Att konvergensen beror på konkurrens är en uppenbar 

invändning mot kartellpartitesen som faktiskt är äldre än den, först specifikt 

formulerad som Downs (1957) tes om konkurrensen om medianväljaren
95

 och 

i en mer allmän form där tävlan är ”the essence of democracy” (Schumpeter 

2008[1942]:283). För att nå den tänkta absoluta medianväljaren närmar sig 

partierna den politiska mitten. Detta gäller inte bara policy, utan även 

värderingar och andra retoriska redskap. Men partierna intar mittenorienterade 

policypositioner på grund av hård eller rent av hårdnande konkurrens – inte 

bortdöende konkurrens. Partierna går helt enkelt dit väljarna finns (Dalton 

2008:214; Rohrschneider 2002:376-377). Eftersom partierna fortfarande måste 

vinna röster i val kommer de att försöka bjuda över varandra och tilltala en så 

                                                        
95 Marknadsmetaforen skall dock inte dras för långt: även om partierna kan ses som konkurrenter som 

försöker maximera sina mål, är inte väljare speciellt lika konsumenter då väljarens preferenser inte kan 

anses vara exogent givna (Manin 2002:241). Även Schumpeter (2008[1942]:258-263) varnar för att 

övertolka marknadsmetaforen just med avseende på väljarnas preferenser.  
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stor del av valmanskåren så möjligt vilket är det som brukar benämnas catch-
all-tesen (Kirchheimer 1966). Vad som däremot skiljer kartellsystem från ett 

catch-all-system är däremot förändringarna i interaktionsmönster: i ett 

kartellsystem töms interaktionsmönstren på konkret innehåll, medan partierna 

i ett catch-all-system hamnar i en förändrad konkurrenssituation vilket ger nya 

interaktionsmönster, skilda från de skiljelinjesystem där partierna en gång 

uppstod. Där kartellpartitesen ser catch-all-partier som ett steg på vägen mot 

kartellpartier, så kan man lika väl se catch-all-partier som något som skärper 

konkurrensen om röster (Mair 1997b; Wolinetz 1988b:158). En stor anledning 

till att detta sker är att väljarna inte längre röstar i enlighet med sin position i 

det gamla systemet av skiljelinjer (Best 2011; Knutsen 2006). I stället har 

väljarna blivit mer individualiserade och kan därmed vinnas av fler olika 

partier (Dalton 2008; Franklin, Mackie och Valen 2009[1992]; Rohrschneider 

2002:376-377). Dessutom har de ”svagt partiidentifierade, ombytliga, 

självständiga och individualiserade väljarna” (Oscarsson 2016) blivit mer 

lättrörliga mellan partierna (Bengtsson et al. 2014). Det inte bara kvarstår en 

konkurrenssituation – om än en förändrad – den har blivit ännu starkare 

eftersom fler väljare kan tänka sig olika partier (Kitschelt 2000:175). Om 

partier ses som medvetna aktörer måste de inse att de har mycket större 

möjligheter och behov av att aktivt arbeta för att vinna röster i en sådan 

situation jämfört med 1950-talet (Shamshiri-Petersen 2010:18). I en sådan 

konkurrenssituation är en viss elektoral instabilitet och förändring nödvändig 

för att garantera att partierna är responsiva och ansvarstagande gentemot 

väljarna (Strøm 1997)
96

. Men detta ger ytterligare ett skäl till att 

konkurrenssituationen ökar då det skapar ett mycket större inslag av osäkerhet 

om vilka väljare som röstar och på vilket parti (Aylott 2011; Dalton 2008)
97

.  

Som Andeweg (2003:151) påpekar ligger en sådan förändring i riktning mot 

ökad osäkerhet och mer individualisering i tiden: 

‘religion is increasingly expressed outside churches, interest 
promotion is taken care of outside interest associations, such as 
trade unions, physical exercise outside sports clubs … work outside 
permanent employment, love outside marriage, and even gender 
differences are becoming divorced from sex differences’. Little 

wonder, then, that parties have fewer members, few loyal followers, 
and face growing competition from other non-party actors. 

Men som Andeweg (2003:154) också påpekar har partierna inte övergett den 

centrala funktionen som ”in most definitions of a party, distinguishes them 

from other organisations: political recruitment”, en rekrytering som sker via 

val. En förändrad situation för partiernas strävan att vinna röster på 

                                                        
96 Detta skulle även förklara varför väljarvolatiliteten etablerat sig på en högre nivå idag (Shamshiri-

Petersen 2010:12). 
97 Även Mair (2013:57-58) framför ett liknande argument om väljarnas tilltagande individualisering 

och partibytande, men som framgår ovan beskriver han såväl mekanismen bakom som effekterna helt 

annorlunda. 
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väljararenan måste rimligen då också leda till ett förändrat partibeteende 

(Farrell 2014:442). Om partier ska kunna vinna röster i ett upptinat 

partisystem med rörliga, individualistiska väljare så måste de övertyga 

väljarna om att de är relevanta. Thomassen och van Ham (2014:403) 

sammanfattar stämningen i den statsvetenskapliga litteraturen när 

partisystemet började tina upp med orden ”Voters finally begin to choose”. 

Det vill säga, nedtoningen av skiljelinjernas betydelse och upptiningen av 

partisystemet är en förutsättning för en reell elektoral tävlan mellan partier. I 

motsättning till kartellpartitesen är alltså förutsättningen för retorisk elektoral 

tävlan att guldåldern – som inte var så gyllene – tar slut. Inte ens en 

oföränderlig vänster-högermotsättning som oförändrad behåller sitt innehåll är 

nödvändigtvis en förutsättning. Tävlan måste inte ens vara konstant från 

valrörelse till valrörelse. Tvärtom, med exempel från Norge, menar Strøm 

(1997:54) att ”…voters are far more independent and fickle than ever before, 

facts that parties ignore only at their own peril.” 

Där Rokkans frysta partier försökte mobilisera väljare och kartellpartitesens 

partier försöker immobilisera väljarna, försöker partier i ett downskt system 

aktivt vinna98 väljarna (Saward 2008). Detta kan innebära att partierna i högre 

grad blir professionella kampanjorganisationer. Detta skildras av Panebianco 

(1988) som ett elektoralt-professionella parti där partiorganisationens främsta 

mål inte är att förmedla olika önskemål från intressegrupper eller folket utan 

snarare att fånga upp dessa önskemål eller styra dem99 i syfte att vinna 

makten. Därför betonas sakfrågor och ledarskap framför representation av 

sociala grupper (Dahl 2011:17; Panebianco 1988:263-265). I stället för att 

framstå som representanter för en specifik grupp vill man vinna väljare genom 

att framstå som kompetenta styresmän som har förmåga att presentera faktiska 

lösningar på de problem som finns (Kitschelt 2000). Detta innebär också att 

partierna inte längre kommer att vara folkrörelser på socioekonomisk bas som 

beskrevs av Lipset och Rokkan, i stället påminner de snarare om det Duverger 

kallade kaderpartier – numerärt små grupper med ett gemensamt intresse eller 

en gemensam ideologi. Koole (1994) beskriver detta som det moderna 

kaderpartiet, där partiet kan bli mer flexibelt i att förflytta sig ideologiskt eller 

policymässigt och inte har behov av den förankring i en socio-ekonomisk bas 

som masspartiet gav. Rimligen kan detta innebära en uppvärdering av 

förmågan att få igenom sin politik, den politiska kompetensen – vilket kan ses 

som en form av professionalism (Schumpeter 2008[1942]:285). 

                                                        
98 Rohrschneider (2002) och Albright (2008b) kallar detta för att ”jaga” rösterna, men syftar på ungefär 

samma beteende från partiernas sida. 
99 Huruvida partier är opinionsledare eller opinionsföljare eller både och är inte en relevant distinktion 

för denna avhandling. Det skulle inte påverka konkurrenssituationen som sådan eller 

interaktionsmönstren och därför blir det irrelevant för mitt syfte. Dessutom är det sannolikt så att det 

finns en dubbelriktad kausalitet och partier både följer och leder opinionen beroende på område 

(Green-Pedersen 2006:229-230). 
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I grund och botten kan man alltså se vissa drag som påminner om 

kartellpartitesen – en rörelse mot mitten, en frikoppling från specifika 

samhällsintressen – men mekanismen som driver fram denna förändring 

beskrivs annorlunda: det är inte konkurrensens bortdöende som driver 

utvecklingen utan den hårdnande, förändrade konkurrensen – det finns inga 

säkra väljare, det finns ingen classe gardé som alltid kommer att stödja ett 

parti (Albright 2008b; Dalton 2004; Franklin, Mackie och Valen 2009[1992]; 

Mair 2013:91). Dessa förändringar får konsekvenser för hur partiernas 

retoriska tävlan om väljarnas röster bedrivs. Alltså återstår bara den 

professionaliserade konkurrensen mellan välslipade, slimmade val- och 

kampanjmaskiner. Dessa kan förmodligen vinnas på olika sätt, ideologier och 

värden, policyförslag – såväl ”i allmänintressets tjänst” som mer sektoriella 

policyförslag100, röster som belöning för genomförda löften, och så vidare 

(Rohrschneider 2002). Men det som är gemensamt, rent av centralt är att 

rösterna måste vinnas i konkurrens med andra partier och att konkurrensen rör 

väljare som kan tänka sig att rösta på andra partier (Albright 2008a, 2008b; 

Rohrschneider 2002). Därmed representerar inte längre partier en specifik 

intressegrupp, men kan likväl representera olika ideologiska intressen som är 

mer företrädda i nämnda intressegrupp. Även utan direkt anknytning till en 

specifik intressegrupp kan ett parti hålla fast vid en ideologi. Rimligen är det 

lättare att hålla samman ett parti med en ideologisk kärna (Sjöblom 1968). 

Vidare är en ideologi ett bra sätt att binda ihop en uppsättning policyförslag 

och partierna kommer att hålla fast vi sin ideologi såvida de inte drabbas av 

drastiska valnederlag (Downs 1957). Det finns även en viss tröghet ideologiskt 

– det vill säga, det är inte lätt för ett parti att ignorera sitt ideologiska arv och 

byta ideologi (Pierson 2004; Walgrave och Nuytemans 2009). Slutligen 

innebär idéernas logik att ett parti inte kan svänga för mycket i ideologiska 

frågor för att behålla sin trovärdighet och att det ideologiska bagage som ett 

parti har med sig påverkar tolkningen av vad som kan göras, vad som bör 

göras och hur detta ska göras (Kitschelt 1994:kap 6; Sjöblom 1968). Däremot 

kan ett parti i ett partisystem präglat av sådana interaktioner inte nöja sig med 

att hänvisa till en upplevd gemenskap på ena sidan av en skiljelinje eller ett 

vagt löfte om goda personliga egenskaper – det kan givetvis göra det, men vad 

ska ett parti göra om en konkurrent erbjuder samma policypositioner och 

samma värden, samma vaga löfte om personliga egenskaper och ger ett 

detaljerat program och en plan för att genomföra den? Även för en marginellt 

intresserad väljare borde det senare alternativet vara att föredra, och väljarna 

är inga dumskallar (Key 1966), men de är mer och mer rörliga (Bengtsson et 

al. 2014; Dalton 2004). För det förra partiet återstår då att förlora valet eller 

tävla med samma mynt. På så vis är en ökad konkurrens mellan professionella 

                                                        
100 Jfr Meguid (2008) om nischtävlan där ett parti siktar in sig på ett specifikt policyområde/ideologiskt 

fält och sedan tävlar i första hand inom detta för att vinna röster. Det rör sig alltså fortfarande om en 

tävlan om väljarnas röster – bara en grupp väldigt specifika, tillgängliga röster. 
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partiorganisationer i viss mån självförstärkande – och tävlan kan röra sig över 

flera områden: policypositioner, kompetens, värderingar och ideologier. 

Vilken sorts tävlan, mellan vilka poler och vilket avstånd det är mellan dessa 

poler kan variera över tid och land. Därför är det inte rimligt att förvänta sig 

ett konstant mönster av tävlan över tid. 

Saward (2010: 133) menar att detta innebär att “[i]t may be, in the words of 

Schmitter, that these shifts lead to the conclusion that ‘parties are not what 

they once were’, but that does not necessarily mean that they are less than they 

once were” (kursivering i original).101 Hypotes 3 innebär alltså att partiernas 

retoriska tävlan på väljararenan blir tydligare och mer precis i en kamp mellan 

professionella partiorganisationer som i första hand syftar till att vinna 

makten; tävlan måste inte med nödvändighet röra sig enbart om policy, utan 

kan även inkludera ideologi eller partiets politiska kompetens och 

handlingsförmåga. 

I detta kapitel har jag visat på den lucka som finns i vår kunskap om 

partitävlan – trots de uppfattningar om kraftigt minskad eller bortdöende 

partitävlan som finns idag, inte minst företrädda av kartellpartitesen, så saknas 

nästan helt empiriska tester av detta. Vidare har den elektorala arenan 

identifierats som den arena en bortdöende eller förändrad tävlan borde märkas 

mest, och de skandinaviska staterna som tre mycket troliga fall. Studier av 

valmanifest har presenterats som det mest användbara empiriska materialet för 

att testa detta. Olika typer av tävlan har identifierats – tävlan över 

identifikation, kompetens, policy, strategi, utvärdering, vaghet eller frånvaron 

av tävlan och slutligen värderingar och ideologi. Slutligen har tre hypoteser 

om förändringen av den underliggande logiken i tävlan formulerats. Hypotes 

1, guldåldern, innebär att partierna strävar efter att mobilisera sina väljare; 

hypotes 2, tomrummet, innebär att partierna strävar efter att immobilisera, 

passivisera eller distrahera väljarna; hypotes 3, valmaskiner, innebär att 

partierna aktivt tävlar om att vinna väljarnas gunst. 

I nästa kapitel, Tidigare forskning, görs det en översikt över relevant litteratur 

och därefter kommer hypoteserna är närmare preciseras och delhypoteser att 

utvecklas. På detta följer kapitel 3, Metod, i vilket redovisas hur dessa 

hypoteser kan testas på valmanifesten, vilka mätbara variabler som används, 

kriterier på kodningen och andra metodologiska överväganden. Det är alltså 

först efter kapitel 3 som hypoteserna har blivit empiriskt testbara. 

                                                        
101 Se även Farrell (2014:443-445) för en diskussion om denna förändrade demokratimodell, låt vara att 

Farrell fokuserar på förändringar i politiskt beteende av väljare/partimedlemmar och institutionella 

reformer i staten, och inte om den retoriska tävlan om röster på väljararenan. 
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2 Tidigare forskning: hypotesprecisering 

I detta kapitel följer en genomgång av tidigare forskning. Detta görs dels 

genom att presentera vilken forskning som finns om ämnet och vilka resultat 

som visats för att kunna identifiera vad som redan är känt och ej samt 

utvärdera denna studies resultat. Dels för att använda tidigare forskning för att 

precisera de tre hypoteser som presenterats i föregående kapitel och för att 

formulera vissa potentiella mothypoteser. De teorier som ligger till grund för 

mina hypoteser kommer inte redovisas fullständig då teorierna – i synnerhet 

kartellpartitesen – är betydligt bredare än vad denna avhandling undersöker. 

Bredden på dessa teorier innebär även att de hypoteser som presenterats i 

föregående kapitel måste preciseras med hjälp av annan tillgänglig forskning i 

detta kapitel. För att snabbt rekapitulera de tre hypoteserna: hypotes 1, 

guldåldern där partitävlan fortfarande sker efter Lipsets och Rokkans (1967b) 

skiljelinjebaserade mönster. Hypotes 2, tomrummet, där partitävlan på den 

elektorala arenan minskar. Hypotes 3, professionaliserad partitävlan, där 

partierna drivs av en ökade konkurrens. Vidare är dessa hypoteser idealtyper 

vilket innebär att ingen av dem kan förväntas motsvaras fullt ut av något 

aktuellt fall. Det innebär även att de preciserade underhypoteser som 

presenteras nedan inte kan förväntas uppfyllas helt. Men först en översikt över 

relevant existerande forskning. 

Tidigare forskning om partitävlan, valmanifest, 
valretorik och vallöften 

Mycket av forskningen kring valrörelser handlar inte i första hand om 

partitävlan, även om väljarforskningen utesluts berörs sådana områden som 

politisk kommunikation, CMP samt valretorik och vallöften. Ingen av dem är 

tillämplig i sin helhet, men vissa resultat och ansatser bör kommenteras. 

Vidare finns det en handfull studier som specifikt tittar på partitävlan. 

Det finns en mycket stor litteratur om politisk kommunikation, en del av den 

specialiserad på valrörelser, inte minst om medias roll (Strömbäck 2002, 
2009c; Strömbäck och Nord 2013). Men trots omfattningen finns det inte så 
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mycket om partitävlan (se Rohrschneider (2002) för en genomgång) och det 

som finns betonar ofta framing/gestaltning
102

  eller narrativ
103

, som exempel 

kan nämnas Shehata (2009). Litteraturen menar dock att det finns goda skäl att 

fokusera på valrörelser, framhåller skillnaden mellan väljarstudier och 

valrörelsestudier (Strömbäck 2009a) samt understryker att partierna kan ses 

som rationella, strategiska aktörer som i allra högsta grad försöker påverkar 

väljarnas val (Strömbäck 2009c). Det finns även resultat som tyder på en 

förskjutning från en klass till flera klasser som målgrupp för valkampanjer 

samt en rörelse från propaganda för politik mot säljande av politik (Nord och 

Strömbäck 2009; Strömbäck 2009c; Strömbäck och Nord 2013). I övrigt 

behöver denna litteratur inte beröras närmare i denna avhandling. 

Likaså kan ingen studie av valmanifest kan undgå att nämna CMP 

(Klingemann et al. 2006 ; Volkens et al. 2015) som är den mest använda 

databasen med valmanifestdata
104

. Som påpekats i kapitel 1 är det inte 

lämpligt att använda CMP för att besvara mina frågor och mycket av den 

forskning som använder CMP är irrelevant för mina syften. CMP kommer 

behandlas vidare i kapitel 3 metod, där det finns desto mer relevans. 

Det finns även studier gjorda på partitävlan och valframgångar på det 

kommunala planet i Sverige (Håkansson 1992) och Norge (Rommetvedt 

1988). Dessa studier inriktar sig i första hand på valresultatet och partitävlan 

har därför en tämligen undanskymd roll och därför kommer de inte att beröras 

närmare. 

Även inom forskningen om politisk retorik är valkampanjer i sig 

”understuderade” enligt Nord (2015; se även Rohrschneider 2002). Mycket av 

litteraturen om valkampanjer berör kampanjen som sådan, vilka media som 

används och hur, vilka tekniska förutsättningar som finns och liknande frågor 

(se Strömbäck 2002 för en kunskapsöversikt; Vigsø 2004 är ett bra exempel 

på denna skola), men den berör sällan på vilket sätt partitävlan bedrivs och är 

därför i stort sett irrelevant för mina syften. Under det senaste decenniet har 

det gjorts flera studier av vallöften
105

. Det generella bidraget täcks in bra av 

Naurin samt Håkansson och Naurin och för en mer detaljerad översikt av 

vallöftesforskningen rekommenderas Naurin (2009, (2013). 

De studier som är relevanta för mina syften använder sig av ett varierande 

material
106

: valaffischer (Carlson 2000; Håkansson, Johansson och Vigsø 

2014), valdebatter, offentliga anföranden och valmanifest (Håkansson 1999), 

                                                        
102 Se Strömbäck (2000) för en diskussion kring översättningen av framing till gestaltning. 
103 Som exempel kan nämnas Shehata (2009) . 
104 2013 uppgavs över 1200 citationer på Google scholar för Mapping Policy Preferences I och II 

(Budge 2013).  Idag är det över 4000 för samtliga tre utgåvor av Mapping Policy Preferences. 
105 Naurin (2009, (2013) samt Håkansson och Naurin (2014) behandlar Sverige och täcker även det 

generella bidraget inom forskningsområdet . Lindvall et al. (2017) bygger till stor del på Naurin, men 

förlänger den undersökta perioden något.  
106 För motivering av valmanifest som material, se föregående kapitel 1, teori, och följande kapitel 3, 

metod. Flera av de studier som använder valmanifest kommer att återkomma i metod- och 

materialdiskussion. 
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mediarapporter och valmanifest (Esaiasson 1990), partiledardebatter och 

valmanifest (Brandorf, Esaiasson och Håkansson 1995), vallöften i 

valpropaganda (Håkansson och Naurin 2014; Lindvall et al. 2017; Naurin 

2009, 2013; Oscarsson, Naurin och Håkansson 2008), politisk retorik i riksdag 

och media (Boréus 1994)
107

, parlamentsdebatt och CMP-data (Green-Pedersen 

2006, 2007),
108

 surveydata över väljare, CMP-data och intervjuer med 

partistrateger och valkampanjledare (Albright 2008a, 2008b; Albright 2010). 

Av särskilt intresse är Carlsons (2000:85) resultat, eftersom Carlson liksom 

jag menar att partier använder sig tre tävlanslogiker: mobilisera, vinna, 

immobilisera.
109

 Carlson sätter punkt för sin undersökning 1991 eftersom en 

finländsk grundlagsrevision 1992 kraftigt minskar behovet av kvalificerade 

majoriteter i parlamentet vilket för Finland mot en ”normalparlamentarism” 

som förväntas öka tävlan mellan partierna. Denna begränsning i tid och det 

unika i det finska fallet före 1992 gör att det är svårt att dra generella slutsatser 

från den finländska empirin. På ett generellt plan visar Carlsons undersökning 

även att förändrade förutsättningar för partier kan leda till förändringar i deras 

tävlan på väljararenan (Carlson 2000:86-87). 

Även de resultat som är relevanta för denna avhandling skiljer sig åt. 

Resultaten kopplas inte alltid till tävlan som sådan, till exempel undersöker 

Håkansson, Johansson och Vigsø (2014) egentligen aldrig hur tävlan förändras 

så mycket som uttrycksformerna – även om det sannolikt finns kopplingar leds 

några sådana aldrig i bevis. I andra fall är fokus i undersökningen ett annat än 

mitt, så är till exempel Esaiassons (1990:18) syfte ”att kartlägga formerna för 

partiernas valkampanjer … [med] särskild uppmärksamhet åt partiledarnas 

ageranden” där innehållet behandlas ”mindre utförligt”. Sammantaget får alla 

tre hypoteserna – guldåldern, tomrummet och valmaskiner – får på olika sätt 

visst stöd av olika undersökningar, vilket redovisas nedan. 

                                                        
107 Noga räknat behandlar Boréus en förskjutning i hela det politiska språket och därmed vad som är 

föremål för politik och inte. Strikt talat är Boréus angreppssätt både bredare och snävare än mitt, men 

det finns likväl beröringspunkter. I synnerhet kommer Boréus att beröras närmare i nästa kapitel, 

metod. 
108 Green-Pedersen (2006) använder sig av parlamentsprotokoll som material. Det är förvisso rimligt att 

anta att det finns kopplingar mellan vad som sägs i parlament och vad som sägs i en valkampanj. Men 

likväl är det rimligt att anta att det är viktiga skillnader: valmanifest har ytterst hela väljarkåren som sin 

målgrupp, medan parlamentsdebatt rimligen följs av de redan insatta/intresserade i högre grad. Även 

om dessa insatta/intresserade inkluderar journalister och aktiva partimedlemmar som sedan förmedlar 

parlamentsdebatt till den bredare valmanskåren så torde genomslaget vara lågt utanför en valrörelse. 

Likväl drar Green-Pedersen slutsatser som är relevanta för denna avhandling. I sin användning av 

CMP-data betraktar Green-Pedersen alla omnämnanden som exempel på policytävlan (Green-Pedersen 

2007). 
109 Carlson (2000:37-40) bygger med stöd av Sjöblom (1968) upp en modell där partier kan sägas ha 

två målgrupper – de trogna egna väljarna, som partiet vill moblisera och de osäkra väljarna, som partiet 

vill vinna. Noga räknat finns det en tredje grupp – de trogna väljarna för andra partier, som partiet vill 

immobilisera – men det är tveksamt om detta är görbart i praktik enligt Carlson (2000:39). Detta skulle 

innebära att hypotes 2, tomrummet, inte kan få stöd eftersom det är praktiskt svårt för partier att 

immobilisera väljare. 
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Hypotes 1, guldåldern får dels stöd genom att partier historiskt försökt 

mobilisera (Carlson 2000:37-40, 85; Green-Pedersen 2006; Håkansson, 

Johansson och Vigsø 2014), dels genom en viss tidlös kontinuitet (Carlson 

2000:86-87; Håkansson 1999:209ff), men även genom att appeller till 

grupptillhörighet faktiskt ökat under 1970- och 1980-tal, (Håkansson, 

Johansson och Vigsø 2014) låt vara att undersökningar och finner stöd för att 

de grupper som det appelleras till blivit mer diffusa (Carlson 2000). Samtidigt 

finns mobilisering av kärnväljare kvar i viss utsträckning (Albright 2008a, 

2008b). 

Hypotes 2, tomrummet, får stöd genom ett ökat inslag av imageskapande och 

förtroendekamp (Carlson 2000; Håkansson, Johansson och Vigsø 2014). De 

studier som starkast identifierar imageskapande har dock analyserat bilder och 

video i första hand och inte text. Det finns även ett visst stöd för att 

valmanifestens policyförslag blir vagare och mer frikopplade från ideologiskt 

innehåll (Albright 2008a; Carlson 2000) samt en viss ökning av vaga löften 

(om än mindre än ökningen av specifika löften) (Håkansson och Naurin 2014). 

Boréus (1994) menar att hela det politiska samtalet förskjuts högerut och att 

vänsteråsikter delvis försvinner eller modereras högerut. Då Boréus inte 

studerar politiskt retorik som ett sätt att vinna röster, utan snarare använder 

förändringar i politiskt retorik för att visa på förändringar i politiken i stort bör 

resultatet tolkats försiktigt, men ett visst, vagt stöd för tesen att partier till 

vänster om mitten rört sig åt höger i sakfrågor på grund av globalisering 

(Albright 2008a; 2010) eller EU (Dorussen och Nanou 2006; Nanou 2009; 

Nanou och Dorussen 2013) finns i litteraturen vilket är ett stöd för hypotes 2, 

tomrummet. Samtidigt blir det även svårare att placera in partier på en vänster-

högerskala Albright (2010). 

Hypotes 3, valmaskiner, får ett visst stöd då flera studier identifierar en period 

av högre konflikt och stark konkurrens under 1970- och 1980-tal (Brandorf, 

Esaiasson och Håkansson 1995; Esaiasson 1990; Håkansson, Johansson och 

Vigsø 2014) med starka inslag av blockpolitik och konflikt höger-vänster 

(Håkansson, Johansson och Vigsø 2014), men det är inte givet att denna 

konkurrensskärpning håller i sig efter 1990-talet. Det finns även tecken på att 

partier inriktar sig på att ”jaga” rörliga väljare (Albright 2008a, 2008b). Från 

1991 är det en kraftig ökning av antalet vallöften per parti i Sverige att dessa 

löften blir mer specifika (Håkansson och Naurin 2014). Även ett ökat inslag 

av professionalitet talar för hypotes 3 (Håkansson, Johansson och Vigsø 2014; 

Håkansson och Naurin 2014). Brandorf, Esaiasson och Håkansson (1995:3) 

menar uttalat att ”de väljare som följer den del av valdebatten som styrs av 

partierna med åren närmast har fått ett förbättrat beslutsunderlag” inte minst 

därför att det finns ett ökat inslag av policyfrågor i valmanifesten vilket måste 

ses som stöd för hypotes 3, valmaskiner. Detta stämmer väl in i bilden att 

väljarna blivit mer rationella och företrädesvis gör sina val på bas av sakfrågor 

och ideologi snarare än identifikation (Shamshiri-Petersen 2010:13-15). Detta 
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talar för en professionell jakt på rörliga väljare vilket ligger nära hypotes 3, 

valmaskiner. 

Vidare framkommer att sedan 1950-talet har ”… ideologiska frågor utgjort 

omkring en tiondel av valdebattens innehåll” (Brandorf, Esaiasson och 

Håkansson 1995:7) samt att frågor om det politiska spelet som sådant och 

maktfrågor (det jag för till strategisk tävlan och kompetenstävlan) inte har 

någon större närvaro i valmanifesten. Håkansson (1999:209ff) redovisar i sin 

studie över valretorik att det snarast blir mindre mediadriven polemik i 

valrörelser och tvärtom att det sakpolitiska innehållet ökar, att oppositions- 

och regeringsställning influerar, men inte bestämmer valretoriken. Green-

Pedersen (2006, 2007) finner en förändrad partitävlan – såväl policytävlan 

som värderings-/identifikationstävlan
110

. Sammantaget talar detta mot hypotes 

2, tomrummet, men utan att i detalj studera innehållet kan det inte avgöras om 

detta innebär stöd för hypotes 1, guldåldern eller hypotes 3, valmaskiner. 

En generell trend som kan vara svår att placera som stöd för den ena eller 

andra hypotesen är att ett ökat antal sakfrågeområden nämns med tiden 

(Albright 2008a; Albright 2010; Brandorf, Esaiasson och Håkansson 1995; 

Håkansson, Johansson och Vigsø 2014). Ett intressant resultat är att 

välfärdsfrågor faller i relativ frekvens jämfört med andra sakfrågor från ca 

1985 (Brandorf, Esaiasson och Håkansson 1995:10ff; Green-Pedersen 2006, 

2007), i stället priorteras miljö och säkerhet högre. Green-Pedersen (2006) 

menar även att välfärdsfrågor blir viktigare än skatter och statsekonomin från 

1990-talet och framåt. Under hela perioden från 1945 till 1994 dominerar 

skatter, sysselsättning och samhällsekonomi snart sagt varje valmanifest, även 

om andra frågor kommer upp vid enstaka valrörelser (såsom ekonomisk 

demokrati i 1973, miljö 1988 och EU 1994) (Brandorf, Esaiasson och 

Håkansson 1995:18ff). Det är även svårare att förklara partitävlan enbart 

utifrån vänster-högerskalan (Albright 2010). Beroende på exakt innehåll så 

kan dessa resultat tyda på stöd för samtliga hypoteser. 

Ytterligare ett viktigt resultat är att det inte tycks finnas några större skillnader 

mellan olika partier i hur de behandlar vallöften (Håkansson och Naurin 2014; 

Naurin 2013). Detta innebär att mina resultat sannolikt har en viss 

generaliseringsgrad även om jag inte undersöker alla partier i ett partisystem. 

Sammantaget pekar dessa resultat på en komplicerad bild – utifrån litteraturen 

kan man närmast förvänta sig stöd för hypotes 3, valmaskiner, då det finns en 

tilltagande konkurrens, men även ett svagt stöd för hypotes 1, guldåldern, i 

form av kontinuitet och ett starkare stöd för hypotes 2, tomrummet. Det finns 

definitivt anledning att anta att en förändrad konkurrenssituation påverkar 

partiernas valmanifest. En viktig poäng är att den samlade bilden av forskning 

som rör valmanifest är att partier som vinner regeringsmakten faktiskt 

                                                        
110 Green-Pedersens begrepp positionell tävlan tycks kunna betyda både värderingstävlan och 

klassbaserad identifikationstävlan i artikeln från 2006. I artikeln från 2007 verkar dock identifikation 

inte spela någon roll för positionell tävlan. 
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uppfyller de vallöften som finns omnämnda i deras manifest (Klingemann, 

Hofferbert och Budge 1994; Naurin 2009, 2013). Därmed är valmanifesten 

bekräftade som centrala dokument för att förstå partitävlan och det är 

uppenbart att valmanifesten åtminstone tas på allvar av partierna. 

Hypoteser, tävlansmodeller och underhypoteser 

Utifrån den beskrivning som gjordes av väljararenan generellt och av tävlan i 

kapitel 1 går det även att dra slutsatser om vissa sorters tävlan som kan 

förekomma inom ramen för respektive hypotes. Därefter ska hypoteserna 

specificeras i mer testbar form än de tämligen övergripande formuleringar som 

står att finna i kapitel 1. Men först en snabb repetition av vad de olika 

sorternas tävlan innebär. 

Identifikationstävlan. Detta innebär att partier försöker vinna röster genom 

att vädja till väljarnas identifikation med partiet eller den class gardé som 

partiet anser sig representera.  

Kompetenstävlan. Denna form av tävlan innebär att partiet framhäver att det 

är lämpat att regera. 

Policytävlan. Detta kännetecknas av att partierna försöker vinna röster genom 

att konkret formulera policyförslag i valmanifesten.  

Strategitävlan. Detta innebär direkta uppmaningar till väljarna att agera 

taktiskt och uppnå strategiska mål genom att rösta på partiet. 

Utvärderingstävlan. I denna form uppmanar partierna till retrospektiv 

röstning och pekar på det man har uträttat som en anledning att ”belönas” med 

väljarnas röster. 

Vaghet och frånvaron av tävlan. Detta kännetecknas denna av att 

meningsfull tävlan försvinner och manifesten i första hand fylls av vaga, 

tomma ord. Även en förekomst av person i stället för policy eller annan tävlan 

är ett tecken på denna tävlan.  

Värderingstävlan. Om ett parti försöker vinna röster genom att hänvisa till 

specifika värden, värderingar eller en ideologi är detta att beteckna som 

värderingstävlan. 

I tabell 2.1 framgår vilka hypoteser som får stöd eller ej beroende på vilken 

sorts tävlan som förekommer. Framställningen bygger i allt väsentligt på de 

studier som presenterats ovan. Hypotes 1 – guldåldern – får framförallt stöd 

om tävlan baserad på identifikation förekommer, men även tävlan baserad på 

policy och värderingar är stöd för denna hypotes. Likaså kan utvärdering vara 

ett tecken på stöd då det visar att partiet kämpat för sin socio-ekonomiska bas. 

Däremot är förekomsten av strategiska uppmaningar ett hinder, då den sortens 

strategi inte borde förekomma om det framförallt är socio-ekonomiska grupper 

som är basen för partierna. Slutligen kan ett starkt tecken för stöd för hypotes 

1 givetvis vara att det inte sker någon förändring överhuvudtaget under den 
undersökta perioden – då är partisystemet fortfarande fryst. 



 

65 

 

Tabell 2.1. Stöd för hypoteser genom förekomst av olika sorters tävlan 
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Hypotes 1 

guldåldern 
+++  + - (+)  + 

Hypotes 2 

tomrummet 
 + (-) + 

 
+++ (-) 

Hypotes 3 

professionalitet 
  ++ (+) ++

a 
- + 

Kommentar: + innebär att förekomst av denna sorts tävlan är stöd för hypotesen, fler + 

innebär starkare stöd. – innebär att förekomst av denna sorts tävlan är hinder för 

hypotesen, fler – innebär större hinder. (+) innebär att förekomst kan vara ett stöd för 

hypotesen men att det inte måste vara det. Tävlan som är ett potentiellt stöd för en hypotes 

specificeras närmare i underhypoteserna nedan. (-) innebär att förekomst kan vara ett 

hinder för hypotesen men att det inte måste vara det. Tävlan som är ett potentiellt hinder 

för en hypotes specificeras närmare i underhypoteserna nedan. a innebär att förekomsten 

av denna tävlan måste kontrolleras mot regeringsinnehav. En tom position innebär att den 

sortens tävlan saknar bäring för den hypotesen. 

Hypotes 2 – tomrummet – får givetvis starkt stöd av förekomsten av vaghet 

(vilket inkluderar personporträtt), vilket framgår av tabell 2.1 ovan. Detta är 

alltså antingen en irrelevant tävlan eller nära på frånvaron av en tävlan. 

Förekomst av tävlan via policy och värderingar kan däremot vara ett problem 

– men inte om dessa policyförslag och dessa värderingar är i det närmaste 

identiska mellan olika partier. Däremot kan förekomst av tävlan via 

kompetens och strategi ses som stöd för hypotes 2, men bara om de ökar på 

bekostnad av policy och värdering. 

Hypotes 3 – professionalitet – finner stöd om det finns tydliga inslag av tävlan 

kring framförallt policy, men även värderingar och utvärdering – med kontroll 

för regeringsinnehav. Tävlan om strategi kan ses som stöd, men det beror på 

hur denna tävlan formuleras (se underhypoteser nedan). Förekomst av vaghet 

borde däremot ses som motbevis för hypotes 3. 

Detta innebär att förekomsten av vissa sorters tävlan är ett stöd eller ett 

motbevis för de olika hypoteserna. Hypoteserna kan även specificeras 

ytterligare för att göra dem mer testbara. Detta görs nedan i tur och ordning. 
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Hypotes 1 – guldåldern 

Som påpekats tidigare innebär denna hypotes inte att partiernas retoriska 

tävlan på väljararenan är oförändrad – bara att denna tävlan i allt väsentligt går 

att förstå eller förklara utifrån samma mönster som tidigare rått: i första hand 

skiljelinjer och mobilisering av väljargrupper utifrån deras identitet. Vilka 

sakfrågor som är viktiga kan däremot förändras, liksom partiernas specifika 

ståndpunkt i dessa sakfrågor kan variera eller uppvisa en tendens till 

förskjutning. 

Även om de skandinaviska länderna framförallt domineras av skiljelinjerna 

arbete-kapital och land-stad så saknas inte centrum-periferi. I synnerhet i 

Norge har denna skiljelinje spelat stor roll och har även lett till att norska 

staten via aktiv regionalpolitik och generöst lantbruksstöd försöker motverka 

urbanisering och centralisering (Aarebrot 1982). Givetvis har denna 

verksamhet starkt stöd bland Senterpartiet – som kan förväntas mobilisera 

primärt på denna konfliklinje – men även Arbeiderpartiet har historiskt 

(delvis) stött denna politik medan Høyre varit mer kritiska. Det saknas heller 

inte forskning som pekar på att omröstningar om medlemskap i EU
111

 i viss 

mån har vitaliserat centrum-periferi motsättningen i synnerhet i Norge men 

även i viss mån i Sverige (Aarebrot 1982; Arter 2001; se även Sitter 2001). I 

en miljö som domineras av skiljelinjer kan defensiv propaganda i Sjöbloms 

(1968:177) mening vara den viktigaste: väljare är kanske inte benägna att rösta 

tvärsöver en skiljelinje, men de kan stanna på sofflocket. Därmed får politisk 

retorik i en sådan miljö en prägel av frånvaro av direkt retorisk offensiv – man 

försöker helt enkelt inte vinna väljare utan mobilisera dem (Thomassen och 

van Ham 2014). Konflikten ligger primärt mellan de olika identiteter en 

väljare kan ha eller syftar helt enkelt till att mobilisera de egna väljarna att gå 

och rösta. Vidare är det troligt att valmanifest i ett system präglat av 

mobilisering i alla fall delvis kommer att rikta sig till redan övertygade 

sympatisörer (Mair 1997b:224-226; Manin 2002). Även om partiidentifikation 

har fallit stadigt är det likväl en stor del av valmanskåren i de skandinaviska 

staterna som identifierar sig med ett parti (Holmberg 1994), och dessa väljare 

kan partier mycket väl försöka nå. Vidare är partiidentifikation inget krav för 

en identifikationstävlan – denna kan lika gärna ske på basis av olika former av 

grupplojalitet, framförallt på grund av skiljelinjer och deras tillhörande 

socioekonomiska grupplojalitet. 

Det är därför rimligt att anta att en större andel av valmanifesten kommer att 

innehålla rena uppmaningar att gå att rösta, tydliga presentationer av partiet 

och uttalade försök att identifiera partier med en specifik socioekonomisk 

grupp. Underhypotes 1A innebär att en större andel uppmaningar att få 

                                                        
111 Även om det är anakronistiskt kommer jag inte att skilja på EU, EG, EEC utan skriva EU varje gång 

jag refererar till det europeiska samarbetet. Dels för att det inte spelar någon större roll för 

framställningen, dels för att det är betydligt enklare att använda en och samma förkortning 

kontinuerligt genom avhandlingen. 
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väljarna att gå till valurnorna är ett stöd för hypotes 1. Underhypotes 1B 

innebär att ett större inslag av ren partipresentation är ett stöd för 

hypotes 1. Underhypotes 1C innebär därför att ett starkt inslag av 

hänvisningar till identitet och grupplojalitet är ett stöd för hypotes 1. 

Det finns studier som framhåller att klassröstning fortfarande spelar en viss 

roll i Skandinavien för partier som existerat kontinuerligt sedan guldåldern 

även om stora delar av litteraturen finner en minskad betydelse av klass 

(Hobolt 2013) och detta kopplas i generella termer till att en fortsatt 

polarisering på vänster-högerskalan kan hålla kvar klassröstningen (Evans och 

Graaf 2013). Ideologier kan förändras även om guldåldern fortlever – faktiskt 

är det närmast en nödvändighet att så sker. Världen upphör inte att förändas 

och partierna måste i viss mån anpassa sig. Såväl partier som ideologier måste 

ha viss möjlighet till förändring för att överleva i en föränderlig värld. Detta 

innebär att även med en partiinteraktion baserad på gamla mönster är det 

rimligt att tänka sig förändringar i den retoriska striden på väljararenan. Men 

kraftiga ideologiska rörelser skulle tala emot en fortlevande guldålder då 

partier ändå måste ha en viss kontinuitet i sitt varande om de ska kunna 

mobilisera sina väljare. Håkansson (1999) finner ett visst stöd för den ”tidlösa 

retoriken” vilket innebär att valretorik uppvisar mer kontinuitet än skarpa brott 

och förändringar. De svenska socialdemokraterna har även framhållits som ett 

framgångsrikt exempel på hur ett parti klara av att upprätthålla ”traditional 

social democratic policies while updating them as appropriate to deal with 

contemporary challenges” (Berman 2006:198). Detta kräver dock att dessa 

”samtida utmaningar” kläs i liknande terminologi som tidigare och att de 

”uppdaterade policys” som framförs inte bör vara alltför annorlunda för att få 

kallas traditionella men uppdaterade. I enlighet med vad som framförts i 

kapitel 1 ovan finns det anledning att tro att värderingar är mer trögrörliga och 

svårföränderliga än positioner i sakfrågor – inte minst därför att värderingar 

ofta framhålls som ”eviga” medan sakfrågor i någon mening kan lösas och 

försvinna från dagordningen åtminstone tillfälligt. Därför är inte förändrade 

ställningstaganden i sig anledning att förkasta hypotes 1, men en viss 

kontinuitet bör ändå skönjas, i synnerhet ifråga om värderingar. Om vänster-

höger fortfarande har en viss förklaringskraft vad gäller röstningsbeteende så 

måste en viss reproduktion av denna konfliktlinje göras av partierna 

(Oscarsson 1998:298-300). Således underhypotes 1D som innebär att 

kontinuitet och evolution i ideologiska ställningstagande – policyförslag, 

värderingar och verklighetsbeskrivning – snarare än revolution ett stöd 

för hypotes 1. Även underhypotes 1E som innebär att värderingar är 

stabila över tid och inte förändras i någon större utsträckning är ett stöd 

för hypotes 1. 

Manin (2002:224-226) påpekar att när röstandet på ett parti snarare är en 

identitetsbekräftande åtgärd än ett aktivt val, får valprogrammen en annan 

uppgift. De är inte till för att övertyga eller dra till sig väljare, snarare är de till 
för att mobilisera supportrar man redan har och entusiasmera partiarbetare. 
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Därför borde de innehålla de ”vaga och uppseendeväckande slagord” som 

Manin menar lanseras under valkampanjer för att mobilisera social konflikter 

och inte innehålla detaljerade programplaner. Detta leder till några tänkbara 

effekter i valmanifesten. Dels borde valmanifesten innehålla utfall och kritik 

mot fiender och motståndare, valstrategiska utspel där man varnar för vad som 

kan hända om ”de andra” vinner. Dels borde de idéer som faktiskt finns med i 

valmanifestet vara färre och med mindre detaljrikedom då inte bör vara långa 

och detaljerade. Dessutom är fokus på valpropagandan på mobilisering av 

väljare, inte övertygande av väljare, och då är sannolikt inte långa, detaljerade 

policyförslag nödvändiga. Vidare innebär, enligt Manin (2002:passim), denna 

sorts mobiliserande av sociala konflikter även att kompromissen får ett starkt 

utrymme på den parlamentariska arenan, och då kan inte partier vara alltför 

bundna av valmanifest på den elektorala arenan. Underhypotes 1F innebär 

att en dominerande förekomst av kritik mot motståndare är stöd för 

hypotes 1. Underhypotes 1G innebär att identifikation av en tydlig fiende 

som måste bekämpas är ett stöd för hypotes 1. Underhypotes 1H innebär 

att kortare, mindre heltäckande manifest med färre förslag är ett stöd för 

hypotes 1. 

Det är viktigt att framhålla att även om det finns tydliga tecken på de-

alignment, det vill säga att skiljelinjerna spelar mindre roll än förr för 

väljarnas val (Bartolini 2005; Bengtsson et al. 2014; Dalton 2004; Thomassen 

och van Ham 2014), så innebär inte det att partiernas retorik med 

nödvändighet har förändrats till sin natur. Likaså innebär skiljelinjers 

minskade betydelse att skiljelinjer inte har lika stor förklaringskraft som 1967 

(Lipset och Rokkan) och 1970 (Rose och Urwin); det innebär däremot inte att 

skiljelinjer inte längre existerar eller att de inte påverkar röstning (Franklin 

och Mackie 2009; Hobolt 2013). Även om skiljelinjer spelar mindre roll kan 

ett parti fortsätta att försöka använda sig av skiljelinjer, tradition eller lojalitet 

för att mobilisera väljare. För den delen kan det också vara så att skiljelinjer 

inte försvunnit så mycket som förändrats eller kompletterats (Clarke och 

Kornberg 1996; Evans och Graaf 2013; Flanagan 1982a; Flanagan och Lee 

2003; Inglehart och Flanagan 1987; Kriesi 2014; Kriesi et al. 2006). Den 

viktigaste skiljelinjen i alla tre skandinaviska länder har varit arbete-kapital. 

”New politics” – vilket jag tolkar som uttryck för GAL-TAN skiljelinjen – har 

förts fram som en förklaring till ”jordbävningsvalet” i Danmark 1973 (Aylott, 

Bergman och Blomgren 2013). Likaså har det visats på generationsskillnader i 

Norge som stämmer något så när överens med ”new politics” även om 

vänster-högerdimensionen fortfarande var mest betydelsefull (Knutsen 1986). 

Därför kan det vara så i de skandinaviska staterna att en minskad betydelse av 

gamla skiljelinjer delvis beror på en ökad betydelse av nya skiljelinjer, 

däribland GAL-TAN och EU. Dessa nya skiljelinjer borde ta sig uttryck i en 

annorlunda verklighetsbeskrivning – då skiljelinjer är ett sätt att försöka 

beskriva verkligheten – men existerande värderingar eftersom värderingar är 
ett sätt att positionera sig gentemot en skiljelinje. På så sätt kan partiet hålla 
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sig inom den existerande ideologiska strömfåran och använda sig av 

existerande retoriska grepp. Underhypotes 1I innebär att om en ny 

skiljelinje uppstår kommer partierna att försöka att utnyttja denna 

genom att försöka assimilera skiljelinjen till en existerande skiljelinjer 

genom att framhålla existerande värderingar (i enlighet med kontinuiteten 

i ideologi som framförts ovan). 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är följande indikatorer ett stöd för hypotes 1 Guldåldern: 

 en stor andel av uppmaningar att gå att rösta 

 en stor andel av presentation av partiet 

 stora inslag av hänvisningar till identitet och grupplojalitet 

 kontinuitet i ideologiskt innehåll 

 kontinuitet i värderingar 

 stor förekomst av kritik mot motståndare 

 identifikation av fiende 

 kortare, mindre heltäckande valmanifest 

 tecken på att en ny skiljelinje utnyttjas i form av gamla värderingar 

och nya verklighetsbeskrivningar 

Hypotes 2 - tomrummet 

Eftersom de senare versionerna av kartellpartitesen framförallt framhåller 

globalisering och EU som yttre omständigheter som tvingar fram en 

konvergens (Blyth och Katz 2005; Katz och Mair 2009) borde detta lämna 

avtryck i partierna retorik. Mer precist så borde det finnas förändringar i vilka 

möjligheter man ser att politiken har att påverka och styra samhället. Men en 

vilja till en mindre ingripande stat som mindre önskvärd på ideologisk grund 

är inte detsamma som en acceptans att det saknas möjligheter att göra detta. 

En sådan avpolitisering eller minskning av det utrymme som ges politiska 

ingripanden på grund av en medveten politisk kampanj kan inte vara det som 

primärt menas med kartellpartitesen. En avpolitisering inom ramen för 

kartellpartitesen på grund av yttre omständigheter borde snarare vara 

”oideologisk”
112

 i den meningen att det inte ges argument i form av idéer i 

valmanifesten. Snarare borde en sådan avpolitisering synas genom en 

nedtoning av politikens roll i form av en beskrivning av politik som passivt, 

minskad möjlighet till politiska val samt en betoning av nödvändighet framför 

möjlighet. Därav följer underhypotes 2A som innebär att partierna tonar 

ned sin möjlighet att påverka genom att i högre grad framställa 

föreslagna policys som nödvändiga eller ofrånkomliga i stället för valbara 

samt därmed att politik i högre grad ses som passivt i stället för aktivt. 

                                                        
112 Det kan givetvis diskuteras om någonting kan vara oideologiskt, men det är inte en diskussion för 

denna avhandling. 
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Likaså framhåller Blyth och Katz (2005) att det kommer att förekomma 

förslag som minskar politikens makt och förskjuter den till andra instanser. 

Men detta är i sig inte i mina ögon nog för att vara ett tecken på en 

kartellisering. Det finns demokratimodeller som framhåller att vissa funktioner 

i samhället inte står under direkt demokratisk kontroll – det främsta exemplet 

torde vara domstolar (Bergman och Strøm 2011). Rimligen kan man ha ett 

ideologiskt ställningstagande om att vissa delar av samhällslivet inte ska stå 

under politisk kontroll utan detta handlar om försök att underminera 

demokratin. Därför måste uttalandet preciseras till att en sådan förändring sker 

utan att man argumenterar för detta. Således underhypotes 2B vilken 

innebär att politikens möjlighet att påverka minskar utan att det 

framförs ideologiska argument för detta.  

Saward (2008, 2010) presenterar tre idealtyper (se ovan, kapitel 1) där den 

andra idealtypen statal claims delvis svarar mot kartellpartitesen. Statal claims 

innebär bland annat att partier företar en viss uppluckring och förändring av 

det ideologiska innehållet. Inom kartellpartitesen nämns uttunning av 

ideologin som en effekt av kartellisering (Mair 2006, 2009), men en ideologi 

måste inte bli tunn bara för att den är möjlig att förändra. En flexibilitet som 

såväl partier måste ha för att överleva i en föränderlig värld (Farrell 2014) och 

även ideologier utvecklas och förändras (Ferrera 2014). Därför bör man, enligt 

min mening, inte resa alltför starka krav på ideologisk oföränderlighet. 

Ideologisk förändring i sig kan inte ses som ett tecken på kartellisering, inte 

ens om denna förändring är en konvergens är det i sig ett tillräckligt tecken på 

en kartellisering. Däremot måste en konvergens på grund av en kartellisering 

innebära en utsuddning av den egna ideologiska profilen. Medan 

policyförslagen i det närmaste förväntas bli identiska mellan olika partier, 

måste de värdringar som respektive parti åberopar antingen försvinna eller 

slätas ut så mycket att det inte längre kommer att vara särskiljande. En 

förändring i riktning mot utslätning av ideologi drivs fram av att partierna inte 

vill riskera stöta bort väljare, därför blir budskapen innehållslösa fraser 

(Carlson 2000:199-200). Således underhypotes 2C vilken innebär att ett 

bortdöende av tävlan kring värderingar och avsaknad av värderingar är 

stöd för hypotes 2. 

Likaså fäster kartellpartitesens förespråkare stor vikt vid närvaron av 

alternativa policyförslag (Katz och Mair 2009; Mair 2007a, 2008, 2013). En 

tänkbar mekanism är att partierna inte vill riskera att stöta bort potentiella 

väljare (Carlson 2000:199-200). Samtidigt kan färre policyalternativ läggas 

fram i en fråga för att denna är ”avgjord” – har striden stått kring att etablera 

ett pensionssystem eller ej så kan den frågan avgöras genom att ett system 

etableras. Men detta innebär ofta att striden förskjuts till att handla om hur 

detta system ska implementeras, finansieras och förvaltas – var ska 

ersättningsnivåerna ligga, vilka undantag och anpassningar måste göras. 

Vilket gör att avgjorda frågor borde generera nya konflikter inom samma 
policyområde. För kartellpartitesen ska få stöd krävs att totala mängden 
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policyalternativ minskar. Därav följer underhypotes 2D vilken innebär att 

det färre policyalternativ totalt (inom flera olika policyoråden) är ett stöd 

för hypotes 2.  

En viktig aspekt av kartellpartitesen är att inskränkandet av policyalternativ 

ses som mer utpräglat på den vänstra halvan av det politiska spektrat och 

framförallt att de så kallade nyliberala reformerna drivs fram utan att det 

presenteras något politiskt alternativ (Blyth och Katz 2005; Katz och Mair 

2009). Samtidigt innebär en eventuell förflyttning av politikens mittpunkt om 

fler ståndpunkter till höger förs fram att det med nödvändighet blir en minskad 

frekvens av ståndpunkter till vänster. En sådan högervridning i sig kan inte 

vara ett tecken på kartellisering eftersom det precis lika gärna kan vara ett 

tecken på en ökad bredd av förslag. Men om förslag till vänster försvinner 

snarare än utmanas av alternativ till höger är det ett tecken på kartellisering.   

Underhypotes 2E innebär därför att en samtidig minskning av frekvens 

och total mängd av policyförslag och värderingar som betecknas som 

vänster kan därför ses som ett stöd för hypotes 2. 

Thomassen och van Hams (2014:405) presenterar, som nämnts i kapitel 1 

ovan, en modell som är uttalat inspirerad av kartellpartitesen men innehåller 

betydligt fler testbara kriterier: audiensdemokrati. Även om denna modell inte 

är identisk med kartellpartitesen är den väldigt lik. Jämfört med 

kartellpartitesen ger Thomassen och van Ham vissa empiriska förhållanden att 

testa. Alla dessa förhållanden rör inte partiernas tävlan om väljarnas röster, 

men de som gör det kan i allra högsta grad ses som tillämpliga på 

kartellpartitesen. Förutom förhållanden som täcks av underhypoteserna 2C, 

2D och 2E ovan poängterar Thomassen och van Ham en betoning av 

genomförande, ledarskap och kompetens: ”[T]hey compete over their 

competence as potential governors and in particular emphasise the personal 

qualities of their political leader” (Thomassen och van Ham 2014:406), vilket 

innebär att valmanifesten förväntas framhålla den egna kompetens och 

förmågan att styra politiskt. En betoning på kompetent förvaltande i stället för 

alternativa policyförslag eller idéinnehåll ingår som en viktig komponent i 

kartellpartitesen (Katz och Mair 2009; Mair 2007b). Underhypotes 2F 

innebär att ett stort inslag av framhållandet av den egna kompetensen är 

ett stöd för hypotes 2. 

Tävlan baserat på ytlig framtoning snarare än substantiellt innehåll 

(Thomassen och van Ham 2014:405) innebär att de faktiska policyförslag som 

läggs fram eller de värderingar som ett parti står för inte längre är det som 

används för att vinna väljarnas röster. I stället för värderingar och 

policyförslag presenteras en bild som inte nödvändigtvis har några konkreta 

effekter i styrandet. Detta svarar väl mot den bild av vaga policyförslag och 

platta, otydliga värderingar som förutsetts finnas inom kartellpartitesen (Katz 

2014; Keman 2014; Mair 2007a, 2008). Underhypotes 2G innebär att ett 

stort inslag av vaga policyförslag och platta, otydliga värderingar är ett 

stöd för hypotes 2. 
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En förutsättning för den sorts förändring som kartellpartitesen beskriver är att 

kopplingarna mellan partier och väljare försvagas (Katz och Mair 1995, 2002; 

Mair 1994, 2013). Denna försvagning innebär att väljare inte längre kan 

förväntas identifiera sig med ett parti (se även Thomassen och van Ham 

2014:405). Detta i sin tur gör att partier inte längre kan vinna röster genom 

hänvisningar till identifikation med partiet eller kopplingar mellan en socio-

ekonomisk grupp och partiet. Alltså innebär underhypotes 2H att 

hänvisningar till gruppidentifikation och partilojalitet på basis av 

skiljelinjer talar emot hypotes 2. 

Betonandet av person framför parti eller ideologi framhålls som ett viktigt 

inslag i kartellpartitesen inte bara av dess upphovsmän (Katz och Mair 2009; 

Mair 2007b)., utan även av andra forskare (Manin 2002; Thomassen och van 

Ham 2014)
113

. Till exempel framhåller Manin (2002:234-235) att ”[v] äljarna 

är alltmer benägna att rösta på en viss person och fäster allt mindre vikt vid 

parti och program”. Detta därför att massmedia ger en möjlighet att nå direkt 

ut till väljarna utan att behöva gå via en partiapparat som mobiliserar redan 

existerande sympatisörer. Vidare menar Manin (2002:236-237) att världen 

blivit mer komplex och interdependent samtidigt som staten har fått utökade 

befogenheter och räckvidd; därför kan inte längre detaljerade program göras 

upp utan i stället är det personliga egenskaper som används för att vinna 

väljare.  Därför innebär underhypotes 2I att om partiledare, enskilda 

partiföreträdare och deras personliga egenskaper lyfts fram i högre grad 

är detta ett stöd för hypotes 2. Karvonen (2010) har dels sammanställt 

mycket av den forskning som finns kring ett ökat fokus på person i politiken, 

dels lämnat egna bidrag. För denna avhandlings del är det väljararenan som är 

relevant, och vad gäller väljararenan kan man sammanfatta Karvonens resultat 

med att person inte betyder så mycket rent generellt, och att person betyder 

ännu mindre i de skandinaviska partisystemen. Valsystemen domineras 

fortfarande av partier, även om det finns möjlighet för väljaren att påverka 

vilken kandidat som kommer in i Danmark och Sverige. Vare sig kandidater 

eller partiledare förefaller ha något större inflytande på röstning i något av 

länderna
114

. En personalisering har redan nämnts som ett tecken på hypotes 2 

kartellpartitesen, och även om det är en empirisk fråga att utredas huruvida 

detta förekommer i valmanifesten ger Karvonens resultat om partiledarens 

relativt ringa inflytande på röstning en viss föraning om att partiledare inte 

heller borde förekomma i valmanifesten. Bilden kompliceras av Nord (2015) 

som menar att partiledaren har fått en viktigare roll som ”vallokomotiv” under 

andra hälften av 1900-talet. Möjligen innebär rollen som vallokomotiv en 

                                                        
113 Manin (2002:passim) presenterar en modell som inte är helt identisk med kartellpartitesen, men som 

ändå innehåller så pass många liknande inslag att den kan användas som inspirationskälla. Notera dock 

att vissa aspekter av Manins tredje modell ”publikdemokrati” i stället förs till hypotes 3 nedan. 

Anledningen till skillnaden mellan min uppdelning och Manins är att Manin fokuserar på representativ 

demokrat, men jag är intresserad av förändringar i partitävlan. 
114 Karvonens resultat stöds även av preliminära resultat från Oscarsson (2017). 
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aktiv kampanj, debatter, torgmöten, tal och liknande, vilket inte syns i 

valmanifesten. Samtidigt har partiledarna givitvis inte varit osynliga eller 

obekanta historiskt sett heller, som ett internationellt exempel kan nämnas att 

redan Duverger (1967[1954]:181) nämner personalisering och anför som 

exempel en medlemsansökan för franska Kommunistpartiet som har rubriken 

”härmed går jag med i Maurice Thorez’ parti.”
115

 I en svensk kontext menar 

Esaiasson (1990:432) att partiledarna haft en viktig roll så länge massmedia 

har varit viktigt – det vill säga under hela 1900-talet – som 

”förtroendeingivande talesmän” i media. Partiledarens roll tycks ha förändrats 

under senare år, Bjerling (2012) talar om partiledare som ”stjärnor” men 

menar även att partiledarna i högre grad har blivit objekt man rapporterar om 

snarare än subjekt som intervjuas. Det måste även påpekas att Bjerling talar 

om mediabilden, medan Karvonen talar om vilken effekt detta får på röstning 

och partitävlan, även om de indirekta partiledareffekterna är mindre studerade 

än de direkta (Bjerling 2012:208-209). 

Slutligen finns det taktikröstning eller strategisk röstning
116

. Taktikröstning 

definieras ofta som "voting for another party than one's most preferred one, 

with the intention to affect the outcome of the election" (Blais et al. 2001). 

Thomassen och van Ham (2014) menar att instrumentellt röstande för att 

uppnå en önskad regering, det vill säga taktikröstning, är ett tecken på deras 

kartellpartiinspirerade modell. Men även i detta fall anser jag det svårt att se 

varför taktikröstning i sig inte kan vara en form av tävlan. Om kartellisering 

innebär en passiviserad väljarkår och partier som vill undvika konflikter är 

taktikröstning snarare ett exempel på det motsatta: det kräver en viss 

sofistikation bland väljare och det är nödvändigt att väljarna anser att deras val 

påverkar politiken för att taktikröstning ska förekomma (Fredén 2014). I 

Downs (1957) framställning kan denna önskan att påverka regeringens 

sammansättning rent av vara ett avgörande krav för ett rationellt, 

preferensmaximerande väljarbeteende. Det är dock skillnad på hur partierna 

uppmanar väljare att agera strategiskt: att klart och tydligt presentera i vilken 

regering ett parti tänker sig ingå är inte ett tecken på kartellisering, men 

däremot att varna för kaos i parlamentet eller att landet blir ostyrbart innebär 

närmast en hänvisning till den egna kompetensen. Därför kan vissa 

uppmaningar till taktikröstning ses som ett tecken på kartellisering. Att 

framhäva den egna kompetensen som argument för väljarna har enligt ovan 

definierats som stöd för hypotes 2. Därför innebär underhypotes 2J att 

uppmaningar till taktikröstning i valmanifest kan vara ett stöd för 

hypotes 2 om dessa uppmaningar framförallt bygger på risken för kaos 

eller instabilitet. 

                                                        
115 ”J’adhère au Parti de Maurice Thorez” 
116 Begreppen taktikröstning och strategisk röstning förekommer båda två i litteraturen om samma 

företeelse. Jag föredrar termen taktikröstning framför strategisk röstning eftersom taktik har en kortare 

tidshorisont och är ett mindre omfattande begrepp än strategi. 
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Sammanfattning 

Följande indikatorer är ett stöd för hypotes 2: 

 en nedtoning av politikens roll i form av en beskrivning av politik 

som passivt, minskad möjlighet till politiska val samt en betoning av 

nödvändighet framför möjlighet. 

 en inskränkning av politikens roll utan att det framförs ideologiska 

argument för detta.  

 en minskad förekomst av värderingar 

 en minskad förekomst av policyförslag 

 färre policyalternativ 

 en minskad förekomst av vänsteralternativ inom policy och 

värderingar 

 ett ökat inslag av betoning av den egna kompetensen 

 ett ökat inslag av vagheter och plattheter 

 en minskning av hänvisningar till gruppidentifikation 

 ett ökat inslag av personargument 

 ett ökat inslag av taktikröstning med betoning på att undvika kaos 

eller instabilitet 

Hypotes 3 – valmaskiner 

Världen har blivit mer svårförutsägbar. Ömsesidigt ekonomiskt beroende; 

snabba social, ekonomiska och tekniska förändringar; globalisering; ökad 

komplexitet i samhällen och världen gör att partierna har svårt att i ett 

valmanifest förutspå lämpliga åtgärder som passar om tre år. Andeweg 

(2003:154f) menar, med stöd av Manin (2002:236-237), att ett sätt att hantera 

detta är ett ökat inslag av retrospektiv röstning, det vill säga, att väljarna 

utvärderar och belönar i stället för att rösta prospektivt. Därav underhypotes 

3A som innebär att ett ökat inslag av självberöm från partiernas sida är 

ett tecken på hypotes 3. Detta kan även jämföras med Thomassen och van 

Ham (2014) som framställer retrospektiv röstning som något som inte hör 

hemma i en tävlingsinriktad demokratimodell, men däremot i deras 

kartellpartiinspirerade modell audiensdemokrati. Problemet är att implicit i en 

uppmaning till retrospektiv röstning ligger en förväntan att de politiska 

motståndarna i händelse av vinst kommer att riva upp åtgärden som förväntas 

ge retrospektiv röstning. Likaså måste väljare i ett partisystem präglat av 

tävlan kunna välja bort ett parti som de upplever har svikit vallöften. Därför 

ställer jag mig tvivlande till att tävlan på grundval av uppnådda resultat i sig 

skulle vara ett tecken på kartellisering eller audiensdemokrati, tvärtom är ”the 

core idea [of retrospective voting] that people’s voting decisions are 

influenced by retrospective evaluations” (Söderlund 2008:220). Retrospektiv 

röstning tycks även implicera en viss volatilitet i röstandet och med Strøms 
(1997:54) ord innebär detta att  ”…voters are far more independent and fickle 
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than ever before, facts that parties ignore only at their own peril.” Alltså är 

retrospektiv röstning definitivt en form av tävlan. Däremot är det en ojämlik 

tävlan såtillvida att försök att vinna röster retrospektivt rimligen i första hand 

kan användas av regeringspartier – oppositionen har förmodligen mindre 

möjlighet att peka på uppnådda resultat
117

. Därför måste ett resultat av 

denna typ kontrolleras mot regeringsinnehav eller position som stödparti. 

I samband med att partier går från att vara masspartier kommer deras 

väljarstrategi att gå från att påstå sig representera en specifik väljargrupp, 

socialgrupp eller klass till att påstå sig representera samhället i stort (Enroth 

2015), och därmed måste partierna använda valkampanjen för att övertyga 

väljare att rösta på dem snarare än att använda valkampanjen för att mobilisera 

de röster som finns i la classe gardé (Biezen och Poguntke 2014). Detta 

innebär även att väljarna blir mindre lojala mot specifika partier och därmed 

mindre benägna att bli medlemmar och lämnar därför plats för den 

professionella partiorganisationen (Biezen och Poguntke 2014). Detta innebär 

även att kopplingen mellan de intressen som partierna utger sig för att 

representera och de faktiska partiorganisationerna blir svagare. Syftet med den 

kvarvarande partiorganisationen är framförallt att vinna val (se även 

Panebianco 1988; Schumpeter 2008[1942]), inte att representera specifika 

intressen i väljarkåren (Blyth och Katz 2005; Katz och Mair 1995, 1996, 

2012). Ett exempel på detta synsätt utanför statsvetenskapen är Suhonen 

(2014:50): ”[v]issa muttrade om att de kastade ut arbetarna ur arbetarpartiet, 

andra såg med oro på att partiet höll på att förvandlas från ett folkrörelseparti 

till en kommunikationsbyrå som med några knapptryck kunde byggas om till 

valmaskin.” Suhonen ger uttryck för något som rimligen bör beröra alla partier 

som genomgår en förändring av konkurrensskäl. Därför måste partierna för att 

överleva i en konkurrenssituation aggregera bredare intressen än vad 

folkrörelsepartierna kunde mobilisera. De måste vinna väljare som är mindre 

lojala i en catch-all situation (Kirchheimer 1966). Till detta kommer ”…från 

slutet av 1960-talet hann önskemålen och kraven inte bara ikapp utan också 

förbi den faktiska tillväxten. Redan Tage Erlander talade om de stigande 

förväntningarnas missnöje”  (Fjæstad 2013:1). Samtidigt kan detta missnöje 

inte mötas enbart av ökade utgifter – finns det ett sjukhus, kan man inte bara 

bygga ett till vid missnöje med sjukvården i det första. Därför kan riktning på 

vallöften förskjutas från kvantitet till kvalitet eller för att formulera det i 

Fukuyamas (2015) termer: det skapar högre förväntningar på statens och det 

politiska systemets förmåga att leverera. Om partierna verkligen konkurrerar 

om röster bör denna förskjutning gå att se i valmanifesten. Därav 

underhypotes 3B som innebär att ett ökat fokus från samtliga partier på 

                                                        
117 Men detta innebär inte att det är omöjligt för partier i opposition att använda sig av självberöm för 

att vinna röster. Söderlund (2008) menar att även oppositionspartier kan utvärderas retrospektivt av 

väljarna. Oavsett om ett parti är i opposition eller regeringsställning kan dess beteende utvärderas av 

väljarna på valdagen. 
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kvalitet för breda grupper i den offentliga servicen snarare än expansion 

för specifika mindre grupper är ett stöd för hypotes 3. 

Rimligen bör en konvergens av konkurrensskäl inkludera försök att behålla 

väljare som befinner sig från mitten och mot “den egna flanken”, det vill säga, 

den flank som partiet kom ifrån innan den förflyttningen mot den politiska 

mitten. Policy har dock inte en lika given signalfunktion som ideologisk 

markör som värderingar och ideologiska ledord. Således, om nu policy 

konvergerar, så bör värderingar fungera som en symbol för att visa vilken 

flank man kommer ifrån och som ett ”ankare” för att säkerställa att policy inte 

rör sig alltför långt mot den politiska mitten. Till detta kommer att en total 

konvergens mot en medianväljarposition rimligen måste leda till ett lägre 

valdeltagande då väljare inte kan göra ett val om det inte är någon skillnad 

mellan alternativen (Whiteley 2010[2006]). Ideologi som helhet bör rimligen 

också förändras mer sakta än sakfrågor (se tidigare kapitel) vilket förstärker 

den förankrande effekten av värderingar. Den professionella valmaskinen kan 

alltså inte släppa taget om sina ursprungliga värderingar helt – åtminstone inte 

retoriskt. Vidare värderingar fungera som en ”genväg” för partierna att 

signalera till väljarna (Downs 1957). Downs menade att detta var ett enklare 

sätt att nå väljarna då dessa inte kan förväntas ta del av hur många sakfrågor 

som helst. Bell (2000[1960]) menar till och med att värderingar
118

 gör 

politiska ställningstaganden enklare och därigenom direkt kan bidra till en 

ökad konfliktnivå. Värderingar kan även vara ett sätt att ge väljarna en ledtråd 

om hur ett parti skulle kunna tänkas agera i en oförutsedd kris om några år. 

Manin (2002:238-239), menar att det idag finns så många olika skiljelinjer och 

att dessa förändras så hastigt att det närmast är politiker som har initiativet att 

presentera olika förslag för väljarna. Manin betonar framförallt att väljarna får 

en mer reaktiv roll gentemot politikerna, men det som är intressant är att det 

kan bli viktigare för partierna att framstå som ideologiskt distinkta och tydliga 

i en mer komplex värld präglad av hög partikonkurrens. Just frågan om en 

ideologisk förskjutning framförallt under 80- och 90-talen är komplicerad, 

medan Boréus (1994) finner stöd för en ”högervåg”
119

, menar Berman 

(2006:199) att även de borgerliga partierna i första hand försöker vara bättre 

på att implementera socialdemokratiska koncept i kombination med stadig 

tillväxt. Viss existerande forskning har argumenterar för att partivalet under 

1970- och 1980-talet gradvis försköts från att ha handlat om socio-ekonomiska 

grupper till att handla om policybaserad tävlan inom en (värderingsbaserad) 

vänster-högerdimension (Bartolini och Mair 2007 ; Franklin, Mackie och 

Valen 2009 [1992] ; Thomassen och van Ham 2014). Men även denna 

vänster-högerdimension är i alla fall delvis grundad i partiernas ursprung och 

                                                        
118 Noga räknat skriver Bell (2000[1960]) att ideologi förenklar och bidrar till konflikt, men som han 

använder begreppet svarar det mer mot vad jag kallar för värderingar då ideologi strikt talat innehåller 

även handlingsrekommendationer och verklighestbeskrivning. 
119 Även om det finns viss kritik mot definitionen av vad som är ”nyliberalism” och ”höger” 

(Hermansson 1995). 
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det ideologiska bagage de har tagit med sig och det går heller inte att bortse 

från att partier har medlemmar som kan tänkas ha tämligen starka 

övertygelser
120

. Vikten av detta ideologiska bagage visas även av de 

misslyckade catch-all strategier som vissa socialdemokratiska partier försökt 

sig på – och ibland reverserat (Allen 2009). Därav följer underhypotes 3C 

vilken innebär att ökat inslag av värderingar och konflikter över 

värderingar är ett stöd för att hypotes 3. 

Om skiljelinjer tappar i betydelse, (se diskussion kapitel 1, ovan) borde det 

innebära att det Sjöblom (1968:177) kallar offensiv propaganda blir viktigare 

eftersom det är relativt svårare att behålla lojaliteten hos väljare samtidigt som 

det är relativt lättare att övertyga en sakfrågeväljare att byta sida än en 

skiljelinjesväljare (Shamshiri-Petersen 2010:18; Smith 2009:556). Redan 

Kirchheimer (1966:195) menade att en catch-all strategi “inevitably limits the 

intensity of commitment [the party] may expect.” I en sakfrågedominerad 

miljö skulle däremot defensiv propaganda framstå som svårare, om inte nära 

nog omöjligt. Panebianco (1988:263-265) menar även att ett parti som inte 

längre domineras av medlemmar utan snarare är en kampanjorganisation 

kommer att poängtera sakfrågor framför mobilisering. Således borde 

valkampanjer i ett system där interaktioner präglas mer av sakfrågor och 

mindre av skiljelinjer bli hårdare och innehålla mer offensiv propaganda och 

mindre defensiva försök att mobilisera sin classe gardé (Mair 1997b:158), 

övertygande i stället för mobiliserande (Smith 2009:560). Därför innebär 

underhypotes 3D att ett minskat inslag av mobiliserande propaganda i 

form av hänvisningar till identitet och lojalitet är ett stöd för hypotes 3. 

Ytterligare en viktig punkt rörande Naurins (2013) ovan nämnda 

vallöftesforskning är terminologin vag vs specifik när det gäller löften. Ett 

löfte är vagt om det kan uppfyllas på flera sätt och specifikt om det kan 

uppfyllas på enbart ett sätt
121

. Även denna avhandling kommer att begagna sig 

av detta motsatspar
122

, men där Naurin definierar vag som ett löfte som kan 

uppfyllas på flera sätt definierar jag vag som ett löfte där det inte går att säga 

om det är uppfyllt eller ej, alternativt ett löfte där det är oklart vad som 

egentligen lovas. I en uppföljande studie finner Håkansson och Naurin (2014) 

även att det blir betydligt fler vallöften under de senaste 20 åren i svenska val. 

De observerar även en kraftig ökning av specifika vallöften samt att vallöften i 

högre grad tenderar att vara oberoende av andra partiers vallöften. 

Sammantaget menar de att detta tyder på ett ”mer specifikt val” för väljarna 

och kopplar detta till den ökade volatiliteten i väljarkåren. Ett liknande 

resonemang förs av Lindvall et al. (2017). Jämför även hur Panebianco 

(1988:263-265) och Smith (2009) beskriver minskande mobilisering till 

förmån från sakfrågor som ett sätt att vinna väljare. Ett ökat inslag av precisa 
                                                        
120 Mays lag anger att aktivister, det vill säga partimedlemmar, har mer tydliga och inflexibla 

ideologiska övertygelser än både partiets ledare och väljare (May 1973). 
121 För en utökad diskussion om denna defintion, se Vedung (1977:67) och Fredriksson (1992:93). 
122 Se nedan, kapitel 3, metod. 
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vallöften tyder på en skärpt partitävlan där väljarna måste vinnas med förslag, 

och därav följer underhypotes 3E att en ökad frekvens precisa 

policyförslag innebär stöd för hypotes 3. Likaså underhypotes 3F som 

innebär att en ökad mängd policyförslag tyder på stöd för hypotes 3. 

En ideologisk förändring över tid kan även innebära att vad som ses som 

höger och vänster kan förändras och förskjutas över tid (Dalton 2008:115-

120). En fråga kan avgöras och försvinna från dagordningen, men det kan 

även bli så att en fråga kan avgöras varefter den politiska striden flyttar till en 

följdfråga: om striden först stod kring huruvida det skulle finnas ett allmänt 

pensionssystem kan striden flyttas till hur detta ska utformas eller så kan 

striden gälla huruvida det ska vara mer eller mindre generöst men där dess 

existens inte längre ifrågasätts. Givetvis kan en förändring även gå åt motsatt 

håll: privatägda radiokanaler förekom inte ens på 1960-talet, därefter blev det 

strid om frågan, idag ifrågasätts inte existensen av privatägd radio. Lindbom 

(2008) menar att generationsförändring – och samhällsförändring – kan ha stor 

betydelse för ett partis ideologi, till exempel företrädde Moderaternas under 

1960-talet ett starkt motstånd mot dagis, men på 2000-talet sätter 

partiledningen själv sina barn på dagis. Liknande förskjutningar, förflyttningar 

och vridningar kan ske med värderingar. Enligt Saward (2008, 2010) är en 

viss uppluckring av det ideologiska innehållet ett tecken på en övergång från 

masspartiernas typ av representation och således ett slut på guldåldern. Men 

en uppluckring och förändring av ideologin måste inte betyda en uttunning. 

Ideologi kan även i sig underlätta konflikt (Bell 2000[1960]). Som nämnts 

ovan måste en viss föränderlighet tillåtas inom ramen för en ideologi för att 

den ska kunna överleva i en föränderlig värld. Därför kan det vara en ökad 

komplexitet i valmanifesten som tvingas fram av en förändrad verklighet och 

därmed för med sig en uppluckring av tidigare distinkt ideologi. En 

uppluckrad ideologi behöver heller inte innebära att allt inom en ideologi 

ifrågasätts. Det kan röra sig om att en viss värdering inte längre tillmäts 

samma vikt eller att ett specifikt policymål släpps. Vad som däremot är 

omöjligt är en helt oföränderlig ideologi i ett partisystem som präglas av ökad 

konkurrens. Underhypotes 3G innebär att även om vilka värderingar och 

policyförslag som tas upp förväntas skifta över tid, kommer det att finnas 

en konflikt över dem. Konflikten är permanent även om objektet för 

konflikten inte är det. 

Nord (2015:167) redovisar en typologi över hur svenska valkampanjer 

utvecklats och skiljer då mellan förmodern (1900-1950), modern (1950-1985) 

och postmodern (1985-) kampanj. Indelningen bygger på flera olika faktorer, 

men det som framförallt är relevant för min undersökning är konstaterandet att 

massmedia blir viktigare med tiden, att väljare blir mindre lojala, att partiernas 

kommunikation blir mer professionell och framförallt att valkampanjer kräver 

mer resurser med tiden. Ett sätt att mäta den ökade professionaliteten hos 

partier är också att se hur de organiserar de valmanifest de producerar. Som 
Manin (2002:236) skriver är världen mer komplex, men av detta, menar jag, 
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följer inte med nödvändighet att partierna måste bli vagare och otydligare – 

det kan precis lika gärna krävas en mer genomarbetad text för att klargöra 

komplicerade frågor och presentera heltäckande lösningar. Om det finns ett 

ökat inslag av rent organiserande text som rubriker, innehållsförteckningar, 

beskrivningar av dokumentet som sådant  skulle detta kunna vara ett tecken på 

en ökad professionalisering av partiorganisationen, därav underhypotes 3H 

som innebär att ett ökat inslag av rubriker, introduktioner och 

innehållsförteckningar är ett tecken på hypotes 3. 

Som nämnts ovan definieras taktikröstning som "voting for another party than 

one's most preferred one, with the intention to affect the outcome of the 

election" (Blais et al. 2001). Vidare kan taktikröstning ske på flera olika sätt, 

dels för att maximera mandat, dels för att maximera önskvärt policyutfall 

(Hobolt och Karp 2010; Jormfeldt och Hagevi 2011). Vid mandatmaximering 

så försöker väljaren undvika att ”kasta bort” sin röst genom att rösta på ett 

parti som inte vinner representation och väljer därför ett annat önskvärt parti 

som har chans att vinna. Policymaximering kan innebära att väljaren röstar på 

ett litet allierat parti för att detta ska klara en spärrgräns och på sätt hjälpa det 

önskade blocket eller den önskade koalitionen att vinna. Alternativt kan det 

innebära att väljaren ”straffar” sitt föredragna parti genom att rösta på något 

annat parti för att på så sätt stödja den önskade koalitionen eller det önskade 

blocket. Slutligen kan en väljare rösta på ett parti för att “dra” en koalition i 

önskad riktning. För svensk del har Fredén (2014) samt Jormfeldt och Hagevi 

(2011) visat att taktikröstning i form av ”threshold insurance voting” 

förekommer i Sverige och det finns även andra undersökningar som tyder på 

detta (Gilljam 1990; Oscarsson och Holmberg 2013). Alla dessa former av 

taktikröstning, menar jag, tyder på en väldigt konkurrensutsatt miljö, där 

taktikröstning är ett sätt att uppnå politiska vinster för det egna partiet 

antingen direkt genom röster eller indirekt genom stöd för partiets önskade 

regering. Därmed är förekomsten av denna sorts taktikröstning ett tydligt 

tecken på hypotes 3, professionell partitävlan. Underhypotes 3I innebär 

alltså att förekomst av taktikröstning för att uppnå önska regering eller 

önskad inriktning på en regering är ett stöd för hypotes 3. 

Sammanfattning 

Följande indikatorer är ett stöd för hypotes 3: 

 ett ökat inslag av självberöm från partiernas sida (kontrollerat mot 

regeringsinnehav) 

 ett ökat fokus från samtliga partier på kvalitet för breda grupper i den 

offentliga servicen snarare än expansion för specifika mindre grupper  

 ett ökat inslag av värderingar och ideologisk tävlan kombinerat med 

en viss ideologisk förändring över tid 

 ett minskat inslag av mobiliserande propaganda i form av 

hänvisningar till identitet och lojalitet 
 en ökad frekvens precisa policyförslag 



 

80 

 

 en ökad mängd policyförslag 

 en permanent närvaro av konflikt och motstående positioner ifråga 

om värderingar och policyförslag även om positioner förändras 

 ett ökat inslag av rubriker, introduktioner och innehållsförteckningar 

 taktikröstning för att uppnå önska regering eller önskad inriktning på 

en regering är ett stöd för hypotes 3. 

Nödvändig kontroller 

Thomassen och van Ham (2014) lyfter fram retrospektiv röstning – röstning 

efter utvärdering av den gångna mandatperioden som ett tecken på deras 

kartellpartiinspirerade modell. Förvisso kan man göra den analysen, men 

utvärderande röstning måste inte vara ett tecken på kartellisering och 

konfliktens bortdöende. Om man menar att politik ska styras av vad partier 

lovar i valrörelser måste rimligen utvärderande röstning ha en plats även i 

modeller som präglas av tävlan. Världen idag blir alltmer komplex och mer 

svårförutsägbar för partierna. Ömsesidigt ekonomiskt beroende; snabba social, 

ekonomiska och tekniska förändringar; globalisering; ökad komplexitet i 

samhällen och världen gör att det blir svårt att i ett valmanifest förutspå 

lämpliga åtgärder om tre år som svar på en oförutsedd kris. Andeweg 

(2003:154f) menar, med stöd av Manin (2002:236-237), att ett sätt att hantera 

detta är ett ökat inslag av retrospektiv röstning, det vill säga, att väljarna 

utvärderar och belönar i stället för att rösta prospektivt
123

. Att peka på 

uppfyllda löften – eller motståndarens ouppfyllda löften – är i allra högsta 

grad en form av tävlan, och i en konkurrenssituation kan det mycket väl vara 

ett mycket effektivt sätt att tävla (Fenno 1978). Därmed kan inte uppmaningar 

till retrospektiv röstning i sig vara ett tecken på en kartellisering. Men om 

uppmaningar till retrospektiv röstning har en mycket stark position i 

valmanifesten på bekostnad av faktiska policyförslag, då förefaller det mera 

rimligt att tolka det som ett stöd för hypotes 2, kartellpartitesen. I synnerhet 

om detta innebär ett stort inslag av blame-avoidance och skuldbeläggande av 

motståndaren (Hinterleitner 2017; Weaver 1986) utan att faktiskt föra fram 

förslag på lösningar. Däremot är utvärderande röstning inte något som borde 

finnas i Guldåldern som präglas av stabila röstningsmönster byggda på 

identitet. Därför innebär underhypotes 4A att uppmaningar till 

utvärdering i valmanifest kan vara ett stöd för hypotes 2 eller 3 beroende 

på samspel med andra faktorer. Underhypotes 4A innebär alltid ett 

förkastande av hypotes 1. Däremot är det rimligen så att försök att vinna 

                                                        
123 Se även Ahlbäck Öberg, Hermansson och Wängnerud (2007) som undersöker avhoppare i svenska 

Riksdagen. Ahlbäck Öberg, Hermansson och Wängnerud finner ett visst stöd för Manins (2002) tes om 

en förskjutning i riktning mot publikdemokrati, men deras undersökning rör inte kampen om väljarnas 

röster och deras diskussion om prospektiv kontra retrospektiv röstning är därför tämligen kortfattad och 

teoretisk. 
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röster retrospektivt genom att peka på resultat enbart kan användas av 

regeringspartier – oppositionen har förmodligen mycket lite möjlighet att peka 

på uppnådda resultat. Därför måste ett resultat av denna typ kontrolleras mot 

regeringsinnehav. Retrospektiv röstning i form av skuldbeläggande och kritik 

mot sittande regering är däremot rimligen oppositionens paradgren. Samtidig 

är det inte bara retrospektiv röstning som kan påverkas av ett partis position i 

regering. Det kan tänkas att ställningstaganden i sakfrågor kan påverkas av 

oppositions- eller regeringsposition; som ett exempel menar Sitter (2001) att 

euroskepsis i Skandinavien i första hand är en opposition-regeringsdynamik, 

det finns en tydlig kostnad i röstetal för att regera (Downs 1957; Strom 

1990:55-60)och på den parlamentariska arenan dominerar oppisitions-

regeringsdynamiken  (Hix och Noury 2015).  Därför måste det tas hänsyn 

till huruvida partier är i regeringsställning i en specifik valkampanj, i 

synnerhet vad gäller tävlan över utvärdering. Vidare är det vanligt 

förekommande – inte minst i media – att se ekonomiska indikatorer som 

avgörande för om en regering blir omvald eller ej, och det finns stöd för att 

detta spelar roll (Lewis-Beck och Stegmaier 2000; Miller och Mackie 1973). 

Sjöblom påpekar att detta kan leda till att regeringen får skulden för eller 

belönas för ekonomiska förhållanden som regeringen strikt talat inte kan 

påverka (Sjöblom 1968:108). Därför måste det även tas hänsyn till det 

allmänna ekonomiska läget, såsom statsskuld, inflation, arbetslöshet i 

synnerhet vad det gäller retrospektiv röstning. 
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3 metod: hur studera partitävlan? 

I detta kapitel presenteras den metod som används för att pröva hypoteserna 

samt de metodologiska överväganden som ligger bakom dessa val. Först görs 

en presentation av mina valda fall: de skandinaviska länderna och de 

partifamiljer som studeras, inklusive bakgrundsfaktorer som till exempel 

vilket parti som hör till vilket politiskt block. Efter detta bakgrundsstycke 

följer en diskussion om valmanifest som material. Med utgångspunkt i de 

hypoteser som presenterats i tidigare kapitel redovisar jag sedan min metod för 

att testa hypoteserna. De indikatorer som behövs för att pröva hypoteserna 

operationaliseras och naglas fast i empiriskt testbar form. Därefter redogör jag 

för de val som gjorts vid kodning och tolkning av materialet. 

Presentation av fall och bakgrund 

Detta stycke innehåller en presentation av de valda fallen, den valda 

tidsperioden och ger viss bakgrundsinformation gällande partifamiljer och 

blockbildning i Skandinavien. 

De skandinaviska staterna 

Som klargjorts i inledningen avser jag att studera agrara, konservativa och 

socialdemokratiska partier från tre skandinaviska
124

 partisystem: Danmark, 

Norge och Sverige under perioden från 1970-2010. 

Av kapitel 1 ovan framgår flera skäl till att studera skandinaviska partisystem. 

Logiken bakom denna sorts jämförelse är det som brukar kallas most similar 
system design (Siaroff 2000). De nordiska länderna – och därmed de 
                                                        
124 Skandinavien och Norden är inte samma sak, även om det är vanligt att termerna används slarvigt 

och även medvetet sammanblandas – i synnerhet i engelskspråkig litteratur (Bengtsson et al. 2014). 

Skandinavien är Danmark, Norge och Sverige. Norden är Skandinavien samt Finland och Island. Detta 

innebär att de partier som sitter på färöiska eller grönländska mandat i det danska Folketinget inte är en 

del av undersökningen trots att ledamöter på dessa mandat ibland samarbetar väldigt nära med danska 

motsvarigheter. Dessa representanter tillhör inte danska partier och har dessutom ofta valt att stå 

”utanför” interna danska frågor (Kurrild-Klitgaard 2013). Valen är separata företeelser gentemot det 

danska valet då det är delvis andra skiljelinjer och andra frågor som dominerar (Petersson 2005). 
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skandinaviska – framhävs ofta som lika, såväl institutionellt och kulturellt som 

socialt och ekonomiskt (Arter 2006, 2008; Aylott 2014; Bengtsson et al. 2014; 

Bergman och Strøm 2011; Demker och Svåsand 2005; Gustafsson 1997; 

Hansen och Waever 2002; Heidar 2004; Lindblad et al. 1984; McCormick 

2010; Petersson 2005; Rokkan och Urwin 1982b). Komparativa studier mellan 

länderna är därför vanliga (Arter 2001, 2011; Aylott 2011; Bengtsson et al. 

2014; Berglund och Lindström 1978, 1979; Damgaard och Bergman 2000; 

Einhorn och Logue 1988; Esaiasson och Heidar 2000; Grofman och Lijphart 

2002; Hansen och Waever 2002; Haugsgjerd Allern och Aylott 2009; Heidar 

2004; Johansson och Raunio 2001, 2010; Knutsen 1990; Wind 2010). Einhorn 

och Logue (1996:159-160) argumenterar för att de fem nordiska länderna 

lämpar sig för jämförelser.  Likheterna framhålls mer ju tidigare verk som 

konsulteras och en studie med start 1970 borde kunna förutsätta en hög grad 

av likhet i början av den undersökta perioden. Samtidigt visar Berglund och 

Lindström (1978) att länderna är mer lika varandra i ekonomiskt och socialt 

hänseende i slutet av 1970-talet än tidigare. Likheten mellan de tre 

skandinaviska länderna är dessutom större än mellan de fem nordiska 

(Bengtsson et al. 2014; Berglund och Lindström 1978).  

Vid översikter av olika partisystem placeras de skandinaviska partisystemen i 

samma eller närliggande kategorier (Blondel 1968; Dahl 1966; Duverger 

1967[1954]; Lijphart 1977; Mair 1997b; Rokkan 1970; Sartori 2005[1976]; 

Smith 1989b; Ware 1996; Wolinetz 2004; von Beyme 1985) och 

partisystemens historiska utveckling är likartad (Berglund och Lindström 

1978; Caramani 2004; Rokkan 1970). De tre skandinaviska länderna placeras i 

princip alltid i samma kategori före 1970-talet, och i regel i samma kategori 

under 2000-talet. Det avvikande fallet tenderar att vara Danmark
125

 främst 

därför att fler partier vinner representation på 1970-talet och att den danska 

socialdemokratin har en mindre dominant position jämfört med Norge och 

Sverige. När det med tiden blir fler partier i Norge och Sverige och färre i 

Danmark tenderar partisystemen att klassificeras lika igen. Den divergens som 

ibland framhålls tycks snarast vara en funktion av vilken tid som undersöks: 

Einhorn och Logue (1988) samt Wolinetz (1988b) behandlar de skandinaviska 

partisystemen gemensamt även om de finner en ökande divergens. Tolv år 

senare konstaterar Siaroff (2000:14-16) att det inte finns några större 

skillnader mellan de skandinaviska partisystemen. Samtidigt finns det en 

stabilitet över tid: samma partifamiljer är företrädda och det tenderar att vara 

samma partifamiljer som är centrala partier i partissystemet. Vad gäller 

elektorala system uppvisar de nordiska länderna inte bara en stor likhet, de 

uppvisar också en stark kontinuitet (Aylott, Bergman och Blomgren 2013; 

Ellinas 2010; Petersson 2005) vilket underlättar jämförelser över tid. 

                                                        
125 För en delvis avvikande mening, se Siaroff (2000). 
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I denna studie studerar jag tre partifamiljer: socialdemokrater, konservativa 

och agrarer. Dessa tre partifamiljer identifierades av Sundberg (1999)
126

 som 

polpartier (”pole parties”) vilka dominerat partisystemen och monopoliserat 

regeringsmakten. Under min undersökningsperiod har polpartierna alltid – 

med undantag för det danska valet 1973 (Arter 2008:137) – fått över hälften 

av väljarnas röster och ofta betydligt mer än så (Arter 2011)
127

. De två största 

partierna har i regel varit två polpartier
128

. Vad gäller regeringsmakten har 

statsministern i regel hämtats från polpartierna – undantaget en regering ledd 

av Radikale Venstres i Danmark (Hilmer Baunsgaard 1968-1971), tre 

regeringar i Norge ledda av Kristelig Folkepartis (Lars Korvald 1972-1973, 

Kjell Magne Bondevik 1997-2000 och 2001-2005) och den svenska 

folkpartiregeringen 1978-1979 under Ola Ullsten. Förutom regeringen Ullsten 

har ingen regering bildats utan minst ett av polpartierna i någon av staterna. 

Följaktligen är det klart att dessa tre partifamiljer har varit politiskt 

dominerande under den undersökta perioden – om än i olika konstellationer 

och positioner. 

Slutligen har kartellpartitesens upphovsmän vid flera tillfällen pekat ut de 

skandinaviska länderna som mest troliga fall för kartellisering (Blyth och Katz 

2005; Katz och Mair 1995:17). Om EU är en drivande faktor för kartellisering, 

vilket det framställs som i senare versioner av kartellpartitesen (Katz och Mair 

2009; Kriesi 2008; Mair 2007a, 2013) så är det dessutom en fördel att 

Skandinavien uppvisar en variation i EU-anslutning – Danmark är EU-

medlem sedan 1973, Sverige sedan 1995 och medan Norge avstod från 

medlemskap både 1973 och 1995. 

De skandinaviska partifamiljerna 

Som nämnts ovan är partifamiljer en gruppering av partier från olika 

partisystem beroende på ursprung och sociologisk bakgrund eller ideologisk 

närhet eller namnval och internationella kontakter. Det finns ett flertal olika 

klassifikationer: von Beyme, Ennser, Seiler, Smith och Ware har alla 

föreslagit egna versioner av partifamiljer
129

. Som framgår av tabell 3.1, nedan, 

finns det en total samstämmighet i klassifikationen av konservativa och 

                                                        
126 Som i sin tur bygger på Rokkan och Hagtvet (1987), se även Berglund och Lindström (1978, (1979) 

samt Arter (2011). 
127 För fullständig redovisning, se appendix 1. 
128 Undantagen är de danska valen 1973 och 1977 då Fremskridtspartiet är näst största parti och de 

norska valen 1997, 2005 och 2009 då Fremskittspartiet är näst största parti. För fullständig 

redovisning, se appendix 1. 
129 Fullständig redovisning av detta finns i appendix 2. Även Siaroff (2000) har en indelning, men visar 

bara på vilka partifamiljer som förekommer i vilket partisystem. Eftersom Siaroff menar att såväl 

agrara som liberala/radikala partifamiljen är företrädd i Danmark bör den agrara syfta på Venstre, i 

synnerhet eftersom han utpekar detta parti som ett intresseparti för jordbruket och landsbygden. I slutet 

av undersökningsperioden menar Siaroff, som nämnts ovan, att det egentligen inte finns några 

avvikelserna mellan vilka partifamiljer som är representerade i de olika skandinaviska staterna 

(2000:14-16) vilket även det talar för att Venstre är ett agrarparti i Siaroffs framställning.  
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socialdemokratiska partier. Även vad det gäller norska Senterpartiet och 

svenska Centerpartiet finns det samstämmighet, även om det råder en viss 

begreppsförvirring gällande namn på partifamiljen. Även danska Venstre förs 

ofta till samma partifamilj. Ett undantag är Seiler (1980) men även Seiler 

menar att i Danmark ” förmedlas de rurala rösterna av Venstre”
130

 (1980) och 

konstaterar att anledningen till att det inte finns ett tydligt agrarparti i 

Danmark är att ”jordbruksintressena förblir lojala mot liberalerna”
131

 (Seiler 

2009). Även Smith klassificerar Venstre i en annan partifamilj än 

Centerpartiet och Senterpartiet, detta tycks mest bero på deras relativa 

placering på vänster-högerskalan och samarbetsmönster i parlamentet (Smith 

1989b:122-124)
132

. 

Tabell 3.1. Partifamiljer enligt olika teoretiker 

 Von Beyme Ennser Seiler Smith Ware 

V Agrar/liberal-

konservativ 

Liberal Liberal Liberalkons. Agrar och 

ex-agrar 

SP Agrar Liberal Agrar Center Agrar och 

ex-agrar 

C Agrar Liberal Agrar Center Agrar och 

ex-agrar 

KF Konservativ Konservativ Konservativ Konservativ Konservativ 

H Konservativ Konservativ Konservativ Konservativ Konservativ 

M Konservativ Konservativ Konservativ Konservativ Konservativ 

SD Social-

demokrat 

Social-

demokrat 
Social-

demokrat 
Social-

demokrat 
Social-

demokrat 

DNA Social-

demokrat 
Social-

demokrat 
Social-

demokrat 
Social-

demokrat 
Social-

demokrat 
SAP Social-

demokrat 
Social-

demokrat 
Social-

demokrat 
Social-

demokrat 
Social-

demokrat 

Källa: Ennser (2012); Seiler (1980); Smith (1989b); Ware (1996); von Beyme (1985) 

Kommentar: von Beyme ser den liberala partifamiljen som en flernivåfamilj, där agrarer 

är en sub-familj, och liberalkonservativa en annan sub-familj. Likväl öppnar han för att 

Venstre kan klassificeras som båda. Ennser bygger i princip vidare på von Beyme, men 

utelämnar sub-familjer. 

                                                        
130 ”…le vote rural est médiatisé par les libéraux” 
131 ”…les intérêts agricoles, … demeurés fidèles aux libéraux” 
132 Det förtjänar även att påpekas att Smiths klassificering tycks vara gjorda av Smart (1989) men vare 

sig Smith eller Smart är särdeles tydlig med resonemang om varför Venstre och de andra nordiska 

agrarpartierna placeras olika – under 1970- och 1980-talet skiljer sig inte samarbetsmönstren mellan 

partierna nämnvärt åt mellan länderna. 
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Även klassifikation av partier efter deras namnval
133

 och internationella 

kontakter nämns som ett sätt att klassificera partifamiljer
134

. Dessa kontakter 

är i form av medlemskap i politiska internationaler, europeiska partier, 

partigrupper i Europaparlamentet och partigrupper i Nordiska Rådet. Norska 

partier är inte medlemmar i någon partigrupp i Europaparlamentet, men har 

ofta kontakter och/eller medlemskap i de europeiska partierna. 

Vad gäller partigrupperna i Nordiska Rådet så har nordiska partier länge haft 

starka kontakter inom Norden och partierna har historiskt fäst en stor vikt vid 

dessa (Petersson 2000:85). Därför kan grupptillhörigheten spegla vilken 

partifamilj ett parti tillhör. Partierna med agrar bakgrund är medlemmar i 

Mittengruppen, de konservativa i den konservativa gruppen och de 

socialdemokratiska i den socialdemokratiska gruppen.  

De europeiska partierna
135

 är konfederationer snarare än förenade partier och 

kan snarare ses som arenor för de nationella partierna än aktörer i sin egen rätt 

då det är nationella partierna som utser kandidater, skriver manifest, för 

kampanj och avgör den politiska framtiden för en ledamot i 

Europaparlamentet (Bartolini 2005:331; Corbett, Jacobs och Shackleton 

2000:89; Hanley 2008; Hix, Noury och Roland 2007; Krouwel 2004; Lindberg 

2008).
136

 Därmed kan medlemskap i europeiska partigrupper ses som ett 

komplement vid avgöranden om vilken partifamilj ett visst parti tillhör. 

Senterpartiet framstår som problematiskt att placera: de andra två agrara 

partierna Centerpartiet och Venstre är medlemmar i Alliance of Liberals and 

Democrats for Europe (ALDE), vilket Senterpartiet inte är. Däremot är Det 
Norska Arbeiderparti (DNA) medlem i Party of European Socialists (PES) 

liksom de danska och svenska socialdemokraterna medan Høyre är associerad 

medlem i European People’s Party (EPP) där danska Konservative Folkeparti 
och svenska Moderaterna är medlemmar. 
Även gällande internationaler är det Senterpartiet som avviker: Venstre och 

Centerpartiet är medlemmar i Liberal International (LI) vilket Senterpartiet 
inte är. Samtliga konservativa partier är medlemmar i International Democrat 
Union (IDU) och samtliga socialdemokratiska partier är medlemmar i 

Progressive Alliance  och tidigare i Socialist International (SI). 

Även studier av väljarnas uppfattning om partiernas position på vänster-höger-

skalan ger tydligt sammanhållna konservativa och socialdemokratiska 

partifamiljer – den agrara partifamiljen var tämligen sammanhållen mot slutet 

                                                        
133 Namnval är relativt självförklarande. Notera även att Konservative Folkeparti och Moderaterna har 

hetat Højre respektive Högerpartiet vilket gör att det finns relativt starka likhet mellan två av tre 

partifamiljer. 
134 Men detta tycks inte ha gjorts systematiskt  
135 Även om de europeiska partierna inte är identiska med partigrupperna i Europaparlamentet 

behandlas de på samma sätt i denna text, då jag främst är intresserad av vilken gruppering ett 

skandinaviskt parti valt att tillhöra. 
136 Men se Coman (2009) som delvis utmanar och komplicerar detta även om slutsatsen likväl är att 

europaparlamentariker fortfarande är mer kontrollerade av sina nationella partier än de europeiska 

partierna. 
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av 1970-talet men har sedan divergerat (Gilljam och Oscarsson 1996)
137

. Som 

framgår av denna sammanställning är det överhuvudtaget den agrara 

partifamiljen som kan vara ett klassificeringsproblem, och då i synnerhet 

Senterpartiet ifråga om internationella förbindelser och Venstre ifråga om 

vissa forskares placering av partiet. Senterpartiet har blivit starkt förknippat 

med EU-motstånd och kallar sig inte för ett liberalt parti (Christensen 2005). 

Likväl är det definitivt ett agrarparti – och även Centerpartiet var historiskt 

kluvet till EU-medlemskap och värjde sig länge från att klassificeras som 

liberaler eller ens borgerliga. Det är heller inte förrän 1970 som Venstre börjar 

kalla sig för ”Danmarks liberale parti” (Arter 2011). 

I grund och botten beror klassificeringsproblemet gällande Venstre på 

klyvningen mellan Det Radikale Venstre och Venstre istället för en 

uppdelning på ett liberalt parti och ett bondeparti. De flesta bedömare ser dock 

Venstre som ett agrarparti från början och definitivt under 1970-talet om än 

med vissa brasklappar138 (Arter 2001; Berglund och Lindström 1979; 

Caramani 2004; Goul Andersen och Bendix Jensen 2001; Petersson 2005; 

Siaroff 2000; von Beyme 1985). Vidare har Venstre fortfarande – och alltid 

haft har – ett större stöd på landsbygden och Jylland än i städerna och på 

Själland/i Köpenhamn (Goul Andersen och Bendix Jensen 2001; Seiler 1980; 

Siaroff 2000). Med undantag för 1975 har Venstre mellan 2 och 7 % av 

rösterna i Köpenhamn och dess förorter före 1990, vilket kan jämföras med 15 

– 30 % på Danmarks perifera landsbygd Jylland (Goul Andersen och Bendix 

Jensen 2001:109). Med undantag för en mer utpräglat liberal ideologi jämfört 

med andra agrarpartier under 1970- och 1980-talet framstår alltså Venstre som 

lämpligt att placera i den agrara partifamiljen utifrån alla andra kriterier. 

Eftersom svenska Centerpartiet gradvis började kalla sig liberala och 

borgerliga under 90- och 00-talet blir Venstre inte lika avvikande. Däremot 

framstår norska Senterpartiet som mer avvikande då det absolut inte vill 

benämna sig liberalt. Trots dessa klyvningar är det rimligt att se de agrara 

partierna som en partifamilj då de under mycket lång tid har mer som förenar 

än skiljer. 

Slutligen, att partierna trots allt går att placera i sammanhållna partifamiljer 

över systemgränserna understryker ytterligare möjligheten och fördelen att 

jämföra de skandinaviska partisystemen. 

                                                        
137 Gilljam och Oscarsson (1996) visar att de konservativa och socialdemokratiska väljarna i respektive 

partisystem placerar sina respektive partier tämligen sammanhållet på en vänster-högerskala från 1979 

till 1990. Vidare framgår även att danska Venstre har rört sig tämligen kraftigt åt höger från 1979 till 

1990 i sina väljares ögon samt att norska Senterpartiet rört sig svagt åt vänster med svenska 

Centerpartiet rört sig svagt åt höger. 1979 är dock skillnaderna mellan de agrara partierna inte så stora 

och undersökningen går inte längre fram än till 1990. 
138 Goul Andersen och Bendix Jensen (2001) behandlar partiet i ett kapitel som bär den talande titeln 

”The Danish Venstre: Liberal, Agrarian or Centrist?” Boken som det ingår i heter dock From 

Farmyard to City Square? (Arter 2001). 
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Tidsperioden 1970-2011 

Likheten mellan de skandinaviska staterna före 1970, talar även de frysta 

partisystem som dominerade fram till tidigt 1970-tal för en startpunkt för 

denna studie cirka 1970 (Lipset och Rokkan 1967b). I de skandinaviska 

länderna har man historiskt kunnat se en väldigt stark kontinuitet; nästan inga 

förändringar av dessa partisystem ägde rum från 1920-talet till 1970-talet, och 

i vissa fall inga förrän sent 1980-tal (Arter 2008; Berglund och Lindström 

1978, 1979; Pesonen 2001; Petersson 2005:54; Ware 1996:213ff). Exakt årtal 

är beroende av när valen genomfördes i respektive stat (1973 för Norge, 1970 

för Sverige samt 1971 för Danmark). Därefter följer jag utvecklingen till 2010 

vilket täcker in minst tio valrörelser i respektive land, skiftande valresultat och 

därpå följande regeringsinnehav samt svenskt och danskt EU-medlemskap. 

Undersökningsperioden inleds således med de så kallade ”jordbävningsvalen” 

i början av 1970-talet – ursprungligen syftar begreppet på det danska valet 

1973 (Bejder och Kristensen 2012) men senare även använt på val i början av 

1970-talet som innebar stora förskjutningar i röstetal i Norge och Sverige och 

nya partier i Norge (Arter 2008; Berglund och Lindström 1978)
139

. Även slutet 

av undersökningsperioden markeras av val med större förändringar i röstetal 

och partistyrka och tecken på förändringar i partisystemen (Arter 2011). 

Socialdemokratin har tappat sin ledande roll och kan inte längre bilda 

enpartiregeringar i någon av staterna (Haugsgjerd Allern och Aylott 2009), de 

borgerliga partierna framstår i högre grad som ett regeringsalternativ (Aylott 

och Bolin 2007) – eller skulle göra det om det inte vore för att 

högerpopulistiska partier ofta är nödvändiga för att något block ska få 

majoritet. Uppenbarligen har ”polpartierna” en stor anpassningsförmåga 

eftersom de fortfarande tenderar att vara viktiga i partisystemen, men deras 

villkor är annorlunda 2010 jämfört med 1970. Volatiliteten bland väljarna har 

ökat och även om de flesta partibyten sker inom högerblocket har det under 

1990-talet varit en ökande volatilitet mellan blocken (Sundberg 1999). I denna 

annorlunda värld tycks explicit blockbildning vara viktigare än tidigare 

(Aylott och Bolin 2007). Tendenserna under perioden tycks likartade i alla tre 

staterna om än vid olika tidpunkter och med olika hastighet. 

Även om det finns en stark kontinuitet och även om de skandinaviska länderna 

historiskt har varit lika varandra, har det givetvis inträffat förändringar i 

Skandinavien liksom i resten av Europa sedan 1970: minskad religiositet, 

minskad klassröstning, förändrade relationer mellan medborgare och 

regeringar, förändrad mediestruktur med färre partitrogna tidningar och en 

viktigare roll för TV och Internet (Dalton 2008; Wolinetz 1988b). Även EU-

inträdet har påverkat Danmark och Sverige. Norge står förvisso utanför EU, 

men likväl måste landet ha påverkats av EU, dels på grund av EES-avtalet, 

                                                        
139 Denna benämning är vanlig i litteraturen, men det finns kritik mot den benämningen ”jordbävning”, 

däribland Smith (1989b:49) som anser att ”…terms such as ’electoral earthquake’ used to describe the 

Danish elections of 1973, provet o be an exaggerated reaction to the changes.” 
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dels för att det gränsar till EU. Flera av dessa förändringar kan ha olika effekt, 

men många av dem kan också förväntas ha likartade effekter. Skiljelinjernas 

minskade betydelse anses allmän (Franklin, Mackie och Valen 2009[1992]), 

liksom olika värderingsförändringar (Flanagan 1982a, 1982b; Inglehart 1977) 

och den nya “sociokulturella dimension” som samlar sakfrågor som aldrig 

passat in i vänster-högerdimensionen, såsom invandring och den europeiska 

integrationsprocessen (Thomassen och van Ham 2014:414-415). Likaså har 

partiorganisationerna tappat medlemmar i samtliga tre skandinaviska länder 

(Biezen och Poguntke 2014). Även om dessa förändringar är allmänna, är det 

ingen garanti för att effekterna är identiska i samtliga partisystem eller 

partifamiljer. Vilka effekter dessa förändringar förväntas ha redovisas inom 

ramen för respektive hypotes och har presenterats i kapitel 1 och 2. 

Blockbildning i Skandinavien 

Blockbildning påverkar partiernas tävlan (se kapitel 1 om motståndare och 

konkurrenter) och politiska block är ett viktigt komplement till partier i 

Skandinavien (Aylott 2011; Bale 2003; Hagevi 2015; Haugsgjerd Allern och 

Aylott 2009; Heidar 2004; Mair 2008; Strøm och Bergman 2011). I vissa fall 

leder detta till överenskommelser om regeringsbildning före ett val, men 

vanligen har samarbetet varit implicit (Arter 2008; Haugsgjerd Allern och 

Aylott 2009). Hagevi (2015, (2011) visar att blockbildning spelar roll på den 

elektorala arenan i Sverige, och det är rimligt att anta att så även är fallet i 

Danmark och Norge (Arter 2011). Inte minst sker stödröstning inom block 

(Fredén 2014; Hagevi 2011) vilket rimligen påverkar partiernas tävlan. 

Vanligen betraktas de skandinaviska partisystemen som tvåblocksystem – 

socialister mot borgerliga eller vänster mot höger eller rød mot blå
140

 – på en 

vänster-högerskala och nya partier som uppstått har med tiden i regel 

inordnats i något block (Arter 2006; Berglund och Lindström 1978, 1979; 

Demker och Svåsand 2005; Heidar 2004). Det är en självklar utgångspunkt att 

de socialdemokratiska partierna tillhör vänsterblocket och de konservativa 

partierna tillhör det borgerliga blocket. De agrara partierna varierar, i 

synnerhet Senterpartiet och Centerpartiet. I Norge har Senterpartiet, Kristelig 
Folkeparti och Venstre tidvis etablerat sig som ett mittenblock, vid andra 

tillfällen har de samarbetat högerut (Demker och Svåsand 2005; Heidar 2001), 

och i Sverige försökte Folkpartiet och Centerpartiet på en mittensamverkan 

från 1963 som kulminerade i ett förslag om sammanslagning 1973. Det kan 

alltså eventuellt finnas ett mittenblock i ett treblocksystem i Norge och 

Sverige.  

Danska Venstre är lättplacerade som ett högerparti – inte minst då de varit det 

dominerande högerpartiet i Danmark sedan 1990-talet. Under 1970-talet satt 

Venstre i en kortlivad koalitionsregering med Socialdemokratiet, men detta är 

ett undantag; generellt sett har Venstre alltid samarbetat med partier till höger 

                                                        
140 Termerna används mer eller mindre utbytbart i de skandinaviska länderna. 
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eller i mitten (Goul Andersen och Bendix Jensen 2001). Likaså får det svenska 

Centerpartiet ses som tillhörande det borgerliga blocket – låt vara att partiet 

länge kallade sig ”icke-socialistiskt” snarare än ”borgerligt” (Widfeldt 2001). 

Valet av etikett utesluter att se partiet som tillhörande det socialistiska blocket. 

Även om partiet har gjort upp med Socialdemokraterna, fungerat som explicit 

stödparti 1995-1998 och suttit i en socialdemokratisk regering 1951-1957, har 

partiet enbart suttit i borgerliga regeringar under de senaste 60 åren, ledde den 

samlade borgligheten mot socialdemokratin under 1970-talet (Widfeldt 2001) 

och presenterar sig sedan 2001 som ett borgerligt parti. 2006-2014 framstår 

blocken i Sverige som ett ”de facto tvåpartisystem” (Aylott och Bolin 2007). 

Under undersökningsperioden rådde således ett tvåblocksystem. Norska 

Senterpartiets position är mer komplex: Senterpartiet argumenterade för ett 

”centerblock” och mot en enkel vänster-högerdikotomi från ca 1990, vilket 

även tog sig uttryck i mittenregeringen 1997-2000 (Heidar 2001:74). 

Christensen (2005) menar att ”[d]et ikke-sosialistiske samarbeidet har vært 

den røde tråden i det norske Senterpartiets historie”, men menar också att 

trendbrott skedde 1990 då regeringen Syse avgick. Därefter har Senterpartiet 
inte bildat regering med Høyre, utan i stället ansett sig tillhöra ”sentrum”. Från 

2005 till 2013, satt Senterpartiet i regeringsställning med Arbeiderpartiet och 

Sosialistisk Folkeparti kan därmed anses tillhöra vänstersidan i ett 

tvåblocksystem från ca 2000 (Arter 2008:142; Christensen 2005; Haugsgjerd 

Allern och Aylott 2009). I medias rapportering om opinionsmätningar – där 

blockredovisningar är vanligt förekommande – redovisas de konservativa och 

socialdemokratiska partierna på höger respektive vänstersidan. Venstre och 

Centerpartiet till höger, medan Senterpartiet redovisas till vänster. I tabell 3.2 

nedan redovisas hur de agrara partierna kommer att placeras i block. 

Tabell 3.2. De agrara partiernas blockplacering 

 Två block (vänster-

höger) 

Tre block (vänster-centrum-

höger) 

Centerpartiet Höger Centrum till 1976, därefter höger 

Senterpartiet Höger till 1990 

Vänster från 2005 

Höger till 1990 

Centrum från 1990 

Venstre Höger Höger 

Kommentar: Senterpartiet saknar alltså klassificering mellan 1990 och 2005 vid två block. 

Det går helt enkelt inte att hävda att partiet fortfarande är höger efter 1990, men det är 

också svårt att hävda att partiet är vänster. 

Valmanifest som material 

Valmanifest skrivs av partierna i ett strategiskt syfte: att vinna röster i val. En 

styrka med studiet av valmanifest är att de ger pålitliga och valida 
uppskattningar av partipositioner (Hansen 2006; McDonald och Mendes 
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2010[2001]). Faktiskt finns det egentligen inga alternativ som är lika bra 

(Hansen och Pedersen 2008; Hansen 2008; Mair 2001; McLean 2006; se även 

kapitel 1 ovan). De alternativ som finns, tex mediastudier, enkäter bland 

landexperter
141

, andra partidokument eller valdebatter, är inte mer jämförbara 

utan tvärtom ofta sämre alternativ. Mediestrukturen i Norge har inte 

rikstäckande tidningar som Danmark och Sverige har – dessutom är det en 

studie av media och inte partier. Enkätstudier av landexperter gör det svårt att 

säga något om förändrad partitävlan då det inte framgår vad partierna gör för 

att vinna väljarnas röster. Den mest omfattande sammanställningen av 

landexpertenkäter, Chapel Hill Expert Survey, har dessutom en tidserie som 

börjar först 1999
142

. Andra partidokument än valmanifest, till exempel parti-, 

princip- eller arbetsprogram är visserligen skrivna av partierna, men tenderar 

att vara oförändändrade under mycket lång tid (Aylott, Bergman och 

Blomgren 2013:70, 137, 170; Hansen 2008:207; Holmstedt och Schou 

1987:180; Thau 2017:174) och är dessutom inte skrivna primärt för 

väljararenan. Valdebatter finns inte tillgängliga – och har inte alltid 

förekommit. Om man vill jämföra partitävlan över tid finns det kort sagt inga 

bättre alternativ än valmanifest. 

Det finns skillnader mellan valmanifest i Danmark, Norge och Sverige. 

Danmark saknar fasta valperioder och det kan vara så lite som tre veckors 

förvarning innan ett val vilket gör att valmanifest formuleras av de ansvariga 

för ett partis valkampanj (Aylott, Bergman och Blomgren 2013:74). 

Valmanifesten är beroende av partiprogrammen och dessa antas av 

partimedlemmar på kongresser på liknande sätt som i övriga skandinaviska 

stater. I Norge är det konstitutionellt omöjligt att hålla val utanför de fasta 

fyraåriga mandatperioderna. Normalt skrivs valmanifesten av en kommitté 

som arbetar under lång tid – upp till några år – och konsulterar brett i partiet 

(Aylott, Bergman och Blomgren 2013:137f, 141)
143

. Därefter antas manifestet 

av partiråd eller motsvarande – i Senterpartiets fall av en kongress. Sverige 

påminner om Danmark, men de fasta valperioderna gör skrivprocessen mer 

förankrad i partiet. Generellt skrivs valmanifesten av en centralt placerad 

person eller grupp som konsulterar andra personer och nivåer i partiet (Aylott, 

Bergman och Blomgren 2013:175). Därefter godkänns manifestet av 

partistyrelse eller motsvarande. Liksom i det danska fallet är valmanifesten 

beroende av partiprogram som antas av partiets kongress eller motsvarande.  

                                                        
141 Forskare som ses som extra kunnig om ett visst politiskt system. Det främsta exemplet är Chapel 

Hill Expert Survey (CHES) (Bakker, Jolly och Polk 2012; Bakker et al. 2012). Men även Benoit och 

Laver (2006) som också förlitar sig på en egen expertsurvey 
142 För en vidare diskussion om för och nackdelar med CHES se Bakker och Hobolt (2013:34-36) 
143 I litteraturen råder ibland en viss begreppsförvirring – valmanifesten kallas för partiprogram och 

partiernas mer allmänt hålla ideologiska dokument som vi på svenska brukar benämna partiprogram 

kallas principprogram i det norska fallet. Partierna själva och Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste (2014) kallar de två typerna för ”valgprogram” respektive ”prinsipprogram” vilket gör det 

enklare än litteraturen. 
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För samtliga i studien ingående partier finns valmanifesten tillgängliga från 

Political Documents Archive (Benoit, Bräuninger och Debus 2009) samt från 

Comparative Manifesto Project (CMP) (Volkens et al. 2012; Volkens et al. 

2015).
 

Samtliga norska valmanifest för samtliga partier från 1884 finns 

tillgängligt via Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (2014). Samtliga 

svenska valmanifest för partier som vunnit riksdagsmandat från 1887 finns via 

Svensk Nationell Datatjänst (2014). Det norska och svenska materialet är 

alltså fullständigt för alla partier som undersöks – det är dock enbart texten 

som finns tillgänglig och inte bilder och layout. Det finns ett fåtal 

inscanningsfel, men dessa är sällsynta och att betrakta som marginella. Vissa 

mindre fel har åtgärdats (se appendix 4). 

Det danska fallet är svårare. Många av de textfiler som finns uppladdade i de 

olika arkiven är skadade – text saknas eller har kastats om, specialtecken har 

försvunnit och de textfiler som finns i de olika arkiven är ibland oanvändbara 

var för sig. Enligt CMP:s regler ska inte allt innehåll kodas – register, 

inledning, rubriker och liknande ska lämnas därhän – men allt material ska 

arkiveras (Werner, Lacewell och Volkens 2015). Av att döma de texter där jag 

har tillgång till dokument från annat håll har så inte skett genomgående. Att 

visa att något saknas i en text när man inte har en alternativ version är svårt, så 

denna eventuella brist går inte att åtgärda. Hansen (2006, (2008) har vid en 

grundlig genomgång identifierat brister i CMP:s material för Danmark
144

. 

Flera dokument som kodats för CMP är inte valmanifest – ibland är det tal, 

ibland andra texter
145

 – i vissa fall används kommunala valmanifest i stället 

för nationella och i vissa fall saknas det helt
146

. De danska manifesten har 

genomgåtts noggrant och kontrollerats mellan olika arkiv. Delvis har jag 

använt mig av de manifest som finns sparade hos GESIS – Leibniz-Institut für 

Sozialwissenschaften (Pennings och Keman 2013) vilket bara går till 2005
147

. 

Även detta arkiv har visat sig ha stympade dokument, liksom Polidoc (Benoit, 

Bräuninger och Debus 2009) som inte börjar förrän 1980. Det Kongelige 

Bibliotek (2014) har ett antal småtryck utgivet av politiska partier inscannat 

och tillgängligt på Internet, men samlingen är långt ifrån komplett – och Det 

Kongelige Bibliotek gör heller inga anspråk på detta. Eftersom Konglige 

Dansk Bibilioteks material är inläst i bildform är de svåra att textkoda. I vissa 

                                                        
144 Brandorf, Esaiasson och Håkansson (1995:not 4) konstaterarar liknande fel i CMP:s svenska 

material men nämner enbart exempel från 1960-talet och tidigare. 
145.Det tydligaste exemplet är den text som CMP kodar som Venstres valmanifest 1990. Det är ett tal 

eller en text av partiledare Uffe Ellemann-Jensen som även var utrikesminister i den dåvarande 

borgerliga koalitionsregeringen och identifieras med båda dessa titlar i texten. Texten behandlar enbart 

Europa, EU och NATO och det finns inte en rad om inrikespolitik. Skulle man behandla detta som 

valmanifest så skulle Venstre 1990 enbart bry sig om EU och NATO och inte exempelvis skatter, 

näringspolitik eller skolan. 
146 Konservative Folkepartis manifest för 1971 och 1973 saknas helt i CMP:s arkiv och har heller inte 

hittats någon annanstans. 
147 Generellt är det identiska dokument hos GESIS och CMP. Ibland skiftar filformatet och det finns 

mindre skillnader som felaktiga specialtecken, men på det stora hela bekräftar dessa två arkiv varandra. 
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fall har det varit möjligt att använda optisk textigenkänning (OCR), men inte 

alltid. Visst material finns tillgängligt från Arbejderbevægelsens Bibliotek og 

Arkiv.
148

 De texter som finns där är till och med kontrollästa, men inkluderar 

tyvärr inte valmanifest. Däremot har arbetsprogram ibland varit användbara 

för att kunna kontrollera stympade eller grammatiskt inkorrekta meningar. 

De danska textfiler som innehållit uppenbara fel har kontrollerats om möjligt. 

Genom jämförselser mellan de olika arkiven har det i slutändan gått att 

restaurera nästan samtliga textfiler – med den brasklappen att om hela stycken 

av texten saknas går det inte att upptäcka. Behandlingen av texterna har skett 

varsamt, endast uppenbara fel har rättats till– stavfel, avsaknad av/direkt 

felaktig numrering, sammanblandning av rubrik och text, felaktig 

teckenkonvertering mellan bokstav och siffra och liknande. Omkastade 

paragrafer, meningar, stycken eller brottstycken har enbart placerats rätt om 

det har funnits stöd för det i annan text eller inscannad bild från Det Konglige 

Bibliotek. Sammantaget har det gått att pussla ihop en bättre och mer komplett 

bild av de danska valmanifesten under perioden 1970-2010 än vad något av de 

olika arkiven har. I ett fåtal fall har texten från CMP/GESIS eller Polidocs 

arkiv helt bytts ut då den varit felaktig. I övrigt får texten användas som den 

är, kvarvarande fel torde inte vara av sådan karaktär att det påverkar 

undersökningen substantiellt, med undantag för eventuellt saknade stycken
149

.  

Texterna blir längre, mer komplexa och mer ”manifesta” i Danmark och 

Sverige
150

, men inte i Norge. De norska manifesten är långa även i början av 

undersökningsperioden – minst 45 sidor och ibland betydligt längre. Därmed 

blir skillnaderna mellan de olika länderna mindre med tiden. Skillnaderna är 

snarare i omfång än i faktiskt innehåll. De norska manifesten innehåller mer 

detaljerade och specifika förslag
151

 men även upprepningar
152

. Möjligen gör 

detta att andelen policyförslag överskattas, men även verklighetsbeskrivningar 

och värderingar upprepas. Detta innebär att innehållet i valmanifesten bör 

sättas i relation till längden
153

. Längden på de norska manifesten kompenseras 

även av att Danmark och Sverige har fler val under den undersökta perioden. 

Genomsnittligt antal ord och paragrafer i manifesten samt standardavvikelse 

framgår av tabell 3.3 nedan. 
  

                                                        
148 (ARBEJDERMUSEET & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv  2014) 
149 Se appendix 4 för fullständig listning över arkiv eller källa till respektive dokument 
150 Se även Brandorf, Esaiasson och Håkansson (1995:not 4). 
151 Till exempel inkluderar Senterpartiets manifest från 2009 ett löfte att ”[a]”uke stønaden til den 

nasjonale scena for joik, parallelt med krav om nasjonal formidling av denne samiske kulturforma.” 
152 Till exempel innehåller Høyres manifest från 1981 en lista på 6-7 punkter om förändrade skatter 

under flera rubriker: skatter, handel, småföretag, industrin, jordbruk, fiske med flera 
153 Ett liknande angreppssätt används av bland andra Comparative Manifesto Group (Budge 2001) och 

även av flera svenska studier av tv-debatt eller valretorik (Brandorf, Esaiasson och Håkansson 1995; 

Esaiasson och Håkansson 2002; Håkansson 1999). 



 

95 

 

Tabell 3.3 . Deskriptiv statistik av valmanifest. 
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Danmark 46 (16) 1 998 2311 116 129 91 909 

Norge 30 (10) 27 490 3306 1 357 627 824 706 

Sverige 39 (13) 2 792 3306 86 100 108 879 

Kommentar: Framställd med hjälp av Nvivos ordräkningsfunktion. Nvivos paragrafräkning 

räknar varje enter-tab vid exempelvis en lista som en ny paragraf, vilket gör att de norska 

manifesten överskattas kraftigt på detta värde. 

Som framgår av tabell 3.3 är skillnaden i total mängd ord per land mindre än 

skillnaden i genomsnittligt antal ord per manifest per land. En jämförelse av 

genomsnittliga antalet ord mellan Norge å ena sidan och Danmark och Sverige 

å andra sidan ger en faktor på 13,5 respektive 10, medan skillnaden i totala 

antalet ord ger en faktor på 9 respektive 7,5. Resultaten visar vikten av att 

jämföra relativa värden och inte absoluta (jämför även Brandorf, Esaiasson 

och Håkansson 1995:not 4). 

Vid en jämförelse mellan texter författade på olika språk är det en rimligt 

ställd fråga om det går att jämföra. Man kan tänka sig att språk fungerar olika 

och att vissa är mer ordrika. Problemet blir mindre vid relativa jämförelser, det 

vill säga jämförelser av frekvens. En kontroll av corpus om politik visar att de 

skandinaviska språken är väldigt lika med avseende på ordlängd och hur 

meningar och stycken byggs upp. (Goldhahn, Eckart och Quasthoff 2012; 

Quasthoff, Goldhahn och Hallsteinsdóttir 2013a, 2013b) Trots variation i 

längd och tillkomstmetod finns det fog för att se valmanifesten som liknande, 

jämförbara dokument. De är representativa för partiernas positioner 

ideologiskt, policymässigt och strategiskt samt syftar till att få väljare att välja 

just detta parti. 

Att använda valmanifest för att studera partitävlan 

Som visats ovan är väljararenan den arena som rimligen är mest präglad av 

partitävlan och om partitävlan undersöks bör det ske genom att studera vad 

partierna faktiskt gör för att vinna röster. Det främsta uttrycket för detta är 

valmanifesten. Alltså kommer en studie av partitävlan till stor del att vara 

någon form av textanalys. 

En grundläggande utgångspunkt är att valmanifest är strategiska dokument 

och det har det gjorts prioriteringar om vad som ska ingå. Detta ligger nära 
den så kallande saliency-teorin som ligger till grund för CMP:s datainsamling 
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(Budge, Robertson och Hearl 1987; Klingemann, Hofferbert och Budge 1994). 

Även om det finns viss kritik riktad mot CMP:s tillämpning av saliency-

teorin,
154

 är själva grundantaget rimligt: om ett parti skriver mycket om ett 

ämne i sitt valmanifest ser partiet förmodligen detta ämne som viktigt. Om 

partierna försöker attrahera de tillgängliga väljarna och de tillgängliga 

väljarna är olika grupper för varje parti, då innebär det att vad som är viktigt 

för ett partis tilltänkta väljare är inte det för en annan grupp. Detta innebär att 

partierna kommer betona olika frågor även om de skulle ha samma åsikt i 

dem. Således, det är ett rimligt antagande att ämnen lyfts fram i olika hög grad 

av olika partier och att detta inte sker godtyckligt. Därför är relativ förekomst 

av en viss sorts tävlan, en viss värdering eller ett visst policyområde ett rimligt 

mått på den vikt ett parti lägger vid respektive ämne
155

. 

Ytterligare en grundläggande utgångspunkt är att det inte räcker att bedöma 

enbart policypositioner som ett sätt att tävla – förekomsten av tävlan över 

identifikation, kompetens, strategi, utvärdering och värderingar samt givetvis 

vaghet och frånvaro av tävlan kan också vara viktiga. Det går alltså inte att 

reducera tävlan till enbart policypositioner.  

Vidare, policypositioner, värderingar och verklighetsbeskrivningar måste 

hållas åtskilda. Politiska idéer spelar en stor roll för politiska partier genom att 

de skapar en särskild logik för hur ett parti strukturerar sin politik och lägger 

vissa begränsningar på vad ett parti kan göra och inte göra (Berman 2006:9; 

Kitschelt 1994:261-265) och kampen på väljararenan är i alla fall delvis är en 

kamp mellan idéer
156

 (Håkansson 1999:26). I ett flerpartisystem så kommer 

partitävlan dessutom att leda till att partier försöker hålla sig så ideologiskt 

distinkta som möjligt (Downs 1957:125-127). Men idéer kan inte reduceras till 

policypositioner i sakfrågor då det går att nå samma ståndpunkt från olika 

ideologiska utgångspunkter (Cochrane 2013). Idéer ses som bestående av tre 

delar: ”är” (hur den aktuella situationen förhåller sig),”bör” (hur något bör 

vara) och ”gör” (vad partiet vill göra) (Beckman 2005; Bergström och Boréus 

2005; Demker 1993; Hermansson 1984; Håkansson 1999). ”är” är alltså en 

verklighetsbeskrivning, ”bör” en värdering och ”gör” är ett rekommenderad 

handling. Detta innebär att en förändring i policyposition inte nödvändigtvis är 

en ideologisk förskjutning och det måste finnas en stor finmaskighet för att 

kunna uppfatta skillnader i distinkta positioner (Gemenis 2013; Horn et al. 

2017). 

Även om relativ frekvens är ett bra sätt att se vad partier väljer att betona i 

sina valmanifest bör man vara försiktig med att skapa en skala utifrån ett 

                                                        
154 Se till exempel Budges (2013) egna sammanställning och bemötande av kritik. Exempel på direkt 

kritiska artiklar är Benoit och Laver (2007); Benoit, Laver och Mikhaylov (2009); Lowe et al. (2011).  
155 Ett liknande angreppssätt används av bland andra Comparative Manifesto Group (Budge 2001) och 

även av flera svenska studier av tv-debatt eller valretorik (Brandorf, Esaiasson och Håkansson 1995; 

Esaiasson och Håkansson 2002; Håkansson 1999). 
156 Jämför även Downs (1957) liknelse om ideologi som ett partis ”varumärke” – det går inte att 

förändra det hur som helst utan att tappa ”kunder”. 
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sådant resultat eftersom “[t]his explicitly conflates party positions on policy 

dimensions and the relative salience of these dimensions.” (Lowe et al. 

2011:13). Det vill säga betoning av en specifik sakfråga och position i samma 

sakfråga är inte samma sak och för att förstå partitävlan måste vi därför skilja 

på betoning och position (Bakker och Hobolt 2013:32). En förskjutning i 

positionering och frekvensen med vilken det omnämns måste inte 

sammanfalla. Vidare är det inte givet att alla sakpolitiska områden eller alla 

värderingar har en given motpart: i synnerhet i flerpartisystem som de 

skandinaviska kan det finnas betydligt fler nyanser i positionering än vad som 

kan fångas av en dikotom uppdelning (Gemenis 2013; Horn et al. 2017; 

Protsyk och Garaz 2013)
 157

. 

Sammantaget gör detta att CMP inte går att använda för att testa mina 

hypoteser och underhyptoser om förändrad partitävlan. För det första skiljer 

inte CMP på värderingar å ena sidan och policypositioner å andra sidan vilket 

gör att en förändring i policyposition tas som en ideologisk förskjutning vilket 

inte med nödvändighet är sant. Vikten av idéer och ”ideologiskt bagage” 

reducerar CMP delvis bort. En annan effekt kan bli att förskjutningar i 

positionering och frekvensen med vilken ett visst område omnämns inte alls 

måste gå i takt med varandra. Detta problem blir större i flerpartisystem där 

partier kan välja distinkta positioner som inte upptäcks i CMP (Gemenis 

2013). För det andra blir jämförelserna med nödvändighet mer grovhuggna 

när fler partisystem av vitt skilda slag inkluderas – vad som är en viktig fråga i 

ett partisystem behöver inte vara det i ett annat (Bakker och Hobolt 2013). För 

att lösa detta befinner sig CMP-datan på en kraftigt aggregerad nivå där det 

inte är säkert att finare justeringar av ideologi, värderingar eller policy går att 

fånga upp (Horn et al. 2017). Ett mönster som går igen även i andra studier 

som använder valmanifest (se till exempel Katz 2014; Teperoglou och 

Tsatsanis 2011). Enkelt uttryckt så innebär aggregerandet av data på hög nivå 

att CMP ignorerar Quentin Skinners poäng att politiska idéer bör förstås i sin 

kontext (se Demker 1993:82f för en diskussion). För det tredje kan inte CMP 

hantera någon annan retorisk interaktion överhuvudtaget än just tävlan i form 

av policypositioner. Det går heller inte utifrån CMP-data att avgöra om 

partiers ställningstaganden har blivit mindre meningsfull eller ej. det går 

faktiskt inte att undersöka på vad sätt partiernas retorik förändras 

överhuvudtaget utöver just med vilken frekvens breda policyområden nämns 

(Horn et al. 2017). För det fjärde har CMP en tämligen stor betoning på 

ekonomiska frågor, vilket gör att andra frågeområden relativt sett har färre 

kategorier (Green-Pedersen 2007). Detta innebär å ena sidan att nyanser i 

frågor som inte är ekonomiska är omöjliga att koda in, å andra sidan blir 

ekonomiska frågor överrepresenterade ifråga om motstående positioner – det 

finns helt enkelt fler potentiella motsättningar inbyggda i kodschemat. 

Aggregeringen gör alltså dels representation av policytävlan utanför 

                                                        
157 I mitt material finns åtskilliga aktuella sådana exempel, se kommande kapitel. 
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ekonomiska frågor betydligt svårare att undersöka dels att ekonomiska frågor 

blir mer dominerande stridsfrågor än vad de egentligen är. För det femte 

innebär CMP:s kodschema att ett flertal kategorier som ”tävlar” om varje 

enskild mening (Protsyk och Garaz 2013)
158

. Delvis är detta en följd av att 

CMP för att kunna jämföra så många partier från så många partisystem så 

möjligt med nödvändighet måste ha väldigt breda kategorier. För det sjätte är 

mycket av den text som finns i skandinaviska manifest överhuvudtaget inte 

möjlig att koda inom ramen för CMP (Hansen 2006, 2008)
159

 vilket delvis 

beror på oförmågan att koda text som inte är direkt kopplad till positionering i 

policy och delvis beror på att fel dokument är kodade (Gemenis 2013; Hansen 

2008). Hur stora problemen är framgår av tabell 3.4, nedan. 

Tabell 3.4. Okodad text i skandinaviska manifest i CMP. 

 Okodad text 

(i procent) 

Standardavvikelse 

(i procentenheter) 

Danmark 30,2 18,5 

Norge
1 0,5 36,0 

Sverige
2 12,5 42,9 

Efter Hansen (2008) 

1) manifest från och med 1985, data för kodning av tidigare manifest  saknas 

2) manifest från och med 1993, data för kodning av tidigare manifest saknas 

En förklaring till den stora mängden okodad text redovisad i tabell 3.4 är att 

den i första hand består av nationella idiosynkrasier som inte är användbara 

vid en jämförelse (Holmstedt och Schou 1987). Men om något är inkluderat i 

ett valmanifest bör det betydelse för partitävlan (Hansen 2008). Danmark och 

Sverige har högst, respektive näst högst andel okodade meningar i hela CMP-

datasetet (Hansen 2008) vilket antyder att det finns inslag av något som inte 

går att reducera till CMP:s kategorier. Denna kritik mot själva kodandet och 

vad som kodas innebär att även alternativa sätt att använda sig av CMP-datan, 

exempelvis Lowe et al. (2011) Benoit, Laver och Mikhaylov (2009) fortarande 

inte kan besvara flera frågor som ställs i denna avhandling.  

Notera att mycket av min kritik träffar användingen av CMP snarare än CMP i 

sig. CMP-gruppen är medveten om dessa begränsningar och framhåller att 

”[p]roper caution should be exercised where some of the original 
categories are very thinly populated or ambiguous in terms of your 
research purposes. They should not then be used as variables or as 
point estimates on their own, but only as part of the overall dataset 

                                                        
158 Protsyk och Garaz (2013) kopplar denna kritik specifikt till förekomsten av politisering av etnicitet i 

valmanifest och menar då att dessa klassificeras som fallande inom andra kategorier och således blir 

etno-kulturella markörer kraftigt underrepresenterade. Men denna poäng har även viss bäring generellt. 
159 Hansen (2008) undersöker enbart de danska manifest som ingår i CMP, men mycket av hans kritik 

kan även tillämpas på de svenska och de norska manifesten. Se kapitel 2 för en vidare diskussion. 
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or as indirect contributors to the left-right scale” (Volkens et al. 
2013:V). 

Därmed blir det omöjligt att använda CMP:s data för att besvara mitt syfte. Ett 

vanligt problem med mycket existerande litteratur som använder CMP-data är 

alltså inte CMP-datan i sig, utan snarare användningen (Horn et al. 2017). I 

litteraturen dras slutsatser som inte tar hänsyn till att informationen i 

valmanifesten aggregerats på hög nivå
160

. En alternativ tolkning av CMP är att 

CMP inte mäter ett partis position, utan i vilken riktning partiet försöker 

förflytta sig i en specifik valkampanj (Pelizzo 2003). Förflyttning säger dock 

ingenting om partiers relativa positioner före eller efter försöket till 

förflyttning och därmed inget om deras retoriska tävlan. 

Metodutveckling 

Som framgår ovan anser jag att valmanifest ger en bild av partitävlan och att 

en analys av innehållet i valmanifesten är det främsta sättet att studera denna 

partitävlan över tid. Det är med nödvändighet specifika valmanifest som 

studeras: de är alltid ögonblicksbilder, men det som strävas efter att beskrivas 

är trender över längre tid. Samtidigt kan partier inte förändras för snabbt: de är 

trots allt organisationer med historia, kultur och ideologi som begränsar dem. 

Det mesta är sig likt från en valrörelse till nästa (Nord 2009). Förändringar 

borde därför ske långsamt, vara otydliga och följa principen två steg framåt, 

ett steg bakåt (Pierson 2004). Trender kan döljas av extremvärden eller så kan 

en förändring vara så gradvis att den inte syns annat än på sikt. Ett sätt att se 

helhet över tid är att visa snitt över mindre delperioder, vad Mair (2013) kallar 

en ”metrologisk” metod. Därför kommer resultat att redovisas som genomsnitt 

per decennium. Oavsett om förändringar mellan olika valrörelser är ett utslag 

av att olika grupper inom partiet temporärt har kontroll, om positioner 

omprövas varje valrörelse (McDonald 2006) eller om det rör sig om taktiska 

anpassningar som övertolkas så kan en ”metrologisk” metod komma runt 

dylika problem. I huvudsak kommer resultat att redovisas på tre nivåer: 

1. Över tid för att upptäcka och isolera förändringar samt när de sker för 

respektive parti.  

2. I relation till andra partier i samma partisystem  

3. I relation till andra partier inom samma partifamilj  

                                                        
160 Ett exempel på en mindre lämplig använding av CMP är Katz (2014:190) undersökning om 

partierna fokuserar på ”character, service or mangerial competence” snarare än att erbjuda 

policyalternativ. Katz sammanställer CMP:s policyområden ”governmental and adminstrative 

efficiency”, ”policial corruption” och ”political authority” och n menar att förekomsten  av dessa 

policyområden tar visar att personlig kompetens hos enskilda kandidater har blivit viktigare. Dessa 

koder innehåller dock även sådant som reformer av byråkratin, brottsbekämpning, lokalt självstyre, 

detaljfrågor som byråkratins öppettider och servicenivå, som rimligen är legitima policyfrågor att strida 

om utifrån kartellpartitesen. 
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Resultaten ska sedan sättas i relation till de olika former av tävlan och de 

teoretiskt motiverade hypoteser som redovisats ovan. Därigenom går det att 

fastställa om interaktionen har förändrats, och i så fall hur. 

Det som ska undersökas i denna avhandling är partitävlan, ”ordkriget” som 

Sartori (2005:298) kallar det, men det som kan undersökas är det faktiska 

innehållet i valmanifest skrivna av olika partier, kvantifierat och mätt i form 

av relativ förekomst. Alltså måste budskapet i texten plockas fram och 

studeras genom någon form av innehållsanalys (Beckman 2005; Bergström 

och Boréus 2005). Det blir därför närmast två olika slags analysenheter i 

denna avhandling – partier på en makronivå, och innehållet i valmanifesten på 

en mikronivå. Det är alltså en distinktion mellan analysenhet och 

observationsenhet (Neuendorf 2002:13). Den klassiska definitionen av 

innehållsanalys är ‘‘a research technique for the objective, systematic, and 

quantitative description of the manifest content of communication’’ (Berelson 

1971:18). Den innehållsanalys jag gör söker ”manifesta inslag i texter” 

(Bergström och Boréus 2005:45, fetstil enligt orginal), det vill säga det som är 

uttalat i texterna (Neuendorf 2002:23). En icke tolkande läsning där jag 

konstaterar vad som faktiskt står i de olika valmanifesten (Berelson 1971). Det 

är en förklarande ansats, inte en hållbarhetsprövning eller en bedömning av 

giltighet i textens argument (Vedung 1977:23). Även om man i ett utslag av 

cynism skulle hävda att inget parti överhuvudtaget egentligen tror på sina 

idéer, så förekommer idéer likväl i valrörelser (Håkansson 1999:35-36). 

Därmed kan de undersökas, huruvida de faktiskt hålls för sanna eller ej är 

ointressant så länge de används för att vinna röster på väljararenan. Jag 

undersöker inte om partier och väljare faktiskt tror vad som står i 

valmanifesten eller varför det står som det gör – jag undersöker vad partierna 

skriver i valmanifesten. Betraktade på det viset är valmanifesten 

förstahandsinformation. 

Vad ska undersökas 

Kodschemat i sin helhet finns bifogat som appendix 7 med förklaring för hur 

respektive kod ska tolkas. Men vissa begrepp kan behöva närmare diskussion i 

de följande styckena. Först kommer jag att diskutera idéer och de tre delarna 

”är”, ”bör” och ”gör” – dessa svarar mot tävlan baserad på policyförslag 

(”gör”), värderingar (”bör”) och i viss mån vaghet och konfliktens bortdöende 

(”är”). Därefter kommer jag att diskutera tävlan över identifikation, 

kompetens, strategi och utvärdering. 

”Är” det vill säga verklighetsbeskrivningar r en utsaga om verkligheten som i 

princip är empiriskt prövbar – exempelvis en beskrivning av snittresultaten på 

läsförståelseprov eller kostnader för socialbidrag. Men en 

verklighetsbeskrivning innebär även en implicit beskrivning av vad som är 

möjligt och av hur verkligheten uppfattas. Beskrivningar av verkligheten kan 

vara betydligt mer omstridda än såväl ”gör” som ”bör”. Rekommenderade 
handlingar (”gör”) och värderingar (bör) kan beskrivas tydligt och självklart. 
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Även den som inte instämmer i önskvärdheten i en handling eller en värdering 

kan instämma i själva beskrivningen av hur denna rekommenderade handling 

eller värdering ser ut. Detta är inte fallet med en verklighetsbeskrivning, 

eftersom denna beskriver verkligheten kan man inte instämma i hur 

verkligheten ser ut utan att faktiskt också fälla ett omdöme om hur 

verkligheten är. Detta innebär att en förändring i verklighetsbeskrivning kan 

vara mer svårupptäckt en förändring i värderingar, men den kan ha större 

effekter. Ett nedtonande av politikens möjligheter och försök att sänka 

förväntningarna (Blyth och Katz 2005; Katz och Mair 1995) på vad som kan 

åstadkommas borde synas inom ramen för verklighetsbeskrivningar – och det 

borde synas tydligt. Det är även inom verklighetsbeskrivningar som det finns 

möjligheter att tona ned förväntningar eller helt enkelt få en identisk värdering 

att leda till ett annat policyförslag. Verklighetsbeskrivningar ska här förstås i 

bred mening där det även inkluderar sådana attribut som konfliktgrad, vad det 

faktiskt är konflikt om (förslag eller person), identifikation av vänner och 

fiender
161

. I viss mening kan delar av detta fångas av sådana begrepp som 

narrativ
162

, framing
163

 eller diskurs
164

, men inget av dessa redskap är riktigt 

tillämpligt på idébegreppet som det används i denna text. 

”Bör”, det vill säga värden, utopier och mål innebär ytterst ett normativt 

omdöme om vad som är önskvärt – exempelvis en viss syn på rättvisa eller ett 

betonande av jämlikhet som en viktig värdering. Givetvis kan partier ändra 

värderingar, men detta kommer förmodligen att vara bland det svåraste att 

förändra och det är därför rimligt att anta att värderingar är tämligen 

trögrörliga (Lindbom 2008). En förändring i värderingar har således mer 

djupgående förändringspotential än ett skifte i sakfrågor och kan innebära att 

de existerande konfliktdimensionerna upp- eller nedvärderas, ignoreras eller 

förändras till sin karaktär.
165

 Till exempel tenderade svenska partier som 

befann sig på en linje 3 i kärnkraftsomröstningen att befinna sig på nej-sidan i 

EMU-omröstningen vilket kan tyda på en gemensam underliggande 

konfliktdimension (Gilljam och Holmberg 1996). Detta går knappast att utläsa 

av själva sakfrågorna som inte framstår som särdeles närbesläktade, men det 

                                                        
161 Även (Håkansson 1999:30) inkluderar identifikationen av vänner och fiender i ”uppfattning av 

’verkligheten’”. 
162 En narrativ skapar sammanhang mellan olika observationer eller påståenden (Johansson 2005a). 

Håkansson (1999) menar att ”gemensam historia” kan användas för att skapa identifikation mellan 

parti och väljare, men den kan även användas för att skapa/understödja en viss uppfattning av 

verkligheten, men sådana gemensamma historier finns inte fullt utvecklade i valmanifesten i sig själva i 

någon större utsträckning. 
163 Framing innebär att en företeelse eller ett händelseförlopp presenteras på ett visst sätt, i enlighet 

med en viss tolkningsram (Entman 1993). Detta är delvis överlappande med vad som menas med 

verklighetsbeskrivning, men framing täcker å ena sidan in delar av ”bör” också. 
164 Gällande diskurs finns en mycket stor spännvidd i användningen av detta ord (Bergström och 

Boréus 2005:kap 8), men som någon form av minsta gemensamma nämnare framstår det som att 

undersöka en diskurs innebär att finna gränserna för vad som är möjligt att säga i en viss kontext.  
165 För resonemang om detta se exempelvis Oscarsson (1998), Bornschier (2010) eller Kriesi et al 

(2006). 
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kan tänkas att de återfinns i vissa värderingar. Då är det också de 

underliggande värderingar som måste undersökas och dessa finns dels i de 

värderingar som förs fram som önskvärda och dels i den vision som partierna 

presenterar. Detta är en avgörande skillnad mot att enbart studera sakfrågor. 

Två partier som har samma position i en sakfråga, men har olika syn på varför 

denna position är önskvärd har inte samma ideologi, och kan mycket väl 

attrahera helt olika väljargrupper. 

”Gör”, slutligen, är i någon mening det enklaste och mest oproblematiska att 

koda då den består av föreslagna åtgärder och rekommenderade handlingar. 

Det ligger i sakens natur att sakfrågorna kommer att förändras från valrörelse 

till valrörelse. Om de diskuterade sakfrågorna förändras eller ett parti byter 

åsikt i en fråga har det skett en förändring i handlingsrekommendation. Om ett 

annat partis förslag explicit förnekas eller kritiseras är det också att betrakta 

som en handlingsrekommendation. En förnekelse av ett påstående eller 

motstånd mot en åtgärd antyder att någonannan tror att påståendet är sant eller 

ser åtgärden som önskvärd (Edelman 1988:16-18). Om partierna är strategiska 

i författandet av sina manifest är därför beslutet att inkludera ett explicit 

motstånd mot någon värdering eller sakförslag rimligen ett medvetet agerande. 

Därför måste explicit motstånd och kritik mot andra partier eller andra fiender 

kodas in. 

Identifikation med ett parti eller med dess classe gardé har historiskt framförts 

som ett av de stora skälen till att rösta på ett parti. Därför måste aktiva, 

manifesta uppmaningar att rösta på ett parti kodas. Det är tänkbart att 

värderingar har ett signalvärde för identitet, men de inte formulerade så 

retoriskt, och det är den retoriska tävlan som står i fokus. Vidare är det inte 

möjligt utifrån manifesten möjligt att avgöra om signalvärdet uppfattas på 

detta sätt av publiken och det går inte att avgöra i efterhand. Därför räknas 

enbart explicita hänvisningar. Man kan givetvis öppna för en tolkning att 

ideologi signalerar identitet, men det går inte att utgå från det. 

Ifråga om kompetenstävlan, måste personlig kompetens hos partiföreträdare 

och kompetens hos partiet som helhet skiljas åt. Personlig kompetens 

diskuteras nedan under personfrågor och kompetenstävlan syftar således på 

partiets kompetens. Kompetenstävlan kan ske på flera sätt: dels genom att 

framhäva det egna partiets komptensen, dels genom att framhäva 

motståndarnas inkompetens. Den egna kompetensen är ett relativt enkelt 

begrepp och innebär att partiet poängterar sin egen förmåga att styra landet – 

utan att detta sätts i relation till något mål. Men i ett flerpartisystem där inget 

parti kan räkna med att vinna egen majoritet är även kompromissvilja och 

förmågan att nå lösningar att betrakta som ett komptensargument. Vad gäller 

kritik mot motståndarens inkompetens kan denna framhävas på tre sätt: direkt 

kritik mot motståndarens förmåga att styra, direkt kritik mot 

motståndarblockets oenighet (det vill säga en motsats till kompromissvilja 

som kompetens), och slutligen direkt kritik mot motståndarens politik utan att 
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specificera enskilda förslag alltså en kritik formulerad som att en motståndares 

politik i stort är dålig. 

Strategisk tävlan kan grovt delas in i två grupper av argument: argument kring 

vad som händer under valet och vad som händer efter valet. I den förra 

gruppen finns ”get out the vote” argument, dels i form av positiva 

uppmaningar att gå och rösta, dels i form av negativa varningar vad som 

händer om sympatisörer inte röstar i form av identifikationer av fiender och 

motståndare. Även varningar för att kasta bort sin röst genom att rösta på ett 

parti som inte kommer in faller i denna grupp. Efter valet finns presentationer 

av den önskade regeringen samt löften om att dra majoriteten eller det egna 

blocket i en önskvärd riktning. Men även varningar för kaos i parlamentet om 

fel parti får för stort inflytande eller direkta uppmaningar om att samlas i 

mitten för att utesluta odemokratiska eller oansvariga flankpartier. 

Vidare finns det anledning att koda förekomsten av självberöm för att 

undersöka utvärderingstävlan. Strikt talat är detta en form av 

verklighetsbeskrivning och ligger under denna rubrik i kodschemat, men 

självberöm fyller inte samma funktion i partitävlan som en 

verklighetsbeskrivning som del av en idé gör enligt ovan. I stället motsvarar 

denna kategori försök att uppmuntra väljarna till det som kallas för 

retrospektiv röstning – röstning som belöning för att partiet har gjort ett bra 

jobb. 

Det finns även anledning att koda in personfrågor, i vilken utsträckning de 

egna företrädarna och deras personliga egenskaper och kompetens lyfts fram, 

alternativt hur negativt framställs personer som betraktas som fiender eller 

motståndare. Personfokusering är relativt enkelt att operationalisera: omnämns 

enskilda företrädare – både det egna partiets och andras – eller ej. Noter att 

denna kategori omfattar även personlig kompetens som skild från partiets 

politiska kompetens. 

Slutligen finns det även en poäng med att koda in det som kan framstår som 

ointressant för tävlan, exempelvis innehållsförteckningar, rubriker, 

adressuppgifter för partiet och liknande. Som framförts i hjälphypotes 3c kan 

även ett ökat inslag av denna typ av uppgifter ses som ett inslag av 

professionalism
166

 i skrivandet av valmanifest (jfr Esaiasson 1990). 

Eftersom valmanifest är strategiska dokument betyder tystnad något. Men det 

går inte att säga vad tystnaden i en fråga betyder enbart utifrån dess förekomst. 

Det kan vara försök att avpolitisera en fråga eller acceptans att denna fråga är 

problematisk för det egna partiet eller helt enkelt ointresse eller att frågan är 

relativt mindre viktig och därför fick prioriteras bort i valmanifestet. 

Hur ska det undersökas 

En analys av detta slag kräver att materialet kvantifieras och analyseras efter 

ett i förväg bestämt, teoretiskt grundat kodschema (Håkansson 1999:62). Ett 

                                                        
166 Professionalism i skrivandet ska givetvis inte förväxlas med att slutprodukten blir bättre. 
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vanligt angreppssätt är att dela upp texten i ”kvasimeningar” vilket är en i sig 

betydelsebärande sats som självt innehåller tillräckligt mycket information för 

att kunna klassificeras (Budge och Bara 2010[2001]; Werner, Lacewell och 

Volkens 2015:5). Generellt är varje ”naturlig” mening en ”kvasimening”, men 

det kan finnas flera unika utsagor i varje mening. Ledtrådar till detta är om det 

finns semikolon, om det skulle gå att göra om meningen till en punktlista (där 

varje punkt motsvarar en kvasimening) eller om en uppdelad ”naturlig” 

mening skulle hamna i två olika kategorier. Detta angreppssätt ger fördelen att 

dokument av olika längd ändå kan jämföras över tid och mellan stater oavsett 

språkliga skillnader i ordrikedom, meningskonstruktion och traditioner i 

politiska texter. Nackdelen med kvasimeningar är att de är relativt korta 

brottstycken av text och således inte kan förmedla mer komplexa meningar. 

Detta gör att idéer i valmanifest i reduceras till sina delar ”är”, ”bör” och 

”gör”. Vidare bygger uppdelningen i kvasimeningar delvis på vad det finns för 

kategorier i kodschemat. Om en naturlig mening nämner ett flertal 

skatteförändringar blir denna naturliga mening ett olika stort antal 

kvasimeningar beroende på om dessa förändringar ses som ett förslag eller 

flera olika – och ett sådant val kan givetvis påverkas av hur många olika koder 

det finns att koda in skatteförändringar under. Därför är det bättre att redovisa 

hur stor andel av texten som är kodad under en viss kod – inte hur stor andel 

av den totala mängden kvasimeningar som är det. 

Ytterligare ett problem är upprättandet av numeriska skalor för att ange 

partipositionering. Partiers positioner blir till sin natur lätt relativa begrepp 

över tid: eftersom den politiska mitten kan förskjutas, nya positioner uppstå 

eller intas så blir det närmast en kvalitativ granskning att avgöra hur 

polariserat ett partisystem är. I synnerhet om man avser jämföra partiers 

positionering över tid eller mellan partisystem kan detta bli problematiskt 

(Evans 2002). Risken finns att en sådan jämförelse säger mer om skalan än om 

de partier och partisystem som jämförs. Därför menar jag att det är att föredra 

att upprätta en ordinalskala där olika positioner ordnas i en följd utan att man 

för den sakens skull ger numeriska värden åt dem eller inför skalsteg. Det går 

även att tänka sig ett trepositionssystem eller en uppsättning positioner som 

inte alls behöver ha en inbördes relation som går att mäta på en skala. Därefter 

går det att avgöra eventuell förändring över tid eller jämföra mellan olika 

partisystem och se förskjutningar från en position till en annan oavsett om det 

gäller policy, värderingar eller verklighetsbeskrivning. Hur dessa olika 

positioner ska tolkas in i en ordinalskala är i regel enklare än vilket numeriskt 

värde de skulle få. 

När man undersöker en period på 40 år bör man överväga risken att språket 

har förändrats så mycket över undersökningsperioden att jämförelser riskerar 

att leda fel. Liksom Boréus (1994) har jag dock kunnat konstatera att det är 

tämligen små skillnader i språkbruk mellan 1970-tal och 1990-tal – och i mitt 

fall även 2000-tal. Risken för feltolkningar är rimligen större gällande 
ideologiskt laddade begrepp än mera policybetonade detaljfrågor. I likhet med 
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Boréus (1994:139) har jag tillämpat tolkningsregeln att ”… det inte ska råda 

någon (rimlig) tvekan om att det är en bestämd föreställning som uttrycks för 

att idén ska registreras.” Detta har bland annat inneburit att det finns en viss 

förekomst av ”odefinierade” begrepp, till exempel rättvisa, där det inte 

klargörs vad som menas med rättvisa och andra fall där det är tydligt att två 

partier menar olika saker med rättvisa. Därmed har jag heller inte gjort några 

antaganden om att språkbruket är oförändrat ifråga om innehåll på vissa 

ideologiskt laddade ord. Det som bedöms och kodas är det som står. Som 

Hermansson (1984:32) påpekar är det i regel ”… metodiskt sett ganska enkelt 

att bygga under en viss tolkning. […] I praktiken är det i sådana fall fråga om 

s.k. bokstavstolkning.” Med den brasklappen att det rör sig om olika språk 

tycks det heller inte vara några stora skillnader i språkbruk mellan länderna 

med avseende på ideologiskt innehåll. I likhet med både Hermansson (1984) 

och Boréus (1994) avser jag inte bedöma huruvida en utsaga är sann eller ej, 

då sanningshalten inte spelar någon roll för min undersökning. 

Är – verklighetsbeskrivningar 

Under denna rubrik kodas vad politiken har för möjligheter att påverka, vad 

det finns för kausalitet bakom det problem eller det förhållande som föranleder 

politiska insatser, vad för slags problem det är och en värdering av den 

verklighet som beskrivs. Likaså kommer ett antal andra variabler att kodas in, 

däribland omnämnande av motståndare, konkurrent, vän/allierad, fiende – med 

frekvens och identifikation. 

Bör – värden, utopier och mål 

Under denna rubrik kommer frekvensen värden, utopier och mål att kodas. De 

värden som kodas är även de grupperade inom vissa grupper av liknande 

värden, till exempel är jämlikhet uppdelat i jämlikhet för kvinnor, sexuella 

minoriteter, etniska minoriteter, socio-ekonomiska grupper, funktionshindrade 

och odefinierade krav på jämlikhet ihop som jämlikhet.  

Många värden tendera att ha olika innebörd för olika individer ett ord som 

”fritt val” har en ganska olik betydelse för en klassisk socialdemokrat och en 

nyliberal (Bara, Weale och Bicquelet 2007:583). Här finns det anledning att i 

förekommande fall koda om ett parti faktiskt visar vad de anser med ett visst 

värde. Vissa värderingar anses vara valensförhållanden
167

 vilket innebär att 

alla parter i princip har samma åsikt (Stokes 1963). Problemet är att liknande 

ord kan dölja olika konceptioner av värdet i sig, vilket bara blir möjligt att se 

vid en närmare läsning. Ingen säger sig vara mot rättvisa, men genom att parti 

A säger ”vi är för rättvisa” antyds att det konkurrerande parti B (eller C eller D 

                                                        
167 I litteraturen förekommer flera olika begrepp för att beskriva detta fenomen – valensfråga (valence 

issue (Stokes 1963)) torde vara den vanligaste termen men även valensposition (valence position 

(Cohen 1995)) förekommer. Ingen av dessa termer är egentligen entydigt överlägsen den andra, 

eftersom det inte behöver vara vare sig en specifik fråga eller en sakpolitisk eller värderingsmässig 

position som valensförhållandet gäller. Därför kommer jag att använda den mer neutrala termen 

valensförhållande. 



 

106 

 

eller E) skulle vara mot detta. Detta innebär att de värden som är valensfrågor 

– om de är stridsfrågor – är en strid över mening hos valensbegreppen. 

Edelman går ännu längre och menar att om det saknas konflikter över mening 

i en stridsfråga så är frågan i sig inte politisk (1988:104). Detta innebär 

exempelvis att man måste skilja på jämlikhet i utfall jämfört med jämlikhet i 

möjlighet samt en kategori där detta är odefinierat. Det spelar även roll vilka 

värden som prioriteras vid målkonflikter och om detta uttalas kan det spela 

roll vid partitävlan. 

Gör – handlingsrekommendationer  

Under denna rubrik kodas handlingsrekommendationer, först om de är vaga 

eller precisa, konkreta eller abstrakta? Genom denna undersökning är det 

möjligt att studera om det finns någon förändring rörande position eller 

frekvens i sakfrågor samt om det finns några till tendenser till vagare löften. 

Därefter kodas materialet i förbestämda sakpolitiska områden placerade under 

likaledes förbestämda sakområden. Större delen av listningen av sakpolitik är 

mer eller mindre självförklarande. Typiska sakpolitiska frågor är till exempel 

statens budgetunderskott, vargfrågan, pensionssystemet med flera. Typiska 

exempel på sakområden är ekonomi, miljöpolitik, socialpolitik med flera. (jfr 

Brandorf, Esaiasson och Håkansson 1995; Budge et al. 2010[2001]; Budge, 

Robertson och Hearl 1987; Esaiasson och Håkansson 2002; Håkansson 1999). 

Det förekommer även valensförhållanden inom handlingsrekommendationer, 

till exempel ökad trafiksäkerhet (inget parti är någonsin emot ökad 

trafiksäkerhet). Men dessa döljer ofta att det som framstår som ett 

valensförhållande inte alls behöver vara det – inte minst sättet på vilket man 

uppnår ett allmänt omfattat mål kan skilja sig åt. Vidare kan policyförslag 

likna varandra i breda termer, men likväl vara föremål för hårda politiska 

motsättningar. Därför måste en genomgång av policyförslag vara finmaskig 

för att kunna fånga de olika alternativ som finns – annars kan allt se ut som 

valensförhållanden och konfliktfrågor suddas ut. Om partier förväntas agera 

strategiskt är det dessutom rimligt att förvänta sig att det finns en större vilja 

att utmärka sig genom detaljer om en fråga är ett valensförhållanden. Vill ett 

parti vinna röster måste det förklara varför en röst på just detta parti är bättre 

än en röst på konkurrenten. Om partier intar liknande positioner blir detaljerna 

viktigare för att skilja sig från medtävlare och konkurrenter. 

Även om de flesta koder kan förstås med hjälp av kodboken, appendix 7, och 

de förklaringar som finns där (det finns ingen anledning att definiera teoretiskt 

vad en ”skattesänkning” är) finns det vissa centrala begrepp som måste 

operationaliseras mer i detalj för att kunna kodas.  

Vaghet
168

 föreligger om det finns ett område där ett begrepp definitivt kan 

användas och ett område där ett begrepp definitivt inte kan användas och 

                                                        
168 Albright (2010) antar att konfidensintervallen vid uppskattningar av partiernas position på CMP:s 

vänster-högerskala kan ses som ett tecken på vaghet– ju bredare konfidensintervall, ju större vaghet. 

Detta löper risken att missta mät- och kodproblem för vaghet i budskapet, vilket Albright (2010:715) 
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gränsen mellan dessa två områden är oklar och diffus (Fredriksson 1992:93; 

Vedung 1977:67). Det är helt enkelt svårt att säga vad som menas vilket gör 

det svårt att på förhand säga vad som kommer att göras och även svårt att 

utvärdera i efterhand om något har gjorts eller ej
169

. Ett exempel är ”arbeide 

for å vidareutvikle brenselscelleteknologien” utan att det definieras eller 

förklaras vad detta arbete består av. Därmed går det heller inte att utvärdera 

om åtgärden har genomförts eller ej. Motsatsen till vaghet betecknar jag som 

precision – detta innebär att ett begrepp har en precis mening. Huruvida en 

person är skallig eller ej är lätt att avgöra, huruvida en person är tunnhårig är 

något av en definitionsfråga – och någon entydig definition finns inte. Alltså 

är skallig precist och tunnhårig vagt. 

Abstrakta åtgärder är beroende av en annan motpart – därmed går det inte att 

säga huruvida dess uppfyllande är beroende av partiet eller ej. I praktiken 

återfinns de till stor del inom utrikes- och säkerhetspolitik samt i förhållande 

till det civila samhället och arbetsmarknadens parter där en regering eller ett 

politiskt parti faktiskt inte kan utfärda konkreta löften. Motsatsen betecknas 

konkret. Såväl abstraktion som konkretion har sin plats i politisk debatt, men 

om proportionerna mellan dem förskjuts i valretorik säger det något om de 

politiska partierna interaktioner på väljararenan. 

Det är även av intresse hur värderingar används i argumentationen: är den en 

utgångspunkt för resonemanget, eller är de en målbild. Principiellt och 

partikulärt försöker fånga skillnaden mellan värderingar som en 

utgångspunkt i form av eviga, universella principer kontra specifika målbilder 

här och nu. 

Platthet definieras av Fredriksson som en tautolog eller nästan tautolog sats 

som är formulerad på ett sådant sätt att ingen på allvar kan bestrida den. Detta 

kan exemplifieras med fraser som ”överdrivna krav är inte bra” där det ligger i 

sakens natur att det som är överdrivet inte är bra. Som Håkansson (1999:43) 

säger en platthet eller tautologi föga om vare sig verklighet, värderingar eller 

sakfrågor. Enligt Åsard och Bennett (1995:651) tyder en ökande förekomst av 

plattheter på en strävan att avpolitisera debatten och skulle därmed visa på en 

krympande ”idémarknad”. 

Slutligen måste något nämnas om vissa andra potentiella förändringar. Om 

den politiska debatten blir vagare skulle det kunna vara tänkbart att en 

försvinnande konflikt kan skylas över av ökad negativ propaganda. Negativ 

                                                                                                                               
själv också påpekar. De ökade konfidensintervallen kan precis lika gärna betyda att CMP:s kodning är 

mindre träffsäker ju längre fram i tiden vi kommer, eller en effekt av att partierna tar upp mer i sina 

valmanifest. Därför måste vaghet i budskapet bedömas genom att faktiskt läsa manifesten; det går inte 

att komma åt vagheten i positionering genom att förlita sig på existerande dataset oavsett vilken 

statistik behandling man använder sig av. 
169 Naurin (2013) definierar ett vagt löfte som ett löfte som kan uppfyllas på flera sätt. Detta skiljer sig 

från det sätt jag skiljer mellan vagt och specifikt, då jag inte definierar vaghet efter hur löften uppfylls 

utan efter om det går att säga att löftet är uppfyllt eller ej (eller i terminologi från Naurin (2013), 

skillnaden mellan en utvärderingsbar handling (action) jämfört med en utvärderingsbar effekt 

(outcome)). 
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propaganda definieras av Håkansson (1999:47-48) som dels polemik, det vill 

säga kritik gentemot andra partier och deras förslag (jämför Sjöblom 

1968:179-180), dels negativa beskrivningar av verkligheten. Båda dessa 

begrepp ger förvisso ett mått på negativitet, men det är knappast orimligt att 

partier kritiserar varandras förslag, tvärtom är det ett förväntat inslag i en 

retorisk kamp på väljararenan. Däremot bör det sättas i relation till egna 

framförda positiva åsikter – ett rent klagande gentemot ett försök att sätta de 

egna idéerna mot motståndarnas (Håkansson 1999:27; Sjöblom 

1968:sidhänvisning). Det förra tyder på den reella konfliktens bortdöende – 

eller ”symbol over substance” (Åsard och Bennett 1995:651). Att däremot 

konstratera motståndares och fienders idéer mot de egna är snarare att 

fokusera på tävlan. Därför måste kritik mot fiender och motståndare delas upp 

på kritik mot felaktig politik i en specifik sakfråga eller värdering jämfört med 

felaktig politik odefinierat och kritik mot bristande kompetens. 

Ett liknande resonemang bör föras gällande negativa beskrivningar av 

verkligheten, det vill säga identifikation av problem i världen som måste lösas. 

Beroende på hur dessa kopplas till övrigt innehåll är det antingen vad som 

borde förväntas av en politisk debatt – utan problem finns inget behov av 

lösningar – eller ett möjligt tecken på en bortdöende tävlan där det enbart 

handlar om att porträtterade de som för tillfället har makten som inkompetenta 

eller ointresserade. Därför är det av intresse om negativa beskrivningar pekar 

ut någon som ansvarig för det dåliga tillstånd som måste rättas till eller om 

problemen bara beskrivs utan att någon får kritik för dem. Detta fångas i 

kodningen av koderna kausallt eller intentionellt. I det senare fallet 

identifieras någon som ansvarig för det som går fel. Det är givetvis även 

relevant att undersöka huruvida det blir ett större inslag av negativa budskap. 

Det finns även vissa faktorer som är externa till valmanifesten som kan vara 

nödvändiga att inkludera i undersökningen. I denna undersökning gäller det 

EU-inträde, regeringsinnehav, arbetslöshet, ekonomisk tillväxt, inflation och 

statsskuld. Arbetslöshetsvariabeln kommer från Federal Reserve Bank of St. 

Louis (2016). Variablerna ekonomisk tillväxt, inflation och statsskuld kommer 

från v-dem projektet (Varities of Democracy) vid Göteborgs Universitet 

(Coppedge et al. 2015)
170

. Variabeln regeringsinnehav kommer från European 

Representative Democracy Data Archive (Andersson, Bergman och Ersson 

2012). 

Åter till tävlansmodeller och hypoteser 

I tidigare kapitel har olika typer av partitävlan, tre övergripande hypoteser 

med ett antal underhypoteser presenterats. Dessa måste nu operationaliseras, 

                                                        
170 30.7 GDP Growth (E) (e_migdpgro), 30.11 Inflation (E) (e_miinflat), respective 30.13Central 

government debt, gross (E) (e_migovdeb). 
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det vill säga knytas till faktiska empiriska indikatorer som kan mätas. I 

följande avsnitt kommer därför de indikatorer som mäter detta presenteras.  

Tävlansmodeller 

I kapitel 2 presenterades en modell med olika typer av tävlan och dessa 

tävlansmodeller måste nu specificeras så att det går att koda texten för att se 

vilken typ av tävlan som återfinns i valmanifesten. 

Identifikationstävlan. Där partier försöker vinna röster genom att vädja till 

väljarnas identifikation med partiet eller den class gardé som partiet anser sig 

representera. Detta mäts med den relativa förekomsten av text som explicit 

försöker identifiera parti och socialgrupp eller liknande med varandra. 

”Löntagarnas parti” eller ”partiet för dig som äger ditt boende.” Partinamnet i 

sig undantas – annars skulle ett omnämnande av ”Arbejderpartiet” leda till ett 

mycket skevt resultat. 

Kompetenstävlan. Denna form av tävlan bygger på att partiet framhäver att 

det är lämpat att regera. Detta mäts med den relativa förekomsten av argument 

kopplat till den egna kompetensen och motståndarnas/fiendernas brist på 

kompetens eller deras oenighet jämfört med den egna kraftfullheten. 

Policytävlan. Detta kännetecknas av att partierna försöker vinna röster genom 

att konkret formulera policyförslag i valmanifesten. Detta mäts med den 

relativa förekomsten av precisa förslag. 

Strategitävlan. Inom ramen för detta ryms direkt uppmaningar till strategiskt 

beteende överhuvudtaget – såväl före valet i form av taktikröstning som efter 

valet i form av löften om att ”dra” en regering i ”önskad” riktning. Den 

relativa förekomsten av den sortens strategiska utspel är indikator för detta. 

Utvärderingstävlan. Detta är partiernas uppmaning till retrospektiv röstning 

genom att peka på det man har uträttat som en anledning att ”belönas” med 

väljarnas röster. Detta mäts med den relativa förekomsten av självberöm. 

Självberöm kan även ses som en form av verklighetsbeskrivning så även mer 

implicita argument av typen ”det går bra för Sverige” faller i denna kategori. 

Vaghet och frånvaron av tävlan. Detta mäts genom förekomsten av vaga 

policyförslag, plattheter, personpresentationer som inte bidrar till att visa vad 

ett parti vill göra. Intentionellt negativ verklighetsbeskrivning där skulden 

läggs på motståndare och fiender hör också till denna kategori. 

Värderingstävlan. Om ett parti försöker vinna röster genom att hänvisa till 

specifika värden, värderingar eller en ideologi är detta att beteckna som 

värderingstävlan. Detta mäts med den relativa förekomsten av värden, 

explicita ideologiska markörer (”vi är ett socialdemokratiskt parti”) och 

liknande. 

Hypotes 1 – guldåldern 

I kapitel 2 presenterades ett antal underhypoteser som utgör stöd för hypotes 1. 
Sammanfattningsvis är följande indikatorer ett stöd för hypotes 1: 

 en stor andel av uppmaningar att gå att rösta 
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 en stor andel av presentation av partiet 

 stora inslag av hänvisningar till identitet och grupplojalitet 

 kontinuitet i ideologiskt innehåll 

 kontinuitet i värderingar 

 stor förekomst av kritik mot motståndare 

 identifikation av fiende 

 kortare, mindre heltäckande valmanifest 

 tecken på att en ny skiljelinje utnyttjas i form av nya värderingar och 

verklighetsbeskrivningar 

En stor andel av uppmaningar att gå att rösta är kodat under ”get out the 

vote”. En kvasimening har placerats i denna kategori om det huvudsakliga 

budskapet betonar vikten av att rösta, direkta uppmaningar att rösta, 

önskningar om att läsaren måtte rösta på det parti som skrivit manifestet, 

betoning av hur viktigt valet är eller vilka viktiga frågor som kommer att 

avgöras där och liknande argument. 

En stor andel av presentation av partiet är kodat under ”presentation av 

partiet”. Under detta kodas explicita påståenden om vad partiet är eller inte är, 

kontaktuppgifter, uppmaningar att söka mer information om partiet, 

medlemsvärvningskampanjer och liknande. 

Stora inslag av hänvisningar till identitet och grupplojalitet är kodat under 

” identifikation med partiet”. Under detta kodas explicita uppmaningar att 

rösta på grund av klasslojalitet eller lojalitet med partiorganisationen som 

sådan, explicita presentationer av denna partiorganisation som tillhörande en 

eller en viss grupp. Repetitioner av partiets formella namn – exempelvis Det 
Norske Arbeiderparti – räknas inte som en hänvisning till grupplojalitet. 

Kontinuitet i ideologiskt innehåll går inte att enkelt identifiera under en kod. 

I stället kräver en kontinuitet att det finns tydliga likheter mellan olika 

tidsperioder. Olika tidsperioder har operationaliserats som decennier, där 70-

tal jämförs med 80-tal, 80-tal med 90-tal och 90-tal med 00-tal. Kontinuitet i 

ideologiskt innehåll förutsätter inte oföränderlighet eller identisk likhet, men 

däremot inga tvära kast. En avvikelse på några procentenheter upp eller ner 

kan inte ses som en ett tecken på bristande kontinuitet. Ett totalt försvinnande 

eller en mångdubbling kan däremot ses som ett sådant tecken. Kontinuitet i 

ideologiskt innehåll gäller samtliga tre delar: ÄR, BÖR och GÖR.  

Starkare kontinuitet i värderingar går att identifiera genom att värderingar, 

det vill säga det om är kodat under BÖR inte får uppvisa lika stora 

fluktuationer som ÄR och GÖR. 

Stor förekomst av kritik mot motståndare finns kodat som kritik mot 

motståndarens politik. Detta innebär kritik mot motståndares specifika 

idéinnehåll, det vill säga värderingar, verklighetsbeskrivning och 

policyförslag, inte deras kompetens eller oenighet. 

Identifikation av fiende innebär de uttalanden i valmanifest som är direkt 

utpekande av fiender eller motståndare som dåliga i sig, inte kritik mot 
idéinnehåll eller kompetens eller oenighet. Det vill säga, kritik där fokus är 



 

111 

 

mer på den som kritiseras än vad denna kritiseras för, exempelvis betoning av 

behovet av maktskifte – utan att nämna policyförslag eller värderingar. 

Kortare, mindre heltäckande valmanifest. Vad avser längden så kan två 

olika indikatorer på manifestens längd användas: dels längden räknat i ord och 

tecken, dels antalet kvasiparagrafer. Fördelen med den förra mätmetoden  är 

att det är enkelt mått som är enkelt att läsa direkt ur empirin, fördelen med den 

senare mätmetoden är att den tar hänsyn till eventuella skiftande traditioner. 

Att räkna kvasiparagrafer ger dessutom ett mått på hur heltäckande manifesten 

är – fler kvasiparagrafer borde innebära att fler ämnen täcks. För att ytterligare 

undersöka hur heltäckande ett manifest är går det även att se hur många 

policyområden som finns med i varje enskilt dokument. Ju fler policyområden 

desto mer heltäckande valmanifest. 

Tecken på att en ny skiljelinje utnyttjas i form av nya värderingar och 

verklighetsbeskrivningar. Liksom vad det gäller koninuitet i ideologiskt 

innehåll kan detta ses i förändringar från decennium till decennium. Om nya 

värderingar som inte förekommit tidigare dyker upp och kompletterar snarare 

än ersätter de värderingar som tidigare dominerat i valmanifesten är detta ett 

tecken på att en ny skiljelinje tar form. Ett liknande resonemang kan föras om 

verklighetsbeskrivningar: fler verklighetsbeskrivningar som identifierar ett 

nytt problem är ett tecken på att en ny konfliktdimension börja ta form. 

Hypotes 2 – tomrummet 

I kapitel 2 presenterades ett antal underhypoteser som utgör stöd för hypotes 2. 

Sammanfattningsvis är följande indikatorer ett stöd för hypotes 2: 

 en nedtoning av politikens roll i form av en beskrivning av politik 

som passivt, minskad möjlighet till politiska val samt en betoning av 

nödvändighet framför möjlighet. 

 en inskränkning av politikens roll utan att det framförs ideologiska 

argument för detta.  

 en minskad förekomst av värderingar 

 en minskad förekomst av policyförslag 

 färre policyalternativ 

 en minskad förekomst av vänsteralternativ inom policy och 

värderingar 

 ett ökat inslag av betoning av den egna kompetensen 

 ett ökat inslag av vagheter och plattheter 

 en minskning av hänvisningar till gruppidentifikation 

 ett ökat inslag av personargument 

 ett ökat inslag av taktikröstning med betoning på att undvika kaos 

eller instabilitet 

En nedtoning av politikens roll som innebär att partierna i högre grad 

framställa föreslagna policys som nödvändiga eller ofrånkomliga i stället 

för valbara samt därmed att politik i högre grad ses som passivt i stället 
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för aktivt mäts genom att undersöka om verklighetsbeskrivningar ger en bild 

av att politik kan ge resultat eller om politik beskrivs som verkningslöst, 

ineffektivt eller orsakar problem. Möjligheten till politiska val samt en 

eventuell skillnad mellan nödvändighet och möjlighet fångas av huruvida 

politik ses som reaktivt (problemlösande) eller proaktivt (politik är att vilja). 

Även om reaktiv politik i sig kan innehålla olika möjliga lösningar, så innebär 

en presentation av politik som proaktiv en poängtering av politikens möjlighet 

att välja. 

En inskränkning av politikens roll utan att det framförs ideologiska 

argument för detta. Som framfördes i kapitel 2 finns det uppfattningar om 

demokrati som innehåller begränsningar av politikens roll i samhället. Därför 

är det inte nog att det presenteras förslag som minskar politikens roll, utan 

dessa måste även ske utan att det grundas ideologiskt. Alltså, om det framförs 

policyförslag som minskar politikens roll – exempelvis självständig riksbank, 

minskad reglering av näringslivet och så vidare – så är det ett tecken till stöd 

för hypotes 2 om det saknas värderingar till stöd för politikens minskade roll – 

exempelvis negativ frihet, liberalism, och ekonomiskt självbestämmande. 

En minskad förekomst av värderingar mäts genom att undersöka den 

relativa frekvensen av värderingar i valmanifesten. 

Färre policyalternativ mäts genom att jämföra vilka olika policylösningar 

som föreslås vid ett givet tillfälle inom ett specifikt policyområde. Om det 

finns färre alternativ syns detta genom att det är färre koder som används inom 

ett policyområde. 

En minskad förekomst av vänsteralternativ inom policy och värderingar 

mäts genom att en fallande frekvens av policyförslag och värderingar som kan 

identifieras empiriskt (exklusiv eller nästan exklusiv förekomst i 

socialdemokratiska manifest) eller teoretiskt (värderingar som identifieras som 

vänster). 

Ett ökat inslag av betoning av kompetens mäts genom förekomsten av 

kompetensargument, den egna kompetensen, kompromissviljan, kritik mot 

motståndares bristande kompetens eller enighet.  

Ett ökat inslag av vagheter och plattheter mäts genom den relativa 

frekvensen av vaga policylöften och platta värderingar. 

En minskning av hänvisningar till gruppidentifikation mäts genom en 

fallande frekvens av identifikation med partiet. Som nämnts innefattar detta 

explicita uppmaningar att rösta på grund av klasslojalitet eller lojalitet med 

partiorganisationen som sådan, explicita presentationer av denna 

partiorganisation som tillhörande en eller en viss grupp. 

Fler hänvisningar till direkta personliga vinster mäts på två sätt. Dels 

förekomsten av svag ekonomi som ett personligt problem. Det vill säga, att 

påstå att pensionärerna har det svårt är inte en hänvisning till personliga 

vinster om det presenteras som ett samhälleligt problem. Dels förekomsten av 

direkta uppmaningar som ”mer pengar i plånboken till dig.” Återigen, mer 
pengar åt en specifik grupp är inte nog för att vara en personlig vinst, 
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exempelvis ”mer pengar åt barnfamiljerna” eftersom det är en socialt 

identifierad grupp som åsyftas som förtjänta, inte specifik individer.
171

 

Ett ökat inslag av personargument mäts genom att räkna antalet 

omnämnande av specifika personer i manifesten. 

Ett ökat inslag av taktikröstning med betoning på att undvika kaos eller 

instabilitet mäts genom förekomst av valstrategiska uppmaningar, såsom 

varningar för bortkastade röster, hänvisningar till risken för kaos i parlamentet 

eller uppmaningar att samlas i mitten. 

Hypotes 3 – valmaskiner 

I kapitel 2 presenterades ett antal underhypoteser som utgör stöd för hypotes 3. 

Sammanfattningsvis är följande indikatorer ett stöd fö ett stöd för hypotes 3: 

 ett ökat inslag av självberöm från partiernas sida (kontrollerat mot 

regeringsinnehav) 

 ett ökat fokus från samtliga partier på kvalitet för breda grupper i den 

offentliga servicen snarare än expansion för specifika mindre grupper  

 ett ökat inslag av värderingar och ideologisk tävlan kombinerat med 

en viss ideologisk förändring över tid 

 ett minskat inslag av mobiliserande propaganda i form av 

hänvisningar till identitet och lojalitet 

 en ökad frekvens precisa policyförslag 

 en ökad mängd policyförslag 

 en permanent närvaro av konflikt och motstående positioner ifråga 

om värderingar och policyförslag även om positioner förändras 

 ett ökat inslag av rubriker, introduktioner och innehållsförteckningar 

 taktikröstning för att uppnå önska regering eller önskad inriktning på 

en regering 

Ett ökat inslag av självberöm från partiernas sida (kontrollerat mot 

regeringsinnehav) detta mäts genom att undersöka den relativa frekvensen att 

partierna lyfter fram vad de anser att de ska belönas för. 

Ett ökat fokus från samtliga partier på kvalitet i den offentliga servicen 

snarare än expansion. Detta mäts genom undersöka den relativa frekvensen 

mellan olika slags policyförslag inom offentlig service – sjukvård, dagis, skola 

på olika nivåer, universitet, vuxenutbildning, äldreomsorg med mera. 

Ett ökat inslag av värderingar och ideologisk tävlan kombinerat med en 

viss ideologisk förändring över tid. Denna underhypotes innehåller två delar, 

dels ska förekomsten av värderingar och ideologisk tävlan öka över tid, dels 

ska det förekomma en viss förändring över tid. Det första mäts genom att 

undersöka förekomsten av värderingar och ideologi som argument för att 

vinna en röst. Det andra genom att undersöka huruvida de värderingar som 

                                                        
171 Notera att detta inte på något sätt förnekar att väljarna kan plånboksrösta, men det ligger utanför 

ämnet för denna avhandling. 
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företräds av ett parti i början av undersökningsperioden är desamma som de 

som förekommet i slutet. 

Ett minskat inslag av mobiliserande propaganda i form av hänvisningar 

till identitet och lojalitet mäts genom undersöka förekomesten av direkta 

hänvisningar till en class gardé eller andra intressegrupper vars intressen ett 

parti anser sig försvara, direkta uppmaningar att rösta på partiet för denna 

grupp och liknande försök att hänvisa till en specifik identitet. 

En ökad frekvens precisa policyförslag mäts genom att undersöka 

förekomsten av precisa policyförslag, det vill säga policyförslag där det går att 

utvärdera huruvida förslaget genomförts eller ej. 

En ökad mängd policyförslag är tämligen självförklarande: detta mäts 

genom förekomsten av policyförslag totalt i texten. 

En permanent närvaro av konflikt och motstående positioner ifråga om 

värderingar och policyförslag även om positioner förändras. Notera att 

detta inte med nödvändighet innebär att samtliga värderingar och policyförslag 

måste förändras, även om det är troligt att en viss förändring förekommer över 

den 40-årsperiod som undersöks. I stället undersöks detta genom att det 

fortsatt finns olika uppfattningar ifråga om värderingar – det ska alltså inte 

vara samma värderingar som förs fram av olika partier vid en och samma 

tidpunkt för att finna stöd för denna underhypotes. Förekommer en sådan 

motsättning ifråga om värderingar är det ett stöd för att det finns en konflikt 

över värderingar. Ett liknande resonemang gäller policyförslag – det ska finna 

alternativa förslag inom ett policyområde och det ska finnas olika förslag som 

lösning på liknande problem. Förkommer sådana alternativa förslag finns det 

en alternativ policy. Notera, det är alltså närvaron av konflikt och alternativa 

förslag som är central, inte vad denna konflikt i sig gäller. 

Ett ökat inslag av rubriker, introduktioner och innehållsförteckningar 

skulle tyda på en ökad professionalisering av kommunikation. Detta mäts 

genom att räkna den relativa frekvensen av rubriker, innehållsförteckningar 

och liknande mera ”tekniska” inslag i valmanifesten. 

Taktikröstning för att uppnå önska regering eller önskad inriktning på en 

regering mäts genom förekomst av direkta uppmaningar till att rösta taktiskt 

för att dra en regering, ett block eller ett annat parti i önskad riktning. 

Därmed kan vi nu undersöka partitävlan och dess eventuella förändring såsom 

den tar sig uttryck i de valmanifest som skandinaviska partier producerar. Med 

start i nästa kapitel kommer studiens empiriska resultat att redovisas och 

diskuteras. Eftersom hypoteser med underhypoteser är tämligen omfattande 

kommer några underhypoteser prövas i varje kapitel och i slutet kommer 

resultatet i sin helhet att sammanställas för att på så sätt kunna sammanfatta 

studiens resultat. 
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4 Tävlan och politikens möjligheter 

Detta kapitel har två syften. Dels ska det ge en översikt över det empiriska 

materialet som används i denna studie och redovisa vad detta innehåller med 

fokus på olika tävlansmodeller (se tidigare kapitel). Dels ska det med hjälp av 

denna översikt visa på slutsatser som kan dras av detta material, gällande vissa 

underhypoteser (se kapitel 2, tidigare forskning) och huvudhypoteser (se 

kapitel 1, inledning och teori). Kapitlet kommer alltså att behandla data i 

tämligen aggregerad nivå. 

Kapitlet är strukturerat enligt följande: först kommer de hypoteser som 

presenterades i kapitel 1 att snabbt rekapituleras liksom de villkor som krävs 

för att en hypotes ska anses vara uppfylld. Därefter kommer de 

tävlansmodeller och variabler som presenterats tidigare att kopplas till 

respektive utfall. Efter detta kommer det empiriska resultatet att redovisas och 

slutsatser av detta kapitel att diskuteras. 

Hypoteser och modeller – en rekapitulation 

I kapitel 1 presenterades tre hypoteser om partitävlan i de skandinaviska 

partisystemen. För att i korthet rekapitulera dessa så innebär hypotes 1 att 

partitävlan följer den modell som presenterades av Lipset och Rokkan (1967) 

där partierna i första hand försöker mobilisera specifika socioekonomiska 

grupper och föra deras talan ideologiskt och policymässigt; hypotes 2 bygger 

på den så kallade kartellpartitesen (Katz och Mair 1996, 2009) och innebär 

partitävlan blir vagare, försvinner helt eller rör sig om annat än policy och 

ideologi, till exempel person då partierna försöker distrahera och passivisera 

väljarna; hypotes 3 tar avstamp i Panebiancos (1988) tes om politikens 

professionalisering och Downs (1957) koncept om en konkurrensdriven 

rörelse i riktning mot medianväljaren och innebär att tävlan skärps då partierna 

aktivt försöker vinna väljarnas gunst. 
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Tävlansmodell 

I kapitel 2 (tidigare forskning) presenterades olika modeller för hur partier kan 

tävla retorisk i valmanifest. Vidare har jag även diskuterat vad min kodning 

faktiskt anger/mäter (kapitel 3 metod), vilket är förekomsten av en viss retorik 

som förknippas med en viss tävlansmodell. För att kort sammanfatta är de 

olika typerna av retorisk tävlan: 

Identifikationstävlan. Utifrån en mer Lipset-Rokkan-inspirerad modell skulle 

partierna förväntas vinna röster genom att vädja till väljarnas identifikation 

med en specifik kulturell, social eller ekonomisk grupp (Lipset och Rokkan 

1967a). Detta mäts med den relativa förekomsten av text som försöker 

identifiera parti och grupp med varandra. 

Kompetenstävlan. Denna form av retorisk tävlan innebär att partierna betonar 

den egna sidans kompetens, effektivitetet, hederlighet eller regeringsduglighet, 

motståndarnas inkompetens eller oenighet, eller på annat sätt framhäver att 

partiet är lämpat att regera. Detta mäts med den relativa förekomsten av 

sådana kompetensargument. 

Policytävlan. Detta kännetecknas av att partierna försöker vinna röster genom 

att konkret formulera policyförslag i valmanifesten. Exakt vilken riktning 

denna policytävlan äger rum – om det rör sig om centripetal, eller en 

centrifugal tävlan (Sartori 2005[1976]), eller om en nischtävlan (Meguid 

2008) – går inte att svara på i detta kapitel då det inte studerar enskilda 

policyområden, vilket däremot kommer att göras i en kommande 

doktorsavhandling. Inte heller går det med säkerhet att säga om det är 

partierna som följer väljarna eller väljarna som följer partierna, men det går att 

säga att retorisk tävlan består i att attrahera väljare till en uppsättning 

policyförslag. Detta mäts med den relativa förekomsten av precisa förslag.  

Strategitävlan. Inom ramen för detta ryms direkt uppmaningar till 

taktikröstning, löften om att ”dra” en regering i ”önskad” riktning eller att 

fungera som ankare för att motverka detta. Detta mäts med den relativa 

förekomsten av sådana uppmaningar. 

Utvärderingstävlan. I denna form av retorisk tävlan strävar partierna i första 

hand efter att göra det som på engelska kallas för ”running on the record” eller 

”credit-taking”, det vill säga man uppmanar till retrospektiv röstning och 

pekar på det man har uträttat som en anledning att ”belönas” med väljarnas 

röster. Detta mäts med den relativa förekomsten av självberöm. 

Vaghetstävlan. Även känt som konfliktens borttynande eller försök att skyla 

över bristande politiskt innehåll. Detta kännetecknas av att meningsfull 

retorisk tävlan försvinner och manifesten i första hand fylls av tomma ord. 

Genom detta blir förekomsten av ökad vaghet en indikation på en eventuell 
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kartellisering av partisystemet. I första hand antas platta
172

 eller odefinierade 

värderingar och vaga policyförslag
173

 vara det som fyller ut manifesten. Därför 

är det den relativa förekomsten av sådana som visar på denna sorts tävlan. 

Värderingstävlan. Om ett parti försöker vinna röster genom att hänvisa till 

specifika värden, värderingar eller en ideologi är detta att beteckna som 

värderingstävlan. Detta mäts med den relativa förekomsten av värden, 

explicita ideologiska markörer och liknande. Det är alltså den relativa 

mängden sådana ideologiska argument som visar på hur stort inslag av 

värderingstävlan som finns. 

Tabell 4.1. Stöd för hypoteser genom förekomst av olika sorters retorik 
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Hypotes 1 guldåldern +++  + - (+)  + 

Hypotes 2 tomrummet  + (-) + 
 

+++ (-) 

Hypotes 3 valmaskiner   ++ (+) ++
a 

- + 

Kommentar: + innebär att förekomst av denna sorts retorik är stöd för hypotesen, fler + 

innebär starkare stöd.  

– innebär att förekomst av denna sorts retorik är hinder för hypotesen, fler – innebär större 

hinder. 

(+) innebär att förekomst kan vara ett stöd för hypotesen men att det inte måste vara det. 

(-) innebär att förekomst kan vara ett hinder för hypotesen men att det inte måste vara det.  
a innebär att förekomsten av denna retorik måste kontrolleras mot regeringsinnehav 

En tom position innebär att den sortens retorik saknar bäring för den hypotesen. 

Denna tabell är identisk med tabell 2.1 i kapitel 2, tidigare forsking och hypotesprecisering 

För att hypotes 1 ska finna stöd, måste det finnas inslag av 

identifikationsretorik. Även inslag av vaghetsretorik kan innebära stöd för 

denna hypotes, eftersom det inte i första hand är en strävan att vinna väljarna 

utan att mobilisera väljarna. Ett vagt uttalande kan verka mobiliserande på 

                                                        
172 Plattheter har tidigare definierats som ett tautolog eller nästan tautologisk sats som är formulerad på 

ett sådant sätt att ingen på allvar kan bestrida den. Detta kan exemplifieras med fraser som ”överdrivna 

krav är inte bra” där det ligger i sakens natur att det som är överdrivet inte är bra. 
173 Ett vagt policyförslag är ett förslag vars eventuella uppfyllelse är omöjligt att verifiera, till exempel 

”vi lovar att införa rättvisa skatter” där genomförande av policylöftet helt och hållet beror på 

innebörden av ordet rättvisa. Om det då saknas en tydlig definition på detta ord i anslutning till löftet är 

det vagt. 
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väljarna utan att vara ett vinnande argument. Likaså kan utvärderingsretorik 

förekomma som ett ”bevis” på att man har gjort vad man skulle för att 

försvara ”sina” väljares intressen. Slutligen är det ett starkt stöd för hypotes 1 

om det inte sker någon förändring i retorik överhuvudtaget – partisystemet är 

fortfarande i en ”fryst” situation. 

För att hypotes 2 ska finna stöd, måste det framförallt finnas tydliga inslag av 

vaghetsretorik. Men även inslag av strategi och kompetens är ett stöd – i 

synnerhet om det blir mindre inslag av policy och värderingar över tid. Det 

ska framförallt inte finnas stora inslag av värderingar och konkret policy i 

retoriken. Den övergripande tävlanslogiken är att distrahera och passivisera 

väljarna. 

För att hypotes 3 ska finna stöd, behöver det finnas tydliga inslag av retorik 

kring värderingar, policy eller utvärdering, även inslag av strategi kan 

förekomma: alla retoriska medel är tillåtna för att vinna väljarna. Förekomsten 

av vaghet talar dock starkt emot en skärpt konkurrens, liksom identitet – det 

handlar om att vinna, inte mobilisera. 

Fullständigt stöd för någon av hypoteserna kan inte förväntas i detta kapitel, 

utan en djupare analys måste göras. Sammantaget behövs dock den 

övergripande bilden som presenteras i detta kapitel för att kunna gå vidare 

med undersökningen.  

Vilken tävlan förekommer och förändras detta över 
tid? 

Av såväl redovisningen ovan som flera underhypoteser framgår det vissa 

sorters tävlan är indikerar stöd för olika hypoteser.  Identifikationstävlan utgör 

stöd för hypotes 1, guldåldern, kompetenstävlan, strategisk tävlan och vaghet 

utgör stöd för hypotes 2, tomrummet, utvärderingstävlan utgör stöd för 

hypotes 3, valmaskiner, och policytävlan samt värderingstävlan utgör stöd för 

hypotes 1 och 3 (för att avgöra vilken hypotes som får stöd är det nödvändigt 

att undersöka hur tävlan över policy och värderingar ser ut i detalj). Viss 

förekomst är ett starkt motbevis för vissa hypoteser, strategisk tävlan bör inte 

förekomma om hypotes 1, guldåldern, ska få stöd, policytävlan och 

värderingstävlan bör ha en undanskymd roll om hypotes 2, tomrummet ska få 

stöd, och vaghet motsäger hypotes 3, valmaskiner. I enlighet med som anförts 

i kapitel 3, metod, redovisas data i genomsnitt per decennium. Detta gör det 

möjligt att se förändringar utan att enstaka extremvärden försvårar möjligheten 

att se en trend (se även Mair 2013:26f). Ett exempel på denna ansats kan ses 

nedan i tabell 4.2 som redovisar genomsnitt av olika former av tävlansretorik 
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fördelat på decennium. Som framgår nedan är det inga tvära kast, utan snarare 

en stabilitet eller svag förändring
174

. 

Tabell 4.2. Andel tävlansretorik fördelat på tävlansmodell. Genomsnitt 

fördelat per decennium (procent av all text) 
 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal 

Identifikation 0 0 0 0 

Kompetens 9 7 8 4 

Policy 41 41 43 53 

Strategi 3 3 2 2 

Utvärdering 6 8 7 6 

Vaghet 18 14 11 11 

Värdering 23 26 29 25 

Summa, 

tävlansretorik 

100 100 100 100 

Kommentar: Text som inte rör tävlan har uteslutits i beräkningen av procentsatserna, till 

exempel kontaktuppgifter, rubriksättningar och odiskutabla fakta (”Sverige är med i EU” 

eller ”i höst är det val”). 

De absolut tydligaste resultaten är den fallande frekvensen av vaghet – en 

minskning med mer än en tredjedel från 1970-talet till 2000-talet – och 

halveringen av kompetensretorik under samma tid. Det är även tydligt att 

identifikationsretorik inte är någon särdeles använd metod för att få röster: 

under hela undersökningsperioden är det nära noll procent (även om det 

förekommer enstaka uttalanden). Utvärdering förekommer även det relativt 

sparsamt, men på en ganska jämn nivå. Däremot dominerar policyretorik med 

sina tydliga, utvärderingsbara förslag på vad partierna säger sig vilja göra 

under den kommande mandatperioden. Dessutom ökar policyretorik mot slutet 

av undersökningsperioden. Det är även värt att notera att värderingsretorik 

upptar 20-30% av manifestens tävlansretorik. Det vill säga, ideologi och 

framförandet av värderingar har en framträdande roll i valmanifesten. Dessa 

första resultat ger alltså en fingervisning om att hypotes 2, tomrummet, och en 

vagare partitävlan förefaller sakna stöd då såväl kompetenstävlan och vaghet 

faller kraftigt medan policy och värderingar behåller sin dominans (och 

därmed motsäger underhypoteserna 2G och 2H respektive 2C och 2D). Likaså 

förefaller hypotes 1, guldåldern, i alla fall sakna de starka inslag av 

identifikation som skulle ge stöd (underhypotes 1C), däremot är förekomsten 

av policy och värderingar ett möjligt stöd för hypotes 1. Slutligen får hypotes 

3, valmaskiner, stöd av det minskade inslag av vaghet, och en helt 

dominerande förekomst av policy (underhypotes 3E) och värderingar 

                                                        
174 Jämför Rohrschneider (2002:369) som menar att partiers ideologi i sig är något stabiliserande som 

förhindrar alltför rörliga partikampanjer 
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(underhypotes 3C). Men för att slutgiltigt testa dessa underhypoteser krävs 

djupare undersökning vilket kommer att göras i en kommande 

doktorsavhandling. 

Ytterligare förändringar som är värda att notera är att det är en ökande andel 

text i manifest som går åt till annat än olika former av tävlansretorik – men 

likväl är det alltid en klar majoritet av texten som läggs på tävlansretorik: över 

hela undersökningsperioden faller frekvensen av tävlansretorik aldrig under 

55% och generellt ligger den mellan 70% och 90% av all text. Tävlansretorik 

tar således en stor plats i valmanifesten. Vidare kan även längden på 

manifesten ha betydelse. Underhypotes 1H innebär att kortare manifest är ett 

tecken på hypotes 1, guldåldern. En enkel redovisning av manifestens längd 

mätt i ord är således ett enkelt test av denna underhypotes. Som redan noterats 

tidigare i kapitel 3 blir manifesten längre vilket framgår av tabell 4.3 nedan. 

Tabell 4.3. Manifestens genomsnittliga längd i ord per decennium 
 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal 

Antal ord 4115 9057 8571 14621 

Det är en stor ökning – en tredubbling från 1970-talet till 2000-talet. 

Underhypotes 1H måste därför förkastas. Att manifesten blir längre över tid 

innebär att den ökande frekvensen av policylöften och värderingar är en större 

ökning i faktiskt antal ord än vad den relativa frekvensen visar. Det generella 

mönstret där policytävlan är den relativt dominerande tävlansmodellen är 

alltså en underskattning av hur mycket mer policy som skrivs in i manifesten. 

Ett liknande resonemang kan föras gällande värderingstävlan som är den näst 

viktigaste tävlansmodellen enligt ovan. Med tanke på att manifesten blir 

längre antyder detta att partierna generellt faktiskt finner värderingar viktiga. 

Underhypotes 3H innebär att en mer genomarbetad text är ett stöd för hypotes 

3, valmaskiner, samt att det enklaste sättet att mäta hur genomarbetad en text 

är, är att titta på rubriker, innehållsförteckningar och liknande. Sammantaget 

blir manifesten bättre skrivna som en argumenterande text: fler faktauppgifter, 

mer bakgrundsinformation och verklighetsbeskrivningar samt en mer komplex 

layout (vilket bland annat innebär exempelvis register och fler rubriker).
175

 

Valmanifesten blir inte bara längre, utan även mer detaljerade, innehåller fler 

områden, ser bättre ut och ger ett mer genomarbetat intryck. De är mer 

medryckande och framstår som mer agiterande i den meningen att de faktiskt i 

högre grad sammanhållet driver en eller flera poänger i stället för att bara rada 

upp åtgärder eller önskningar i punktform. Intressant nog ökar också mängden 

jämförelser med ”världen”, ”Europa” och annat utland. Nästan samtliga 

manifest från 90-talet och i synnerhet 00-talet innehåller någonstans 

                                                        
175 Det kan givetvis inte uteslutas att delar av dessa förändringar beror på billigare och bättre 

trycktekniker – inte minst vad det gäller den ökade förekomsten av bilder. Men även utnyttjandet av 

billigare och bättre trycktekniker antyder en viss professionalitet.  



 

121 

 

måttstocken ”världsklass” eller ”Europatoppen.” Den sortens rankingar är i 

princip helt frånvarande från 70-talet och 80-talet. Däremot förekommer 

negativa jämförelser till exempel ”sämst i OECD” under hela den undersökta 

tidsperioden. 

Likaså ökar antalet sifferuppgifter längre fram i tiden. Ett exempel är Høyres 

manifest från 1981 där antalet anställda och företag i snart sagt varje 

bransch/del av näringslivet presenteras som en del av bakgrunden i samband 

med att eventuella problem presenteras och målsättningar klargörs. Detta sker 

inte på 1970-talet, men förekommer ofta längre fram i tiden. Som ett annat 

exempel kan nämnas att Høyre 1993 för första gången har med ett 

räkneexempel (gällande reform av familjepolitik/barnbidrag/förskoleutbud) på 

hur pengarna kommer att fördelas. Mot slutet av den undersökta perioden 

finns det en tydlig tendens att inte bara diskutera vilken reform man vill 

genomföra, utan även hur, vad den kommer att kosta och hur detta ska 

finansieras. Ju längre fram i undersökningsperioden, desto mer benägna blir 

partierna att ta tala om vad en ”satsning” innebär. I början av den undersökta 

perioden är det ytterst sällan det ges mer information än att ” Sikre at Norge 

opprettholder et forsknings- og utviklingsarbeid på et høyt nivå og i 

tilstrekkelig omfang og bredde.” (DNA 1981), i slutet står det snarare 

”investere mer i høyere utdanning bl.a. ved å øke basisbevilgningene til 

utdanningsinstitusjonene” (Høyre 2009). Det är med andra ord en ökad 

precisionen i de utfästelser partier gör i sina valmanifest. Detta syns även i den 

fallande frekvensen av vaghet. Även om de norska manifesten tack vare sin 

längd innehåller fler distinkt påståenden än de danska och svenska, så blir 

även dessa påståenden mer och mer precisa ju längre tiden går. 

Även den fallande vagheten tycks ha en viss koppling till de längre manifesten 

– i många fall är ett vagt förslag kort, medan precisa förslag nästan alltid är 

längre. Även vad det gäller utvärderingsbara mål finns en rörelse från att ange 

principer och mål mot konkreta, specifika åtgärder. I stället för ”politikområde 

X inriktas på att uppnå mål Y” skriver man ”inom politikområde X ska skatt A 

sänkas, regel B förändras och åtgärd C införas i syfte att uppnå mål Y”. 

Överhuvudtaget blir manifesten mer specifika – inte bara i 

handlingsrekommendationer utan även i problembeskrivningar: från ”allt fler 

arbetslösa” till ”750 000 lever på bidrag”. Detta gäller även värderingar – dock 

inte i kvantifierad form, utan snarare i en tydlighet i presentation: i stället för 

att tala om ”frihet” preciseras i högre grad vad som menas med frihet.  

Generellt tycks vagheter och värderingar förklädda till ”åtgärder”, 

”prioriteringar” och ”satsningar” vara vanligast när det finns ett identifierat 

problem som till sin natur inte går att lösa med regeländringar eller 

anslagsförändringar. Som ett bra exempel, se Alliansens manifest från 2010 

om mobbing: 

”Insatser mot mobbing och för att stärka värdegrundsarbetet är 
viktiga byggstenar för att förbättra skolan.” (Alliansen, 2010) 
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Ingenstans klargörs vilka insatser som ska göras, vad det kostar, hur det ska 

genomföras, eller ens vad ”värdegrundsarbetet” är. Men de beskrivs som 

viktiga. Sammantaget är detta alltså ett stöd för underhypotes 3H som innebär 

att bättre manifest är ett tecken på hypotes 3, valmaskiner. 

Strukturmässigt är 1970-talet och det tidiga 1980-talet en enhet i alla de tre 

undersökta staterna. Utan att överdriva skulle man kunna skifta valmanifest 

för ett parti mellan två valrörelser under denna tid och inte märka att det blivit 

fel – så lika är valmanifesten rent textmässigt. Det är inte bara samma 

värderingar som lyfts fram eller samma policyförslag, utan det är även samma 

verklighetsbeskrivning till den grad att det faktiskt är exakt samma meningar 

som kan återvändas i tre-fyra-fem valmanifest på rad. Detta är en enormt stark 

koninuitet. Mot slutet av den undersökta tidsperioden framstår däremot varje 

valmanifest som ett nyproducerat, färskt dokument med nytt innehåll. Även i 

fråga om textlängd och utformning är likheterna mycket större under perioden 

1970-1985 än vad de är under de följande åren. 

Varierar förekomsten av tävlan över partisystem 
eller partifamilj? 

Även om aggregerad data är användbar, riskerar den att dölja viktiga 

skillnader mellan olika klasser av observationer; i det här fallet skillnader 

mellan olika partisystem och partifamiljer. Låt oss därför studera förekomsten 

av olika sorters retorik ytterligare en gång, denna gång även uppdelat på land. 

I tabell 4.4 nedan framgår att det finns såväl skillnader som likheter, men 

också att skillnaderna mellan de olika partisystemen tenderar att minska över 

tid, det blir alltså en ökad likhet mellan systemen. Till exempel faller 

förekomsten av kompetensretorik i Danmark och Sverige under den 

undersökta perioden och närmar sig därmed Norge där inslag av sådan retorik 

saknas helt under hela perioden. Det samma gäller förekomsten av strategisk 

retorik i Danmark och Sverige. Även utvärderingsretorik förekommer i princip 

enbart i Danmark och Sverige med en fluktuerande nivå i båda staterna, men 

på en högre nivå i Danmark. Förändring över tid tyder på att det är intressant 

att undersöka under vilka förutsättningar, inom vilka policyområden och av 

vem denna retorik används. 
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Tabell 4.4. Genomsnittlig andel text per tävlansmodell fördelat på 

decennium och partisystem (procent) 
 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal Snitt 

 D N S D N S D N S D N S  

Ident 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Komp 14 0 10 11 0 10 15 0 8 7 0 3 7 

Policy 45 56 29 32 56 38 39 52 40 49 60 49 45 

Strat 4 0 3 5 0 3 4 0 2 3 0 2 2 

Utv 9 0 6 18 1 3 9 1 8 14 0 5 6 

Vag 10 19 26 9 19 15 6 10 17 8 11 13 14 

Värd 18 24 25 25 23 31 27 37 25 19 28 27 26 

Sum 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kommentar: Iden. = identitetstävlan, kom = kompetenstävlan, policy = policytävlan, strat 

= strategisk tävlan, utv = utvärderingstävlan, vag = vaghet, värd = värderingstävlan, sum 

= summa, D = Danmark, N = Norge, S= Sverige 

Vidare kan det vara intressant att notera att frekvensen av verifierbara 

policylöften är tydligt högre i de norska manifesten i början av 

undersökningsperioden, men att denna skillnad blir mindre under 2000-talet. 

Främst genom att de danska och svenska manifesten innehåller betydligt fler 

precisa förslag mot slutet av perioden. En intressant aspekt av detta är att de 

svenska och danska manifesten blir mer och mer sifferbetonade med avseende 

på storleken på satsningar, summor som inbringas vid skattehöjningar eller 

inte tas in via skattesänkningar – men detta gäller inte de norska manifesten. 

Även om de norska manifesten – som nämnts – blir mer precisa och tydliga på 

andra sätt i samma utsträckning som de danska och svenska, så gäller detta 

inte sifferuppgifter i lika hög grad, trots att valmanifesten även fortsatt är 

längre. Det märks även genom att de norska manifesten börjar innehålla en 

större andel text som inte är någon form av tävlansretorik. Ökningen av 

verifierabara policylöften är enligt vad som anförts ovan ett tecken på stöd för 

hypotes 3, valmaskiner, eller möjligen hypotes 1, guldåldern. Det som 

möjligen talar emot att se de verifierbara policylöftena som ett stöd för 

guldålderstesen är det faktiskt är en ökning – guldåldern innehåller en 

föreställning om viss stabilitet även om stabiliteten inte ska överdrivas
176

. 

I motsats till detta så är det betydligt mindre inslag av vaghetsretorik mot 

slutet av den undersökta perioden: förekomsten av vaghet är tydligt fallande i 

Sverige och Norge under hela perioden och i Danmark var vaghetsretorik 

aldrig så framträdande som i de andra två staterna. Den fallande frekvensen av 

vaghet är i alla händelser ett stöd för hypotes 3 valmaskiner och underminerar 

hypotes 2, tomrummet. Värderingsretorik är relativt stabilt inom respektive 

partisystem under den undersökta perioden, intressant nog finns det dock en 

topp inom samtliga partisystem under 80- eller 90-talet. Möjligen kan detta 

                                                        
176 Se kapitel 1 och 2 för diskussion om vad stabiliteten i partitävlan under guldåldern innebär. 
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tolkas som en starkare ideologisk konflikt i samhället eller någon form av 

förändring i värdefrågor. En starkare ideologisk konflikt skulle stödja hypotes 

1 guldåldern eller hypotes 3 valmaskiner, men fallet från en topp kan vara ett 

stöd för hypotes 2, tomrummet. För att undersöka närmare vilka hypoteser 

som kan få stöd måste det undersökas vilka värderingar som förekommer. 

Även om ovanstående undersökning ger en bild av likheter och skillnader 

mellan partisystem kan man tänka sig att det finns skillnader mellan de olika 

partifamiljerna. Därför ska vi nu undersöka skillnaderna mellan de olika 

partifamiljerna. Som framgår av tabell 4.5 nedan finns det flera intressanta 

skillnader mellan partifamiljerna. Den socialdemokratiska partifamiljen har en 

lägre förekomst av värderingsretorik tidigt i den undersökta perioden, men 

denna skillnad försvinner helt under 2000-talet. För agrarer och konservativa 

är däremot frekvensen värderingsretorik stabil med toppar under 1980- och 

1900-talet. I den meningen blir de olika partifamiljerna mer lika. Likaså är det 

i första hand socialdemokrater som utmärker sig med kompetensretorik, men 

dessa används betydligt mer sällan i slutet av den undersökta perioden. Med 

tanke på att det enligt ovan inte förekommer någon kompetensretorik i de 

norska manifesten, är det alltså i första hand svenska och danska 

socialdemokrater som använder sig av detta.
177

 Ett liknande mönster syns även 

i policyretorik: socialdemokraterna utmärker sig med färre tydliga 

policyförslag. Men även här syns en tydlig förändring på 2000-talet. 

Tabell 4.5. Genomsnittlig andel text per tävlansmodell fördelat på 

decennium och partifamilj (procent) 
 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal Snitt 

 Ag Ko So Ag Ko So Ag Ko So Ag Ko So  

Ident. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Komp. 2 13 13 3 5 15 4 5 15 1 3 6 7 

Policy 53 39 32 42 40 42 55 45 30 60 49 50 45 

Strat. 1 4 4 2 4 3 2 2 2 1 3 2 2 

Utvär. 3 2 12 6 14 6 2 5 13 6 9 3 7 

Vaghet 16 17 21 14 12 16 10 10 14 9 10 15 14 

Värd. 25 25 18 34 25 20 27 33 27 24 26 25 26 

Sum. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kommentar: Ident. = identitetstävlan, komp. = kompetenstävlan, policy = policytävlan, 

strategi = strategisk tävlan, utvär. = utvärderingstävlan, värd. = värderingstävlan, sum = 

summa, Ag = agrarer, Ko = konservativa, So = socialdemokrater 

                                                        
177 Möjligen beror denna effekt på socialdemokraternas dominerande ställning i de skandinaviska 

länderna. Även om positionen som det ”naturliga regeringspartiet” inte var lika tydlig i Danmark och 

Norge som i Sverige är det likväl så att socialdemokraterna dominerade regeringsmakten under de 

första decennierna efter Andra Världskriget. För ett parti i den positionen – mött av en opposition som 

kanske inte suttit i regering på ett decennium eller i Sveriges fall decennier – kan kompetensfrågan 

givetvis ses som en enkel tävling att vinna. På 2000-talet har dock socialdemokraterna blivit mer lika 

de andra partifamiljerna. Detta antyder att regeringsställning är en viktig faktor att ta hänsyn till. 
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Även i fråga om utvärderingsretorik finns ett intressant mönster där den 

relativa frekvensen fluktuerar en hel del för både konservativa och 

socialdemokrater. I enlighet med vad som anfördes som en potentiell 

mothypotes i kapitel 2, är det möjligt att det finns en regerings-

oppositionsdynamik. En eventuell betydelse av regeringsinnehav på 

valmanifestens innehåll kommer att undersökas närmare senare i detta kapitel. 

Vaghet, slutligen, faller för samtliga partifamiljer under den undersökta 

perioden vilket är ett starkt argument mot hypotes 2, tomrummet och för 

hypotes 3 valmaskiner. Sammantaget ger dock tabell 4.4 med fördelning på 

stat och 4.5 med fördelning per partifamilj en delvis motstridig bild av 

utvecklingen inom vissa former av retorik. Därför ska vi nu även studera detta 

nedbrutet på enskilda partier. För överskådlighet visas detta per partisystem. 

Låt oss börja med Danmark. Först och främst är danska valmanifest 

tävlingsinriktade stridsskrifter: den totala mängden text i ett valmanifest som 

är klassificerat som någon form av tävlansretorik faller aldrig under 70 % och 

ligger lika ofta över 80 % som under. Vidare kan man i tabell 4.6, nedan, 

notera att kompetensretorik ligger på en låg nivå mot slutet av den undersökta 

perioden för samtliga partier. Detsamma gäller strategisk retorik. Ifråga om 

värderingsretorik ser vi förhållandevis jämn situation, med undantag för ett 

mycket ideologiskt 1980-tal från Venstre och 1990-tal från Konservative 
Folkeparti. Den avgörande formen av tävlan är dock policyretorik, särskilt 

under 2000-talet. På det hela taget är det dock svårt att se någon avgörande 

trend i policyretorik åt ena eller andra hållet, för något parti – det finns en del 

rörelse, men ingen entydig trend. 

Tabell 4.6. Genomsnittlig andel text per tävlansmodell fördelat på 

decennium och parti i Danmark (procent) 
 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal 

 KF V SD KF V SD KF V SD KF V SD 

Ident. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Komp. 20 5 14 7 7 18 6 9 29 7 0 14 

Policy 42 56 37 25 26 45 43 59 21 40 70 39 

Strat. 9 3 2 8 4 3 3 5 3 5 0 4 

Utvär. 6 5 13 34 13 8 7 1 18 21 12 7 

Vaghet 7 6 17 6 9 11 9 3 7 9 4 11 

Värd. 16 25 18 20 40 15 32 24 22 18 14 25 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kommentar: Ident. = identitetstävlan, komp. = kompetenstävlan, policy = policytävlan, 

strategi = strategisk tävlan, utvär. = utvärderingstävlan, värd. = värderingstävlan, KF = 

Konservative Folkeparti, SD = Socialdemokraterne, V = Venstre 

En mycket intressant effekt är att policyretorik och utvärderingsretorik tycks 

samvariera till viss del – när det ena går upp, går det andra ned. I nästa del av 

detta kapitel ska styrkan på detta samband undersökas närmare. 
Vaghetsretorik, slutligen, uppvisar relativ låga siffror under hela perioden. 
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Den tydligaste förändringen är den fallande frekvensen av vaghetsretorik från 

Socialdemokraternes sida.  

I Danmark är det mycket vanligt att hänvisa till vad som sker i Folketinget i 

valmanifesten. Danska manifest innehåller ofta även en förklaring eller en 

kommentar om varför valet kommer nu
178

 och vems ”fel” detta eventuellt är. 

Sådana inlägg är vanligare i början av perioden, men blir mer sällsynta i slutet 

av perioden när valen är mer utspridda. Detta framträder i tabell 4.6 som 

kompetensretorik under 1970- och 1980-talen
179

. Sammantaget tyder dessa 

förändringar snarast på en rörelse från hypotes 2 tomrummet mot hypotes 3 

valmaskiner – mindre vaghet, kompetens och strategi, mer policy. 

Om vi istället vänder mot Norge kan vi först konstatera att de norska 

manifesten inte bara blir längre under den undersökta tidensperioden, de blir 

också fyllda av andra saker än någon form av tävlansretorik. I synnerhet är det 

verklighetsbeskrivningar och problemformuleringar som ökande grad fyller 

upp texten i valmanifesten. Vidare kan vi i tabell 4.7 konstatera att flera 

tävlansmodeller inte förekommer: identifikationsretorik och strategiretorik 

förekommer inte alls; kompetensretorik och utvärdering förekommer extremt 

sällan. 

Tabell 4.7. Genomsnittlig andel text per tävlansmodell fördelat på 

decennium och parti i Norge (procent) 
 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal 

 A H SP A H SP A H SP A H SP 

Ident. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Komp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Policy 54 59 57 55 58 57 50 49 55 56 60 63 

Strat. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utvär. 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 1 

Vaghet 24 18 13 18 22 18 9 9 13 15 10 9 

Värd. 20 23 30 25 21 25 38 42 32 27 30 26 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kommentar: Ident. = identitetstävlan, komp. = kompetenstävlan, policy = policytävlan, 

strategi = strategisk tävlan, utvär. = utvärderingstävlan, värd. = värderingstävlan, A = Det 

Norske Arbeiderparti, H  = Høyre, SP = Senterpartiet 

Jämför vi med Danmark, kan vi även här se ett mycket ideologiskt 1990-tal 

från konservativt håll, men i Norge även från socialdemokratiskt. Den starka 

förekomsten av värderingsretorik från Senterpartiet under 1970-tal och 1990-

tal hänger till stor del samman med omröstningar om deltagande i EG 

respektive EU. Partiets kraftfulla argumentation mot norskt medlemskap 

                                                        
178 Danmark saknar fasta valdatum – valet utlyses av drottningen på statsministerns inrådan, antingen 

då det är strategiskt lägligt för regeringen eller då regeringen misslyckats få stöd i Folketinget. 
179 All kompetenstävlan handlar dock inte om motståndarna oförmåga att förhindra att val utlyses 

alldeles för tidigt. 
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innehöll – och innehåller fortfarande – ett stort inslag av värderingar och 

ideologiska argument mot det europeiska samarbetet i den formen. Detta 

kommer att studeras noggrannare i en kommande doktorsavhandling. 

Något som framträder som mest intressant är den ökande frekvensen av 

policyretorik – och parallellt med detta den fallande frekvensen av vaghet. 

Därmed återstår Sverige. Som framgår av tabell 4.8, nedan, har såväl 

Centerpartiet och Moderaterna väsentligt mindre inslag av värderingsretorik 

under 1990-tal och 2000-tal än vad som var fallet under 1970-talet och 1980-

talet. Utan att avslöja mördaren i förväg, kan det noteras att detta kommer att 

studeras närmare i de följande två kapitlen, om vänster-högerfrågor och stad-

landfrågor. 

Tabell 4.8. Genomsnittlig andel text per tävlansmodell fördelat på 

decennium och parti i Sverige (procent) 
 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal 

 C M S C M S C M S C M S 

Identifikation 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Kompetens 0  10  15  0  5  16  3  5  8  2  2  3  

Policy 42  21  13  39  35  19  38  32  17  30  31  41  

Strategi 0  0  6  0  1  4  2  1  1  1  1  1  

Utvärdering 2  0  12  2  0  5  3  4  12  4  5  1  

Vaghet 27  21  19  12  9  16  10  9  18  8  6  13  

Värdering 20  30  14  25  30  16  17  16  16  18  18  15  

Summa 90  81  81  77  80  80  73  67  74  63  63  62  

Kommentar: C = Centerpartiet, M = Moderaterna, S = Socialdemokraterna 

Vi ser en tydlig ökad jämlik frekvens policyretorik: vid 

undersökningsperiodens början är det främst Centerpartiet som använder detta 

i sina valmanifest, men vid periodens slut är det betydligt jämnar fördelat. I 

synnerhet Socialdemokraterna tycks ha förändrat sin modell för att skriva 

valmanifest. Detta syns dels i hur de inte längre använder sig av strategisk 

retorik, dels i den minskade användingen av kompetensretorik – under 2000-

talet är det bara en femtedel relativt vad det var på 1970- och 1980-talet. 

Tydligare än så kan inte en position som ”naturligt regeringsparti” brytas. 

Slutligen framträder även det kraftiga fallet i frekvensen av vaghet tydligt för 

samtliga partier. Något snabbare och kraftigare hos Moderaterna och 

Centerpartiet men även hos Socialdemokraterna. 
Med tiden blir det i Sverige vanligare med direkta referenser till vad som sker 

på den parlamentariska arenan, en situation som påminner mer on Danmark än 

om Norge. Om valrörelserna var mer isolerade tidigare, så tycks den 

isoleringen brytas i alla fall verbalt i och med att partierna referera och 

hänvisar till sina förslag i parlamentet. 
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Sammantaget visar dessa enkla tabuleringar av relativ frekvens på att det finns 

två tydliga mönster: en ökad likhet mellan valmanifesten över så väl 

partifamilj som partisystem, samt ett kraftigt fall i frekvens av vaghet. 

Fallande vaghet är som redan nämnts ett starkt argument mot hypotes 2, 

tomrummet. Den ökade likheten mellan såväl partisystem och partifamilj kan 

möjligen betyda att partiernas situation blir mer lik och att nationella eller 

ideologiska traditioner blir mindre viktiga för partierna. Detta, liksom den 

redan förebådade kopplingen mellan utvärderingsretorik, policyretorik och 

regeringsinnehav kommer att undersökas närmare i kommande avsnitt. 

Vilka sorters tävlan samvariera? 

Förekomst av en viss sorts tävlan ger stöd åt en viss hypotes, men som 

framgått i tidigare kapitel kan man inte koppla en typ av tävlan otvetydigt till 

en specifik hypotes. Dels, kan en hypotes få stöd av förekomsten av flera olika 

typer av tävlan, dels kan förekomsten av en viss typ av tävlan ge stöd till två 

olika hypoteser. Skulle det däremot visa sig att vissa typer av tävlan tydligt 

korrelerar med varandra ger det en bättre grund att skilja stödet för olika 

hypoteser åt. Inte minst är detta ett stöd för en fördjupad undersökning där 

exempelvis vissa policyområden eller värderingar studeras i detalj. Dessutom 

kan en tydlig korrelation mellan olika typer av tävlan säga någonting om hur 

partiers tävlanslogiker – mobilisera, passivisera, vinna – kan kopplas till olika 

kombinationer av tävlan vilket kan ha ett värde när slutsatserna av denna 

undersökning presenteras. 

För åter referera de olika typerna av tävlan och deras relation till de tre 

hypoteserna så skulle en positiv korrelation mellan identifikation, policy, 

värderingar och möjligen utvärdering utgöra ett stöd för hypotes 1, guldåldern, 

liksom möjligen en negativ korrelation med strategisk tävlan. Hypotes 2, 

tomrummet, skulle snarare stärkas av en positiv korrelation mellan kompetens, 

strategi, vaghet och möjligen en negativ korrelation mellan dessa tre och 

policy eller värderingar. Hypotes 3, valmaskiner, skulle stärkas av en stark 

korrelation mellan policy och värderingar samt en negativ korrelation mellan 

dessa två och vaghet. Ifråga om utvärderingstävlan är det något mer 

komplicerat: under hypotes 3, valmaskiner, antas detta förekomma, men vara i 

första hand relaterat till regeringsställning. Så om en korrelation föreligger 

mellan policytävlan och värderingstävlan å ena sidan och utvärderingstävlan å 

andra sidan måste detta kontrolleras mot regeringsinnehav. Tabell 4.9 

innehåller korrelationerna mellan den relativa frekvensen av olika typer av 

tävlan uttryckt som procent av tävlan totalt. 
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Tabell 4.9. Korrelation mellan relativ frekvens av tävlansretorik 
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Ident. 1 0,068 -0,110 0,061 -0,051 0,263** -0,075 

Komp. 0,068 1 -0,537** 0,558** -0,027 -0,012 -0,330** 

Policy -0,110 -0,537** 1 -0,509** -0,505** -0,204* -0,030 

Strat. 0,061 0,558** -0,509** 1 0,086 -0,112 -0,165 

Utvär. -0,051 -0,027 -0,505** 0,086 1 -0,251** -0,345** 

Vaghet 0,263** -0,012 -0,204* -0,112 -0,251** 1 -0,072 

Värd. -0,075 -0,330** -0,030 -0,165 -0,345** -0,072 1 

Kommentar: Pearsons r, ident. = identitetstävlan, komp. = kompetenstävlan, policy = 

policytävlan, strategi = strategisk tävlan, utvär. = utvärderingstävlan, värd. = 

värderingstävlan, *= p<0,05, ** = p<0,01.  

I tabell 4.9 framgår tydligt att identifikation och vaghet förekommer 

tillsammans, men vaghet går inte väl ihop med policytävlan eller utvärdering. 

Det vill säga, ett parti som i första hand försöker mobilisera väljare att rösta på 

ett parti genom att företräda en socio-ekonomisk grupp tenderar att även ha ett 

större inslag vaghet. Det ligger nära till hands att se detta som ett försök att 

mobilisera väljarna i enlighet med hypotes 1, guldåldern, dock med det viktiga 

tillägget att ett parti som mobiliserar på identitet inte behöver vara precist i 

sina policyförslag. 

Tävlan över kompetens och strategi har en stark positiv korrelation med 

varandra och en negativ korrelation med policy. Det vill säga, använder sig ett 

parti av kompetens- och strategiargument i ett valmanifest prioriterar partiet 

inte policytävlan. Uppmanar man väljare att bete sig strategiskt förutsätter det 

en viss kompetens hos dessa väljare, och då ligger det nära till hands att tänka 

sig att dessa väljare även kan vara intresserade av att premiera politisk 

kompetens hos det parti de väljer – men det tycks utesluta policytävlan. 

Rimligen är detta ett exempel på försök att passivisera väljarna i enlighet med 

hypotes 2, tomrummet. 

Kompetenstävlan leder även till mindre värderingstävlan vilket också kan ses 

som ett försök att passivisera väljarna. Det intressanta är att det finns ingen 

korrelation mellan strategisk tävlan och värderingstävlan. Detta kan ses som 

ett tecken på att partier i ett block – strategisk tävlan har en större vikt inom 

block – kan ha en ”värderingsgemenskap” som kan lyftas fram. 

Policytävlan har en negativ korrelation med kompetens- och strategitävlan, 

med utvärdering samt vaghet. Detta innebär att partier som i första hand väljer 

att tävla med att lägga fram tydliga förslag om vad de vill göra inte lägger lika 
mycket kraft på att framhäva sin kompetens eller att försöka uppmuntra 
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väljarna att rösta strategiskt. Den negativa korrelation med vaghet är ett stöd 

för hypotes 3, valmaskiner, och är förväntad utifrån hypoteserna: tydliga 

policyförslag står i motsättning till vaghet; försök att aktivt vinna väljare står i 

motsättning till försök att passivisera väljare. Detta visar att partier som i 

första hand tävlar med policyförslag försöker undvika vaghet. Samtidigt är den 

negativa korrelation med strategisk tävlan ett stöd för hypotes 1, guldåldern, 

vilket gör resultat tvetydigt. Vad som är lite mer förvånande är att 

policyretorik och utvärderingsretorik uppvisar ett signifikant negativt samband 

vilket tyder på att det kan behöva kontrolleras för regeringsinnehav. Det är 

förvisso inte särskilt konstigt att ett parti i opposition har mindre möjlighet att 

gå till val på det man uträttat föregående valperiod, men det i sig borde inte 

kunna ge en signifikant korrelation eftersom alla partier – enligt vad som 

anförts ovan – lägger tyngdpunkten på policyretorik. Kanske är det så att efter 

ett regeringsinnehav gör det mycket frestande för partier att gå till val på vad 

de har gjort. 

Utvärdering korrelerar negativt med policy- och värderingstävlan samt vaghet. 

Möjligen är detta ett utslag av att partier i regeringsställning är de som med 

fördel använder sig av denna typ av tävlan och då visar vad de har gjort i 

stället för att lova vad de ska göra eller vilka värderingar de ska ge uttryck för. 

Ska man peka på uppnådda resultat duger det heller inte att vara vag med vilka 

dessa resultat är. 

Värderingstävlan korrelerar negativt med kompetens- och även med 

utvärderingstävlan. Det vill säga, det parti som försöker vinna väljares röster 

med hänvisningar till ideologi och värden är mindre benäget att försöka vinna 

väljare genom hänvisningar till sin politiska kompetens eller genom att 

hänvisa till uppnådda resultat. Detta innebär att värderingstävlan skulle kunna 

vara ett tecken på hypotes 1, guldåldern, som utesluter utvärderingstävlan, 

eller ett tecken på hypotes 3, valmaskiner, som tillåter strategisk tävlan. 

Samtidigt är det intressant att värderingstävlan korrelerar negativt med 

utvärdering. En möjlig tolkning är att värderingar är något enklare att hävda i 

opposition där man inte behöver kompromissa mellan värderingar och 

verklighetens begränsningar, medan såväl kompetenstävlan som 

utvärderingstävlan är mer troligt vid regeringsställning. 

Som synes finns det alltså goda skäl att kontrollera för regeringsinnehav. Är 

det då några skillnader i vilken tävlansretorik som förekommer från partier i 

regeringsställning jämfört med partier utanför regeringsställning
180

? För att 

testa detta har jag signifikanstestat skillnaderna i medelvärde på förekomsten 

av de olika sorternas tävlansretorik. Jämförelser av medelvärde av 

förekomsten av olika former av tävlansretorik presenteras i tabell 4.10, nedan. 

                                                        
180 Ej regeringsställning inkluderar partier som befunnit sig i genuin opposition eller utgjort stöd för 

regeringen men ingått i den. 
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Tabell 4.10. Skillnad i förekomst av tävlan beroende på regeringsställning 

eller ej (procent) 
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Regeringsställning 0 6 39 3 14 14 24 

Ej regeringsställning 0 8 48 2 2 14 26 

Skillnad 0 -2 -9** 1 12** 0 -2 

Kommentar: 66 fall i opposition, 46 fall i regering. Positiv differens anger att ett parti i 

regeringsställning har högre frekvens än ett parti som ej är i regeringsställning. Negativ 

differens anger att ett parti utanför regeringen har högre frekvens än parti i 

regeringsställning. *= p < 0,05, **= p < 0,01 

Tabellen innehåller två signifikanta resultat: återigen står policyretorik och 

utvärderingsretorik i motsatsförhållande till varandra, där utvärderingsretorik 

är mycket vanligare i regeringsställning än i opposition – med en faktor tio. 

Samtidigt är det 9 procentenheter vanligare med policytävlan för partier som 

ej är i regeringsställning. I övrigt förefaller inte regeringsinnehav att påverka 

hur partier retoriskt försöker vinna röster. Övriga resultat är ej signifikanta, 

men det kan ändå påpekas att det finns inga effekter alls av regeringsinnehav 

på förekomsten av vaghet. Intressant nog är kompetensretorik vanligare i 

opposition än i regeringsställning. Detta gör i någon mening kompetenstävlan 

till ett vapen för oppositionspartier snarare än regeringspartier, men skillnaden 

är inte signifikant. Som presenterats i tidigare kapitel framhåller 

kartellpartitesen att striden handlar om att framställa sig som kompetent 

administratör och ledare – men om kompetens i första hand är ett verktyg för 

oppositionen, så är det tveksamt om kompetenstävlan verkligen kan tänkas 

vara en väg till en kartellisering. 

Vid signifikanstest av medelvärdesskillnaderna i förekomst av olika 

tävlansmodeller som procent av tävlan mellan de olika decennierna 

framkommer bara två signifikanta skillnader: policytävlan och vaghet 

uppvisar signifikanta skillnader mellan undersökningsperiodens början och 

slut. Jämfört med både 1970-talet och 1980-talet är policytävlan 12 

procentenheter mer förekommande under 2000-talet (p < 0,034 respektive p < 

0,033). Policytävlan blir alltså signifikant mycket vanligare mot slutet av 

undersökningsperioden. Notera att detta alltså gäller en jämförelse av 

medelvärde per decennium utan hänsyn till partifamilj eller partisystem. 

Därmed kan man rimligen dra slutsatsen att policytävlan blir allt vanligare i 

valmanifesten. Likaså finns det signifikanta skillnader i medelvärde mellan 
årtiondena vad gäller vaghet. Jämfört med 1970-talet är vaghet 6 respektive 7 
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procentenheter mindre förekommande 1990-talet och 2000-talet (p < 0,018 

respektive p < 0,006). Detta visar att vaghet i valmanifest är något som till stor 

del hör 1970-talet till och att minskningen av vaghet som påpekats ovan är en 

tydlig förändring som är ett starkt argument mot att politisk retorik blir vagare. 

Hypotes 2, tomrummet, får således inte stöd. 

Vid signifikanstest av medelvärdesskillnaderna i förekomst av olika 

tävlansmodeller som procent av tävlan mellan de olika partifamiljer syns fyra 

signifikanta skillnader mellan partifamiljerna: 

Socialdemokrater är mer benägna att betona kompetenstävlan 

än både agrarer (p < 0,000) och konservativa (p < 0,032), 

skillnaderna i medelvärde är 10 procentenheter respektive 6 

procentenheter. 

Agrarer är mer benägna att betona policytävlan än såväl 

konservativa (p < 0,039) som socialdemokrater (p < 0,001), 

skillnaderna i medelvärde är 9 procentenheter respektive 14 

procentenheter. 

Agrarer är mer benägna att betona strategitävlan än 

konservativa (p < 0,045), skillnaderna i medlemvärde är 2 

procentenheter. 
Socialdemokrater är mindre benägna att betona värderingar än 

på agrarer (p < 0,041), skillnaderna i medelvärde är 5 

procentenehter. 

De signifikanta skillnaderna mellan partifamiljernas benägenhet att använda 

sig av den ena eller andra tävlansmodellen är intressant, men utan att i detalj 

studera innehållet är det svårt att göra någon entydig tolkning. Möjligen kan 

agrarernas bakgrund som traditionella förement icke-ideologiska 

intressepartier i mitten av det politiska spektrat (Arter 2001) slå igenom i deras 

användning av policytävlan och strategisk tävlan i större utsträckning än de 

andra partifamiljerna. Likaså kan den relativt mindre betoningen av 

värderingar hos socialdemokraterna möjligen vara ett tecken antingen på 

långvarigt regeringsinnehav liksom i frågan om kompetenstävlan, eller en 

potentiell effekt av en högervridning (Boréus 1994). Oavsett är skillnaderna 

ett starkt argument på att undersöka policytävlan och värderingstävlan mer i 

detalj, inte minst för att undersöka om det utgör stöd för hypotes 1, guldåldern, 

eller hypotes 3, valmaskiner. Kompetens- och strategitävlan är tecken på 

hypotes 2, tomrummet. Det som gör det något mer komplicerat är när denna 

sorts tävlan så tydligt är kopplad till en specifik partifamilj. 

Vilka är skillnaderna mellan partisystem? Vid signifikanstest av skillnader i 

medelvärde av förekomsten av tävlan finns ett antal signifikanta skillnader, i 

synnerhet mellan Norge och Danmark vilka redovisas i tabell 4.11. 
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Tabell 4.11. Signifikans för medelvärdesskillnader i förekomst av tävlan i 

olika partisystem(procent) 
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Danmark 0 11 41 4 12 9 22 

Norge 0 0 56 0 1 15 28 

Skillnad 0 11** -15** 4** 11** -6** -6 

        

Danmark 0 11 41 4 12 9 22 

Sverige 0 8 38 2 6 18 27 

Skillnad  0 3 3 2 6 -9** -5 

        

Norge 0 0 56 0 0 15 28 

Sverige 0 8 38 2 6 18 27 

Skillnad 0 -8** 18** -2* -6 -3 1 

Kommentar: Positiv differens anger att det övre partisystemet har högre förekomst än det 

nedre. Negativ differens anger att det nedre partisystemet har högre frekvens än det övre. 

*= p<0,05, ** = p < 0,01 

Det förefaller alltså finnas signifikanta skillnader i hur partitävlan fungerar i 

Danmark och Norge enligt ett mönster som presenterats ovan: det är mer 

policytävlan i Norge, men också mer vaghet. Danmark har däremot större 

inslag av kompetenstävlan och strategisk tävlan. Sverige intar i någon mening 

en mellan position: det är mer vaghet i Sverige än Danmark, men inga övriga 

skillnader mellan de två partisystemen är signifikanta – eller ens särskilt stora 

i procent. Jämfört med Norge har Sverige större förekomst av kompetens- och 

strategitävlan, men skillnaderna är mindre än de mellan Danmark och Norge. 

Däremot har Norge betydligt större inslag av policytävlan än Sverige.  

Som visats tidigare i detta kapitel minskar dock skillnaderna över tid. Därför 

är det lämpligt att titta på förändringen inom respektive partisystem över tid på 

just policytävlan och vaghet. Resultaten visar då att: 

Svenska partier har signifikant högre frekvens av policytävlan i 

sina valmanifest under 2000-talet jämfört med 1970-talet (p < 

0,008), skillnaden i medelvärde är 20 procentenheter. 

Svenska partier har signifikant högre frekvens av vaghet i sina 

valmanifest under 1970-talet jämfört med alla senare 

decennier: jämfört med 1980-tal är skillnaden i medelvärde 11 
procentenheter (p < 0,004), jämfört med 1990-tal är skillnaden 
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9 procentenheter (p < 0,018) och jämfört med 2000-tal är 

skillnaden 13 procentenheter (p < 0,001) 

Av detta framgår tydligt att de stora förändringarna i svenska valmanifest är 

en kraftigt fallande förekomst av vaghet och en ökande förekomst av precisa 

policyförslag från 1970-tal till 2000-tal. I Danmark är ingen skillnad mellan 

decennier i förekomst av tävlan signifikant, men Norge har ett likanande 

samband som Sverige vad det gäller vaghet vilket framgår av tabell 4.12 

nedan. 

Tabell 4.12. Signifikans för medelvärdesskillnader mellan decennier i 

förekomst av vaghet, Norge 

 Medelvärde 

förekomst av 

vaghet (%) 

1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal 

1970-tal 19  p < 0,980 p < 0,002 p < 0,005 

1980-tal 19 p < 0,980  p < 0,000 p < 0,001 

1990-tal 10 p < 0,002 p < 0,000  p < 0,883 

2000-tal 11 p < 0,005 p < 0,001 p < 0,883  

I tabell 4.12 framgår tydligt att det finns en vattendelare mellan den första och 

den andra halvan av undersökningsperioden vad det gäller förekomst av 

vaghet i norska valmanifest där frekvensens av vaghet kraftigt går ner mot 

slutet av undersökningsperioden. Enkelt uttryckt: valmanifesten blir tydligare 

under den andra halvan av undersökningsperioden. Tidigare, i tabell 4.4, har 

jag visat att Danmark är det partisystem där det finns minst inslag av vaghet, 

medan Sverige har störst inslag och Norge befinner sig mellan dem.
181

 

Sammantaget visar resultaten från Danmark, Norge och Sverige att vaghet 

antingen aldrig spelat en framträdande roll (som i Danmark) eller att det är 

något som hör 1970-talet till, inte 2000-talet (som i Norge och Sverige). 

Därmed är underhypotes 2G om ökande vaghet slutgiltigt vederlagd och 

därför måste denna underhypotes förkastas i sin helhet. Vaghet är definitivt 

ingeting som ökar i frekvens i valmanifesten och därmed spelar vaghet 

rimligen en minskad roll i partitävlan.  

Slutligen uppvisar norsk partitävlan under 1990-talet ett större inslag av 

värderingstävlan än alla andra decennier: 13 procentenheter jämfört med 

1970-talet (p < 0,005), 14 procentenheter jämfört med 1980-talet (p < 0,001) 

och 9 procentenheter jämfört med 2000-talet (p < 0,033). Som tidigare nämnts 

i samband med tabell 4.7 präglas 1990-talet av starka värderingsmotsättningar 

i Norge – dels kopplat till konservativ kritik mot höga skatter och 

socialdemokratiskt försvar av välfärdsstaten, dels kopplat till den norska 

omröstningen om EU-medlemskap där framförallt nej-förespråkarna 

                                                        
181 Sverige är också den stat under undersökningsperioden som har starkast blocksystem, starkast 

ställning för ett hegemoniskt parti och minst förändringar i partisystemet, Danmark skiljer sig mest från 

Sverige och Norge befinner sig någonstans mellan de andra två staterna. 
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Senterpartiet men även ja-sidan använder sig av värderingar i mycket stor 

utsträckning. 

Förändras beskrivningen av politikens 
möjligheter? 

Synen på möjligheten att genom politik påverka samhällsutvecklingen har en 

viktig roll i hypotes 2 – kartellpartitesen och den försvinnande partitävlan. 

Såväl underhypotes 2A som innebär att partierna tonar ned sin möjlighet att 

påverka genom att i högre grad framställa föreslagna policys som nödvändiga 

eller ofrånkomliga i stället för valbara och underhypotes 2B vilken innebär att 

politikens möjlighet att påverka minskar utan att det framförs ideologiska 

argument för detta försöker fånga denna nedtoning av politikens möjligheter 

och ledande roll. I denna avhandling testas detta genom att undersöka hur 

partierna framställer politik i sin beskrivning av verkligheten i sina 

valmanifest. Underhypotes 2A testas på två sätt. För det första undersöks om 

politiken i första hand framställs som något reaktivt eller något proaktivt – 

reagerar man på uppkomna problem eller försöker man åstadkomma 

förändring i riktning mot ett på förhand bestämt mål. För det andra undersöks 

om utvecklingen eller förhållanden beskrivs negativt (som hot eller behov) 

eller positivt (som möjligheter). För att 2A ska få stöd och därigenom visa på 

stöd för hypotes 2, tomrummet, krävs att politik framstår som reaktivt snarare 

än proaktivt samt att utvecklingen och förhållanden beskrivs negativt som hot 

och behov snarare än positivt som möjligheter. För att underhypotes 2B ska få 

stöd och därigenom visa på stöd för hypotes 2, tomrummet krävs att politik 

framställs som något passivt där politik framställs som otillräckligt eller 

oönskat snarare än aktivt där politiken kan åstadkomma något
182

. 

Beskrivs politik som passivt, otillräckligt och oönskat eller är det snarare 

något aktivt, effektivt och välkommet? Verklighetsbeskrivningar i 

valmanifesten har kodats för att undersöka partiernas beskrivning av politik 

och resultatet presenteras i tabellerna 4.13, 4.14 och 4.15 nedan. 
  

                                                        
182 Politik som aktivt inkluderar verklighetsbeskrivningar som kodats under politik som reaktiv, politik 

som proaktiv och politik som aktiv. Politik som passivt inkluderar verklighetsbeskrivningar av politik 

som passiv, politik som problem, politik utan att aktiv/passiv går att bedöma samt att ett område 

framställs som icke-politiskt. 
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Tabell 4.13. Aktiv vs passiv beskrivning av politik, Danmark (procent av 

verklighetsbeskrivning) 
 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal 

 KF V SD KF V SD KF V SD KF V SD 

Aktiv 100 100 94 98 92 98 99 100 92 95 98 97 

Passiv 0 0 6 2 8 2 1 0 8 5 2 3 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kommentar: KF = Konservative Folkeparti, SD = Socialdemokraterne, V = Venstre 

Tabell 4.14. Aktiv vs passiv beskrivning av politik, Norge (procent av 

verklighetsbeskrivning) 

 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal 

 A H SP A H SP A H SP A H SP 

Aktiv 95 95 97 95 91 92 89 84 89 89 87 90 

Passiv 5 5 3 5 9 8 11 16 11 11 13 10 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kommentar: A = Det Norske Arbeiderparti, H  = Høyre, SP =Senterpartiet 

Tabell 4.15. Aktiv vs passiv beskrivning av politik, Sverige (procent av 

verklighetsbeskrivning) 
 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal 

 C M S C M S C M S C M S 

Aktiv 95 90 100 90 62 97 96 89 98 95 93 93 

Passiv 5 10 0 10 38 3 4 11 2 5 7 7 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kommentar: C = Centerpartiet, M = Moderaterna, S = Socialdemokraterna 

I alla tre staterna framkommer en klar övervikt för att framställa politik som 

aktivt, även om det finns en viss variation och en svag tendens till ökning av 

en framställning av politik som passivt. Dominansen för att beskriva politik 

som aktivt är dock nästintill total. I viss mån kan man se ett mönster där 

borgliga partier tenderar att ha en högre förekomst av beskrivningar av politik 

som passivt, men skillnaderna är inte särdeles stora. Ett undantag som står ut i 

materialet är Moderaterna under 1980-talet med en kraftig topp för 

beskrivningar av politik som passivt, otillräckligt eller oönskat
183

. Men denna 

topp håller inte i sig över tid och även under toppen är det en klar majoritet av 

verklighetsbeskrivningarna som innehåller en beskrivning av politik som 

aktivt. Sammantaget betraktas alltså politik som något effektivt och aktivt i 

mycket högre grad än begränsat, oönskat och passivt – och denna skillnad 

består över tid. 

                                                        
183 Moderaternas ”mer radikala” position ifråga om skatter och privatisering framhålls som en 

delförklaring till att det aldrig uppstår något framgångsrikt populistiskt skattesänkarparti i Sverige 

jämfört med framstegspartierna i Danmark och Norge (Widfeldt 2000:493). 



 

137 

 

Det går alltså inte att finna stöd för underhypotes 2B att det framställs som att 

politiken har mindre möjlighet att påverka samhällsutvecklingen utan att det 

framförs ideologiska argument för detta. I alla fall i sin politiska retorik i 

valmanifesten tycks samtliga partier – med ett svagt undantag för 

Moderaterna under 1980-talet – anse att politik är något aktivt. Därmed stöds 

inte hypotes 2 kartellpartitesen i denna del. 

Men även om politik beskrivs som aktivt och effektivt så innebär inte det att 

det inte kan finnas förändringar. Som framgår av underhypotes 2A kan det 

tänkas att politik framställs som reaktivt och som svar på hot i omvärlden 

snarare än något positivt som ger möjligheter. Låt oss börja med att undersöka 

om politik beskrivs som reaktivt snarare än proaktivt i valmanifesten. Alla 

verklighetsbeskrivningar i valmanifesten har kodats på tre kategorier: reaktiv 

där politikens huvuduppgift framstår som att hantera problem, proaktiv där 

politikens huvuduppgift framstår som att sträva mot ett bestämt mål och övrigt 

som innefattar verklighetsbeskrivningar som inte går att klassificera under de 

andra två kategorierna. Resultaten redovisas nedan med en tabell per 

partisystem. Tabell 4.16 nedan visar utvecklingen i Danmark.  

Tabell 4.16. Reaktiv vs proaktiv beskrivning av politik, Danmark 

(procent av verklighetsbeskrivning) 
 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal 

 KF V SD KF V SD KF V SD KF V SD 

Reaktiv 21 12 12 9 6 31 13 10 21 25 34 17 

Proaktiv 69 83 70 66 78 65 76 89 68 32 56 69 

Övrigt 10 5 19 25 15 5 11 1 11 43 10 14 

Summa 100 100 101 100 99 101 100 100 100 100 100 100 

Kommentar: Summan blir inte alltid 100% på grund av avrundningsfel. ”Övrigt” 

innefattar beskrivningar av politikens möjligheter som är vare sig reaktiva eller proaktiva. 

KF = Konservative Folkeparti, SD = Socialdemokraterne, V = Venstre 

Framförallt tycks Venstre och Konservative Folkeparti bli mindre proaktiva 

mot slutet av undersökningsperioden medan resultaten för Socialdemokraterne 
är mer stabila över tid. För Danmarks del förefaller det alltså som att det finns 

ett visst stöd för en aspekt av underhypotes 2A – det blir en mindre proaktiv 

syn på politik mot slutet av undersökningsperioden. Samtidig skiljer sig 

resultaten åt per parti – Konservative Folkeparti tycks snarare ha en mindre 

aktiv syn på politik, medan Venstre tydligt blir mer reaktiva. 

Socialdemokraterne, däremot, uppvisar ingen större förändring alls. 

För Norges del är resultatet – som framgår i tabell 4.17 nedan – snarare en 

fallande frekvens av reaktiva beskrivningar av politik, en stabil frekvens av 

proaktiva beskrivningar av politik och en ökning av beskrivningar som är vare 

sig reaktiva eller proaktiva. Därmed är det inget stöd för underhypotes 2A. 

Men även i Norge skiljer det sig mellan partierna. 
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Tabell 4.17. Reaktiv vs proaktiv beskrivning av politik, Norge (procent av 

verklighetsbeskrivning) 
 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal 

 A H SP A H SP A H SP A H SP 

Reaktiv 31 24 26 47 15 26 30 16 21 26 8 18 

Proaktiv 49 70 70 44 75 65 49 67 66 56 77 71 

Övrigt 20 7 4 9 10 9 21 17 13 18 15 12 

Summa 100 101 100 100 100 100 100 100 100 100 100 101 

Kommentar: Summan blir inte alltid 100% på grund av avrundningsfel. ”Övrigt” 

innefattar beskrivningar av politikens möjligheter som är vare sig reaktiva eller proaktiva. 

A = Det Norske Arbeiderparti, H  = Høyre, SP = Senterpartiet 

DNA framstår som betydligt mindre proaktiva än såväl Høyre som 

Senterpartiet – och denna skillnad består stabilt över hela 

undersökningsperioden. Høyre har dessutom en fallande förekomst av reaktiva 

verklighetsbeskrivningar, liksom Senterpartiet har om än i mindre grad. För 

Sveriges del, slutligen, finns där ett intressant mönster i tabell 4.18 där såväl 

Moderaterna som Socialdemokraterna blir mer reaktiva sin 

verklighetsbeskrivning i mitten av undersökningsperioden för att sedan återgå 

till en mer tydlig dominans för proaktiva verklighetsbeskrivningar medan 

Centerpartiet snarare företräder det omvända mönstret: mer reaktiv i början 

och slutet av undersökningsperioden och mer proaktiv i mitten.  

Tabell 4.18. Reaktiv vs proaktiv beskrivning av politik, Sverige (procent 

av verklighetsbeskrivning) 
 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal 

 C M S C M S C M S C M S 

Reaktiv 24 19 18 15 13 33 12 31 30 32 15 18 

Proaktiv 58 71 82 73 49 57 71 52 59 58 72 74 

Övrigt 18 10 0 12 38 11 18 18 12 10 14 8 

Summa 100 100 100 100 100 101 101 101 101 100 101 100 

Kommentar: Summan blir inte alltid 100% på grund av avrundningsfel. ”Övrigt” 

innefattar beskrivningar av politikens möjligheter som är vare sig reaktiva eller 

proaktiva. C = Centerpartiet, M = Moderaterna, S = Socialdemokraterna 

I tabell 4.18 framgår också att Moderaterna är det enda parti i någon av 

staterna som någonsin uppvisar mindre än 50% proaktiva 

verklighetsbeskrivningar och en mycket stor andel som vare sig är reaktiva 

eller proaktiva. Med andra ord framstår Moderaterna under 1980-talet som det 

parti i Skandinavien som är mest skeptiskt till politiska interventioner i 

samhällslivet och detta håller delvis i sig under 1990-talets krisdecennium.
184

 

                                                        
184 Som nämnts i fotnot 11 påpekar Widfeldt (2000:493) att Moderaterna gör ett kraftigt ideologiskt 

ställningstagande mot statliga ingripanden – i synnerhet under 1980-talet. Om det dessutom är så att 
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Även om det finns vissa fallande tendenser på partinivå balanseras dessa av att 

andra partier går åt motsatt håll. Därför är det svårt att säga att svenska partier 

som helhet går mot en mindre proaktiv hållning till politikens möjligheter och 

därmed finns det heller inget stöd för hypotes 2A i denna del. 

Sammantaget tycks det inte finnas något starkt stöd för en förskjutning över 

hela partisystemet mot en mer reaktiv syn på politik i någon av de undersökta 

staterna, men det finns en tendens – framförallt hos partier till höger om 

mitten – att vara mindre proaktiva, åtminstone i vissa perioder
185

. Även om det 

finns en fläckvis minskning av en proaktiv syn på politik så är förändringen 

inte entydig och det blir inte en högre förekomst av en reaktiv syn på politik 

med tiden. Därför får underhypotes 2A inget stöd i denna del. 

Den andra delen av underhypotes 2A innebar att en ökning av frekvensen 

negativa verklighetsbeskrivningar – det vill säga att utvecklingen eller 

verkligheten presenteras som ett hot snarare än en möjlighet. Detta har 

undersökts genom att koda verklighetsbeskrivningar i valmanifesten som 

negativa, positiva eller övrigt (inklusive oklara och neutrala). Resultaten 

presenteras nedan, återigen i en tabell per partisystem fördelat på decennium. I 

tabell 4.19 redovisas de danska partiernas beskrivning av verkligheten. 

Tabell 4.19. Negativ vs positiv verklighetsbeskrivning, Danmark (procent) 
 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal 

 KF V SD KF V SD KF V SD KF V SD 

Negativ 69 75 77 40 75 69 74 92 61 25 45 66 

Positiv 16 16 15 38 25 28 22 8 34 72 49 29 

Övriga 15 9 7 22 0 4 4 0 5 3 6 6 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kommentar: i procent av total mängd verklighetsbeskrivning i valmanifest. Negativ 

omfattar hot, behov och liknande, positiv omfattar möjligheter. ”Övrigt” omfattar neutrala, 

otydliga eller ej klassificerbara verklighetsbeskrvningar. KF = Konservative Folkeparti, 

SD = Socialdemokraterne, V = Venstre 

Som framgår av tabell 4.19 varierar danska partiers syn på verkligheten som 

positiv eller negativ ganska kraftigt från decennium till decennium. Till 

övervägande del är den negativ, men de borgerliga partierna blir mer positiva i 

verklighetsbeskrivningar under 1980- och 2000-tal. Dessa decennier präglas 

av långvarigt borgerligt regeringsinnehav. Socialdemokraterne uppvisar en 

svagare tendens. I början av undersökningsperioden finns även ett större inslag 

av verklighetsbeskrivning som är vare sig positiv eller negativ, men detta blir 

ovanligare med tiden. Sammantaget tenderar verklighetsbeskrivningarna i 

                                                                                                                               
Moderaterna framför ideologiska argument för att politiken inte kan eller inte bör styra 

samhällsutvecklingen skulle detta helt underminera stödet för underhypotes 2A eftersom underhypotes 

2A innebär att det ska saknas ideologiska skäl för en sådan beskrivning.  
185 Om denna tendens har tydliga kopplingar till de värderingar som framförs av partierna skulle inte 

ens denna svaga tendens vara ett stöd för underhypotes 2A. 
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danska valmanifest att bli mer positiva än negativ eller neutral under 

undersökningsperioden, vilket alltså talar mot underhypotes 2A i denna del. 

I Norge är fördelningen mellan negativ och positiv verklighetsbeskrivning 

ganska stabil över tid, vilket framgår i tabell 4.20, nedan.  

Tabell 4.20. Negativ vs positiv verklighetsbeskrivning, Norge (procent) 
 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal 

 A H SP A H SP A H SP A H SP 

Negativ 71 73 77 69 75 74 62 69 70 65 67 74 

Positiv 28 23 18 28 18 18 25 22 20 24 24 19 

Övriga 1 4 6 3 7 9 13 9 10 11 9 6 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kommentar: i procent av total mängd verklighetsbeskrivning i valmanifest. Negativ 

omfattar hot, behov och liknande, positiv omfattar möjligheter. ”Övrigt” omfattar neutrala, 

otydliga eller ej klassificerbara verklighetsbeskrvningar. A = Det Norske Arbeiderparti, H  

= Høyre, SP =Senterpartiet 

Det finns egentligen inga stora fluktuationer upp eller ner, utom möjligen en 

svag tendens att det finns större inslag av verklighetsbeskrivning som inte kan 

kategoriseras som vare sig negativ eller positiv. Möjligen kan man även se en 

svag tendens att de norska valmanifesten innehåller färre negativa 

verklighetsbeskrivningar, men det är ingen stark trend. Inte heller i Norge får 

alltså underhypotes 2A något stöd. 

I Sverige, slutligen, tycks den övervägande trenden som framkommer i tabell 

4.21, nedan, vara att det går i riktning mot mer negativa 

verklighetsbeskrivningar. Men för Moderaterna är trenden närmast oförändrad 

– med undantag för ett mer positivt 1990-tal – och således är det Centerpartiet 
och Socialdemokraterna som står för ökningen av negativa 

verklighetsbeskrivningarna. 

Tabell 4.21. Negativ vs positiv verklighetsbeskrivning, Sverige (procent) 
 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal 

 C M S C M S C M S C M S 

Negativ 50 68 56 69 67 71 67 54 59 65 66 77 

Positiv 39 30 34 23 29 29 25 42 39 32 31 20 

Övriga 11 2 10 8 4 0 8 4 2 3 3 3 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kommentar: i procent av total mängd verklighetsbeskrivning i valmanifest. Negativ 

omfattar hot, behov och liknande, positiv omfattar möjligheter. ”Övrigt” omfattar neutrala, 

otydliga eller ej klassificerbara verklighetsbeskrvningar. C = Centerpartiet, M = 

Moderaterna, S = Socialdemokraterna 

Som även går att utläsa ur tabell 4.21 är det inte enbart en minskning av 

positiva verklighetsbeskrivningar utan även en minskning av övriga 
verklighetsbeskrivningar. Därmed är det inte något entydigt stöd för 
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underhypotes 2A i det svenska fallet, men till skillnad från Danmark och 

Norge finns det i alla fall ett visst stöd. 

Sammantaget får underhypotes 2A inte något starkt stöd med avseende på 

negativ kontra positiv verklighetsbeskrivning, även om det svenska fallet 

uppvisar vissa tendenser. 

För att sammanfatta prövandet av underhypotes 2A finns det inget starkt stöd 

för att politiska partier tonar ner sina möjligheter att påverka. Det finns inget 

starkt stöd för en förskjutning mot en mer reaktiv syn på politik i någon av de 

undersökta staterna, även om det periodvis finns en tendens till lägre 

förekomst av proaktiva inslag – framförallt hos partier till höger om mitten. 

Det blir dock inte en högre förekomst av en reaktiv syn på politik med tiden. 

Med ett halvt undantag för Sverige finns det heller inget stöd för att 

beskrivningen av den politiska verkligheten fokuserar mer på hot än på 

möjligheter över tid. Därmed stöds inte underhypotes 2A. 

Slutsatser 

I denna avslutande sektion kommer jag först att återknyta till de olika former 

av tävlan som introducerats tidigare i avhandlingen och därefter som någon av 

de tre hypoteserna kan sägas få stöd av detta kapitels resultat. 

Först och främst, valmanifesten domineras av policytävlan med precisa 

policylöften och värderingstävlan. Därmed saknas det stöd för hypotes 2, 

tomrummet. Det finns även en starkt ökad likhet mellan de olika 

partisystemen gällande vilken sorts tävlan som förekommer i valmanifesten 

och även en viss ökad likhet mellan partifamiljer. Låt oss titta närmare på 

resultaten för de olika sorternas tävlan och därefter ge en sammanfattande 

bild. 

Identifikationstävlan. Om denna form av tävlan någonsin varit dominerande, 

så var antingen dess tid ute redan på 1970-talet eller så tar den sig andra 

uttryck än förekomst av retorik i valmanifest. Däremot tycks identifikation 

spelat större roll för att få röster på 1970-talet än under 2000-talet vilket 

antyder att partiernas guldålder i någon mening har existerat. Denna 

förändring talar emot hypotes 1, guldåldern. 

Kompetenstävlan. Detta tycks i första hand ha varit en socialdemokratisk 

paradgren. Notera verbformen, ”ha varit”, för idag används denna sorts retorik 

i långt mindre utsträckning än på 1970-talet. I Norge förekommer denna sorts 

tävlan i mycket liten utsträckning. Denna förändring talar emot hypotes 2 

tomrummet. 

Policytävlan. Under hela den undersökta tidsperioden är och förblir detta den 

viktigaste formen av retorik. Inte bara det, utan de policyförslag som 

formuleras blir snarast mer precisa, mer exakta och tydligare. Tillgången på 

olika alternativa policies har dock inte undersökts än, vilket bör göras vid en 
fördjupad analys. Tentativt tycks dock den stora vikt som partierna lägger på 
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policyretorik tyda på ett stöd för framförallt hypotes 3 valmaskiner men även 

hypotes 1 guldåldern. Däremot är det ytterligare ett argument mot hypotes 2 

tomrummet. 

Strategitävlan. Det finns inslag av detta. Dock verkar det i första hand ha 

spelat roll under 1970- och 1980-talet.
186

 I Norge förekommer denna sorts 

tävlan inte alls. Det finns även ett intressant samband mellan kompetensretorik 

och strategiretorik. Den minskade förekomsten är i första hand ett argument 

mot hypotes 2 tomrummet. 

Utvärderingstävlan. Tycks i första hand hänga samman med 

regeringsinnehav. När ett parti har suttit vid makten en mandatperiod, är det 

mer benäget att använda utvärderingstävlan och mindre benäget att använda 

policytävlan. Regeringsinnehav tycks alltså uppmuntra till att söka belöning i 

stället för att lova förändring. Förekomsten av utvärderingsretorik är i första 

hand ett stöd för hypotes 3 valmaskiner. 

Vaghetstävlan. Detta var betydligt vanligare tidigt i undersökningsperioden. 

Det är inte så att politiker blivit otydligare, snarare tvärtom. I valmanifesten 

har frekvensen av vaghet fallit kraftigt sedan 1970-talet – och fallet är så pass 

stort att skillnaden mellan 1970-tal och 2000-tal är signifikant – vilket starkt 

talar emot hypotes 2 tomrummet.
187

 

Värderingstävlan. Denna form av retorik förekommer relativt konstant i 

valmanifesten under undersökningstiden. Uppenbarligen tycks partierna finna 

det viktigt att identifiera politiska värden och proklamera dessa för väljarna 

via sina valmanifest. Således kan man inte hävda att ideologierna är på väg att 

dö ut på grund av ointresse från partierna. Intressant nog tycks 

värderingstävlan inte kombineras med strategisk tävlan eller kompetenstävlan. 

Det finns alltså ett visst stöd för att värderingar kan ses som inkompatibelt 

med hänvisningar till strategi och kompetens. Huruvida partierna är lika 

ideologiskt distinkta som förr är emellertid en annan fråga och kommer att 

behandlas närmare i de följande kapitlen, likaså om det skett någon form av 

värdeförskjutning. Förekomsten av värderingstävlan underminerar dock 

hypotes 2 kartellpartier. 

Det framgår tydligt av materialet att det nästan helt saknas inslag av 

identifikationstävlan i valmanifesten. I den mån partierna i första hand strävat 

efter att mobilisera en särskild väljargrupp har de alltså inte använt sig av 

valmanifest för detta. De exempel som faktiskt finns är samlade till 1970-talet 

och visar således på att den tävlanslogik – med fokus på mobilisering snarare 

än övertygande – som följer av Lipsets och Rokkans skiljelinjebaserade parti 

kan ha funnits tidigare, men att den inte längre kan sägas existera efter 1970-

                                                        
186 Som anförts i tidigare kapitel är det rimligt att tänka sig att strategisk retorik har något att göra med 

hur fast blockstrukturen är, men att närmare undersöka detta ligger inte inom ramen för denna 

avhandling. 
187 Dessutom tendera vaghetstävlan att sammanfalla med identifikationstävlan. Detta skulle kunna 

tolkas som att ett parti som i första hand går till val på att mobilisera sina väljare och uppträda som den 

självskrivna representanten för dessa inte finner något behov av att faktiskt precisera vad man vill göra. 
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talet. Detta innebär att hypotes 1, guldåldern, inte kan få något stöd. I 

synnerhet som det faktiskt sker förändringar, därmed är tävlan partierna 

emellan inte fryst. 

Rörande hypotes 2, tomrummet, är en tentativ slutsats att kartellpartitesen inte 

nödvändigtvis kan förkastas i sin helhet utan snarare tolkar vissa förändringar 

felaktigt. Vissa mönster i valrörelsernas retorik stämmer väl in på den modell 

som presenteras i kartellpartitesen. Men kartellpartitesen har fel rörande vilket 

håll utvecklingen går – den går snarare bort från det förväntade mönstret 

som ett kartelliserat partisystem skulle uppvisa, och det skiljer sig kraftigt 

från partifamilj till partifamilj. Den partifamilj som uppvisar starkast drag av 

att agera på väljararenan i enlighet med hypotes 2, tomrummet, är den 

socialdemokratiska, men inte heller här är det något starkt stöd utan snarare en 

svag tendens i jämförelse med de andra två partifamiljerna. Som 

partisystemutveckling har dock inte hypotes 2 fått något starkt stöd utan 

snarare har detta kapitel visat på ett flertal punkter där utvecklingen talar emot 

hypotes 2 tomrummet – frekvensen av vaghetsretorik, strategisk retorik och 

kompetensretorik faller, frekvensen av värderingsretorik är stabil och om 

något ökar policyretorik snarare sin dominans. 

Vad man också kan se är att partifamiljerna och partisystemen blir mer lika 

över tid, samt att denna likhet framförallt tycks betona policyretorik och 

värderingsretorik. Inslagen av policyretorik i valmanifesten är även väldigt 

stort. Detta antyder att den dynamik som finns på väljararenan i första hand 

tycks bero på konkurrens partierna emellan. En konkurrens som dock 

förändras, mestadels i en riktning som stödjer hypotes 3 – en skärpt 

konkurrens som försöker vinna en alltmer rörlig väljarkår. Det som talar 

för detta är dels att partierna blir mer lika, dels att det rör sig bort från vaghet. 

Den rent språkliga utformningen av valmanifesten ger en betydligt mer 

professionell bild mot slutet av undersökningsperioden. Detta ligger i linje 

med att det är mer konkurrens mellan partierna om väljarna. Det går inte 

längre att mobilisera – man måste vinna väljarna. Då måste också retoriken 

förändras. 

Om vi sammanfattar underhypoteser har underhypoteserna 1H (kortare 

valmanifest), 2C (färre värderingar), 2D (minskad förekomst av policytävlan), 

2G (ökad betoning av den egna kompetensen), 2G (ökade inslag av vaghet) 

falsifierats medan underhypoteser 3C (ett ökat inslag av värderingar och 

ideologisk tävlan kombinerat med en viss ideologisk förändring över tid) 

delvis fått stöd och 3E (en ökad frekvens precisa policyförslag) och 3H (ett 

ökat inslag av rubriker, introduktioner och innehållsförteckningar) har fått 

stöd. Sammantaget visar den övergripande analysen av tävlansretorik i 

valmanifesten på ett stöd för hypotes 3, valmaskiner, ett starkt argument 

mot hypotes 2, tomrummet, och möjligen ett visst stöd för hypotes 1, 

guldåldern. 

Testningen av underhypotes 2A och 2B stärker detta mönster. Ingen av dessa 
underhypoteser fick stöd, vilket är ett argument mot hypotes 2, 
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kartellpartitesen. Underhypotes 2A antog att partierna tonar ned sina 

möjligheter att påverka genom att framställa politik som mer reaktivt och 

omvärlden/utvecklingen som ett hot snarare än en möjlighet får inget starkt 

stöd. Även om sådana inslag förekommer är de inte entydigt ökande över tid. 

Därmed måste underhypotes 2A förkastas. Underhypotes 2B antog att det 

framställs
188

 som att politiken har mindre möjlighet att påverka 

samhällsutvecklingen utan att det framförs ideologiska argument för detta får 

inget stöd i undersökningen. Därmed måste underhypotes 2B förkastas. 

Detta är dock inte ett fullständigt test av hypoteserna, vad som händer med 

såväl värden som med policyförslag måste undersökas närmare – liksom 

övriga tävlansmodeller. För att fullständigt testa hypoteserna måste vi alltså gå 

vidare och studera specifika policyområden och värderingsområden i detalj. 

Likaså måste de övriga formerna av tävlansretorik – identifikation, kompetens, 

strategi, utvärdering och vaghet – studeras närmare. Preliminärt förefaller 

dock hypotes 2, tomrummet, sakna stöd. 

Som ett mindre bifynd kan det konstateras att det stora inslaget av okodad text 

i skandinaviska manifest i CMP:s kodning (Hansen 2008 samt kapitel 3, 

metod) får en potentiell förklaring. CMP kan, som påpekats i kapitel 3, inte 

effektivt behandla retorisk tävlan som inte rör sig om policy eller i viss mån 

värderingar och vaghet. Det skulle alltså kunna tänkas att retorisk tävlan 

genom identifikation, kompetens, strategi och utvärdering – som sammantaget 

förekommer i högre grad i början av undersökningsperioden – svarar mot detta 

okodade material, men för att dra några definitiva slutsatser av det slaget 

skulle CMP:s kodade manifest behöva studeras i detalj och de är tyvärr inte 

tillgängliga. Vad som delvis talar emot en sådan tolkning är att 

överensstämmelsen i procent inte är fullständig mellan mina tävlanskategorier 

och CMP:s okodade text. 

                                                        
188 Väl att märka är att detta inte säger något om politiken faktiskt har fått reellt mindre möjlighet att 

påverka och styra samhällsutvecklingen; bara att politiska partier inte framställer det som detta och 

därigenom försöker tona ner förväntningarna. 
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5 Resultatdiskussion och kommande 

avhandling 

Denna licenciatavhandling är ett försök att testa ett teoretiskt och 

metodologiskt ramverk för att pröva tre hypoteser om en förändrad partitävlan. 

Hypoteserna är 

1. Guldåldern, där partierna försöker mobilisera de väljare som ”tillhör” 

partiet och där partitävlan i allt väsentligt är en kamp mellan de 

identiteter som olika partier säger sig företräda 

2. Tomrummet, där partierna i allt väsentligt slutar att tävla och i stället 

strävar efter att distrahera eller passivisera väljarkåren. Partitävlan, i 

den mån det finns, handlar om personlig kompetens, ”yta”, ”bilder”, 

stabil förvaltning och det finns egentligen inte några policyalternativ  

3. Valmaskiner, där partierna aktivt måste vinna en alltmer rörlig och 

otrogen väljarkår. Partitävlan skärps och kan röra sig över flera 

områden – policy, värderingar, strategi – och variera i exakt innehåll, 

men en skärpt situation av tävlan är konstant. 

Resultaten i kapitel 4 visar överlag på ett stöd för hypotes 3, valmaskiner 

vilket innebär att partier på väljarmarknaden i första hand befinner sig i en 

skärpt konkurrenssituation: väljarna är inte lojala, de kan inte tas för givna, de 

måste vinnas i varje val. Den absolut viktigaste formen av tävlan är 

framåtblickande löften om kommande policies, åtgärder eller beslut. Faktiskt 

är fokus på policytävlan så starkt att det måste sägas vara det alltigenom 

dominerande formen av tävlan de senaste decennierna. Inte nog med att 

policytävlan dominerar – den blir också mer och mer präglad av tydlighet. 

Vaghet och tävlan baserad på kompetens tycks närmast vara något ur det 

förgångna. Vid en jämförelse från 1970-talet och framåt faller förekomsten av 

vaghet markant. Det är dock tydligt att vaghet förekommer under hela 

undersökningsperioden. Tävlan baserad på identifikation förekommer 

knappast överhuvudtaget under undersökningsperioden – antingen har denna 

slags mobilisering skett via andra kanaler eller så har det försvunnit redan 
innan undersökningsperioden (under förutsättning att den sortens tävlan 
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existerat). Vidare finns det en konstant och tämligen jämn närvaro av 

värderingsargument i materialet. Uppenbarligen spelar värderingar fortfarande 

roll i politiken. Cynikern skulle konstatera att de spelar en mindre roll jämfört 

med policy, men värderingar är ändå konstant närvarande i valmanifesten. 

Vad gäller synen på politikens möjligheter som framkommer i valmanifesten 

finns det inget stöd för att politik skulle presenteras som passivt eller 

verkningslöst. Det finns heller inget starkt stöd för att 

verklighetsbeskrivningar skulle bli mer negativa, med undantag för en svag 

tendens i Sverige. Sammanfattningsvis tycks det inte finnas något stöd alls för 

att partier försöker nedvärdera sina möjligheter att påverka. Kombinerat med 

det stora inslaget av policytävlan och den konstanta närvaron av tydliga 

värderingar, så förefaller det inte alls finns stöd för kartellpartitesen vad gäller 

den partitävlan som framkommer i valmanifesten. En rimligare tolkning – 

även av förekomesten av negativa verklighetsbeskrivningar – är att detta är 

frågan om en skärpt konkurrenssituation. Varje parti måste anstränga sig för 

att övertyga rörliga väljare om de egna värderingarna, de egna policyförslagen 

och om en positiv verklighetsbeskrivning som visar att partiet är 

handlingskraftigt. 

Guldålderns fokus på mobiliserande tycks närmast inte existera under den 

undersökta perioden. Om partitävlan en gång fungerade så gör den i varje fall 

inte det längre. Samtidigt, utan att närmare studera vad som erbjuds i fråga om 

policy och värderingar går det inte att utesluta åtminstone ett arv från 

guldåldern. Hypotes 1 är alltså om inte helt förkastad än, så åtminstone 

kraftigt försvagad, men kan möjligen få en viss upprättelse beroende på vad 

kommande studier av policyutbud och värderingar visar. 

Värre går det för hypotes 2, tomrummet: i den mån kartellpartier har existerat 

på väljarmarknaden är de snarare något förflutet än något nytt och kommande. 

Däremot är det tydligt att det inte längre rör sig om klassbaserade partier som i 

första hand försöker mobilisera väljarna. Idag finns det en mobiliserad, aktiv 

väljarkår – och det gäller att vinna dem. Däremot är det inte troligt att det rör 

sig om catch-all-partier i den meningen att partierna frikopplas från sin 

ideologi: den konstanta närvaron av värderingar talar emot detta. Partierna har 

en ideologisk kärna, och även om de inte längre kan inrikta sig på att 

mobilisera kärnväljare, så är det rimligen så att partier inte jagar alla väljare 

utan främst de väljare som förväntas dela vissa värderingar och som därmed 

kan vara mottagliga för den policy partiet försöker sälja.  

Resultaten visar därför ett starkare stöd för hypotes 3, valmaskiner, än för 

någon av de andra hypoteserna. Det är dessutom så att det förefaller finnas en 

starkare koppling mellan kartellpartitesens förutsägelser om mindre partitävlan 

och de väljarmobiliserande klassbaserade partier som kartellpartitesen själv 

lyfter fram som partidemokratins guldålder. Det som skedde under guldåldern 

var inte tävlan – det var snarare korporativ intresserepresentation. Om tävlan 

är det som är centralt för en fungerande partidemokrati borde alltså 
utvecklingen bort från lojal klassröstning och klassbaserade medlemspartier 
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till en hård konkurrens om ej-partilojala medianväljare i en rörlig valmanskår 

ses som positiv snarare än negativ. Detta pekar även på ett problem med 

partidemokrati – om fokus ligger på tävlan kommer andra aspekter av 

partidemokrati i skymundan såsom åsiktsrepresentation, interndemokrati och 

så vidare. Men anledningen till dessa (eventuella) förändringar i 

åsiktsrepresentation och interndemokrati är hård konkurrens om jämlika 

väljare, inte kartellisering. Partidemokratin har blivit publikfriande i stället för 

medlemsrepresenterande. Det är alltså tävlan, medborgerlig jämlikhet och 

individuellt val som driver fram en förändrad partidemokrati. Om något 

tvingar detta snarast partierna att bli mer responsiva till ”folkviljan” och gör 

närmast partieliterna mer beroende av väljarnas goda vilja snarare än 

medlemmarnas. 

Jämför man specifika partifamiljer och partier, så är det tydligt att de danska 

och svenska socialdemokraterna, men ej de norska, uppvisar försök att få 

röster på det sätt som hypotes 2 förutsätter – lägre frekvens av policy och 

värderingar, högre frekvens av kompetens, strategi och vaghet – framförallt i 

början av undersökningsperioden. Det vill säga, inom den partifamilj som 

dominerade regeringsinnehavet från 1945-1970 i de skandinaviska länderna. 

Det är värt att notera att de agrara och konservativa partierna inte agerar på 

samma sätt och att de socialdemokratiska partierna närmar sig dessa andra två 

familjer mot slutet av den undersökta perioden. Detta är ett intressant resultat 

därför att kartellpartitesen innebär de politiska partierna inte längre tävlar, utan 

etablerar en kartell för att säkra en stabil tillvaro för alla ingående partier i 

syfte att undvika att olika partier blir vinnare och förlorare. Kartellpartierna 

vill helt enkelt inte tävla om rösterna, för då riskerar man att förlora; i stället 

fördelas ”the spoils of office” mellan de olika kartellpartierna. Mina resultat 

visar snarare att frånvaron av tävlan på väljararenan inte sker i ett kartelliserat 

partisystem, utan i en situation där ett parti monopoliserar regeringsmakten 

under lång tid, det vill säga det parti som riskerar att förlora regeringsmakten 

vill inte tävla om den, men andra partier har ingen anledning att avstå från att 

tävla. Av detta följer att så kallade kartellpartier och kartelliserade partisystem 

inte behöver samexistera. Kartellpartier existerar inte nödvändigtvis i ett 

kartellpartisystem, utan är snarare en partityp som i viss mån uppstår om ett 

parti ”prenumererar” på makten under en längre tid.  Det är stat och ett 

specifikt maktbärande parti som riskerar växa ihop på det sätt som 

kartellpartitesen hävdar, inte stat och samtliga alternativa regeringspartier. 

Själva kampen om regeringsmakten i sig motverkar kartellisering och i en all 

mer konkurrensutsatt verklighet för partierna är kartellisering betydligt svårare 

att åstadkomma. Detta skulle kunna vara en förklaring till resultatet – den 

sortens partitävlan som kartellpartitesen förutsätter hör till det förgångna för 

det finns inga partier som är självskrivna vid makten längre. Detta antyder att 

kartelliserad icke-tävlan hänger samman med ett stabilt regeringsinnehav och 

att ett partisystem där makten faktiskt skiftar mellan olika partier snarast kan 
fungera som en broms på dessa tendenser.  
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En annan aspekt av partidemokrati är utbud av alternativa policies och 

värderingar – hur stor bredd på alternativ som kan tänkas finnas eller ej kräver 

en närmare studie av policy och värderingar. Detta påverkar inte bara 

utvärderingen av hypotes 2, utan även hypotes 3 – det kan tänkas att tävlan 

driver partier mot mitten, eller att partier drivs mot tillräckligt distinkta 

positioner för att vinna maximalt av sina tillgängliga väljare – och hypotes 1 – 

som nämnts ovan måste det faktiska utbudet av policy och värderingar 

analyseras för att kunna dra slutsatser om hur partier placerar sig i förhållande 

till sitt socio-ekonomiska ursprung. Om policy- och värderingstävlan inriktar 

sig på specifika grupper, på vissa segment av väljarna eller väljarkollektivet 

som helhet påverkar rimligen utbudet av policy och värderingar, men för att 

avgöra vilken sorts tävlan som sker måste utvecklingen av policytävlan och 

värderingstävlan studeras mer ingående. På ett liknande sätt förhåller det sig 

med partiers socio-ekonomiska rötter – för att avgöra om traditionen spelar 

roll för vilken tävlan ett parti kan driva över policy och värderingar så måste 

policyförslag och värderingar studeras mer ingående. 

Med hänvisning till resultaten enligt ovan, är det rimligt att inrikta fortsatta 

undersökningar på framförallt policy och i viss mån värderingar. Det är här 

tyngdpunkten för den politiska tävlan finns. I en kommande 

doktorsavhandling kommer dessa hypoteser att testas ytterligare, i synnerhet 

med avseende på hur dessa policyförslag som utgör huvuddelen av innehållet i 

valmanifesten fungerar som tävlan. Rör sig policyförslagen mot varandra? I så 

fall, inom vilka områden och på vad sätt? Om inte, vad sker i stället? Är de 

konstanta eller divergerar de ytterligare? Eller försvinner vissa områden helt 

för att ersättas med andra? Finns det distinkta traditioner inom de olika 

partifamiljerna och partisystemen?  

Likaså är det intressant att studera värderingar närmare – även om ca 20% av 

valmanifestens innehåll – och 25% av all tävlan – består av värderingar, så 

säger detta inget om vilka värderingar de är, eller om det finns någon 

förskjutning av dem. Finns det ett värderingsmässigt närmande mellan 

partierna? Finns det en tydlig kärna av värderingar för de olika 

partierna/partifamiljerna och är den i så fall konstant? Raderas eventuella 

distinkta traditioner ut av en ökad partitävlan eller kvarstår de? 

Förekomsten av värderingar och policy samt en stor andel tävlan över 

värderingar och policy måste, som nämnts ovan, inte innebära att det existerar 

olika alternativ. För att säkerställa detta måste förekomst av specifika 

värderingar och policyförslag undersökas.  Även om det finns tydliga tecken 

på att hypotes 1, guldåldern, och hypotes 2, tomrummet, bör förkastas, så är 

det inte säkert att hypotes 3, valmaskiner, kan få fullständigt stöd. Även om 

hypotes 3 skulle få stöd så blir tolkningen av resultatet tämligen olika 

beroende av om policy och värderingar konvergerar eller divergerar. Även om 

denna fråga inte är av direkt intresse för hypoteserna i denna avhandling som 

de är formulerade, så kommer resultatet av testandet av underhypoteserna 
likväl att indikera om policy och värderingar divergerar eller konvergerar och 
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därigenom peka på vidare frågor. Även i en verklighet präglad av tävlan kan 

partier rimligen välja mellan att försöka vinna så många väljare så möjligt 

(någon slags tävlan kring medianväljaren) och att försöka vinna så säkra 

väljare så möjligt (någon slags nischtävlan kring specifika identifierade 

väljargrupper). Likaså är det rimligen så att tävlan påverkas av synen på 

motståndare och konkurrenter. Partier konkurrerar inom blocken, men 

försöker att besegra motståndarna, och det är därför inte omöjligt att se inslag 

av att samma partier försöker vinna specifika grupper och medianväljare 

samtidigt – både inom väljarkåren som helhet och inom ett blockbaserat 

segment av väljarkåren. Att utreda det ligger visserligen utanför denna 

avhandlings uppgift, men resultaten kan rimligen förväntas peka i en eller 

annan riktning. På sikt kan detta vara ett intressant upplägg för vidare studier. 

Tänker man ytterligare ett steg skulle det vara intressant att koppla partiers 

beteende till väljares beteende. Hur tillgängliga är väljare för olika sorters 

tävlan? Tolkas valmanifest på samma sätt av väljarkår, media, partier och 

forskare? Eftersom det är policytävlan som dominerar borde även utvärdering 

ha vissa möjligheter som strategi för att vinna röster (eller i varje fall behålla 

röster – den som har utvärderats har förmodligen vunnit förra valet) Därför 

skulle ett intressant undersökningsfält vara om väljare i valrörelse 2 faktiskt 

utvärderar de policys som fick dem att lägga sina röster på ett parti i valrörelse 

1 och om detta i så fall påverkar vilka val som görs i valrörelse 2. 

Här ligger även en styrka vad det gäller mitt val av material: valmanifest läses 

i en viss omfattning av väljare. Tillsammans med rösthandlingen är 

valmanifest (och debatter) det som binder samma väljare och partier i 

valrörelserna. Vidare menar jag att mina resultat visar på att valmanifest är 

intressanta och relevanta som material betraktat. Det finns mycket information 

i dem som är bra material för forskning. Det finns även starka skäl att faktiskt 

studera dokumenten och inte förlita sig på redan existerande datasamlingar 

(inklusive min egen). Valmanifest är mångfacetterade dokument som 

produceras med omsorg (framförallt i slutet av undersökningsperioden). 

Textbaserad kommunikation har även den fördelen att den är ”konservativ” i 

sitt uttryckssätt och inte påverkas innehållsmässigt i lika hög grad som det 

talade språket. Detta argument kan även utsträckas till annan kommunikation 

från partier. Valmanifesten uppvisar förmodligen större kontinuitet över tid än 

exempelvis valdebatter gör – och det har inte heller förekommit tydliga 

valdebatter under en lika lång tid som det har förekommit valmanifest. 

Ytterligare ett intressant studieområde är hur valrörelser planeras och 

genomförs av partier. Hur ser partitävlan ut från partiernas interna perspektiv 

och hur medvetet agerar de på väljararenan? 

Dessa mera långtgående spekulationer är dock en betydligt senare uppgift. 

Den uppgift som nu ligger för handen är att undersöka utbudet av policy och 

värderingar i den tävlan som partierna bedriver för att vinna väljare. Det är 

värdigt en doktorsavhandling. 
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Appendix 1 Röstetal för polpartierna i 

Skandinavien 1970-2010 

Tabell 1. Valresultat i Danmark 

År V KF SD Polpartier, 

totalt 

Avvikelse 

1971 15,60 16,70 37,30 69,60  

1973 12,30 9,20 25,60 47,10 Fremskridspartiet 

näst störst 

1975 23,30 5,50 29,90 58,70  

1977 12,00 8,50 37,00 57,50 Fremskridspartiet 

näst störst 

1979 12,50 12,50 38,30 63,30  

1981 11,30 14,50 32,90 58,70  

1984 12,10 23,40 31,60 67,10  

1987 10,50 20,80 29,30 60,60  

1988 11,80 19,30 29,80 60,90  

1990 15,80 16,00 37,40 69,20  

1994 23,30 15,00 34,60 72,90  

1998 24,00 8,90 35,90 68,80  

2001 31,20 9,10 29,10 69,40  

2005 29,00 10,30 25,80 65,10  

2007 26,20 10,40 25,50 62,10  

Snitt 18,06 13,34 32,00 63,40  
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Tabell 2. Valresultat i Norge. 

År SP H DNA Polpartier, 

totalt 

Avvikelse 

1973 11,00 17,40 35,30 63,70  

1977 8,60 24,80 42,30 75,70  

1981 6,70 31,70 37,20 75,60  

1985 6,60 30,40 40,80 77,80  

1989 6,50 22,20 34,30 63,00  

1993 16,70 17,00 36,90 70,60  

1997 7,90 14,30 35,00 57,20 Fremskrittspartiet näst störst. 

Kristeligt Folkeparti får färre 

röster än Høyre, men fler 

mandat. 

2001 5,60 21,20 24,30 51,10  

2005 6,50 14,10 32,70 53,30 Fremskrittspartiet näst störst 

2009 6,20 17,20 35,40 58,80 Fremskrittspartiet näst störst 

Snitt 8,23 21,03 35,42 64,68  
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Tabell 3. Valresultat i Sverige. 

Sverige C M SAP Polpartier 

totalt 

1970 25,10 11,53 45,30 81,93 

1973 24,10 14,29 43,60 81,99 

1976 18,10 15,59 42,70 76,39 

1979 15,50 20,34 43,20 79,04 

1982 12,40 23,64 45,60 81,64 

1985 11,30 21,33 44,70 77,33 

1988 8,50 18,30 43,20 70,00 

1991 7,70 21,92 37,70 67,32 

1994 5,10 22,38 45,30 72,78 

1998 6,20 22,90 36,40 65,50 

2002 7,90 15,26 39,90 63,06 

2006 6,60 26,23 34,90 67,73 

2010 6,10 30,06 30,70 66,86 

Snitt 11,89 20,29 41,02 73,20 
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Appendix 2 Regeringsinnehav i 

Skandinavien 1970-2010 

Tabell 1. Regeringsinnehav i Danmark 

Regering Startdatum Slutdatum V KF SD Övriga 

ingående 

partier 

Baunsgaard 1968-02-22 1971-09-21 X X  RV 

Krag IV 1971-10-11 1972-10-05   X  

Jorgensen I 1972-10-05 1973-12-04   X  

Hartling 1973-12-19 1975-01-09 X    

Jorgensen II 1975-02-13 1977-02-15   X  

Jorgensen III 1977-02-15 1978-08-30   X  

Jorgensen IV 1978-08-30 1979-10-23 X  X  

Jorgensen V 1979-10-26 1981-12-08   X  

Jorgensen VI 1981-12-30 1982-09-03   X  

Schlüter I 1982-09-10 1984-01-10 X X  CD, K 

Schlüter II 1984-01-10 1987-09-08 X X  CD, K 

Schlüter III 1987-09-10 1988-05-10 X X  CD, K 

Schlüter IV 1988-06-03 1990-12-12 X X  RV 

Schlüter V 1990-12-18 1993-01-15 X X   

Rasmussen I 1993-01-25 1994-09-21   X CD, K, RV 

Rasmussen II 1994-09-27 1996-12-30   X CD, K, RV 

Rasmussen III 1996-12-30 1998-03-11   X RV 

Rasmussen IV 1998-03-11 2001-11-20   X RV 

Fogh 

Rasmussen I 

2001-11-27 2005-02-08 X X   

Fogh 

Rasmussen II 

2005-02-08 2007-11-13 X X   
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Fogh 

Rasmussen III 

2007-11-13 2009-04-05 X X   

Løkke 

Rasmussen 

2009-04-05 2011-09-15 X X   

Källa: Andersson, Bergman och Ersson (2012). X= deltar i regering, fet stil = statsminister. 

CD = Centrum-Demokraterne, K = Kristeligt Folkeparti, RV = Radikale Venstre
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Tabell 2. Regeringsinnehav i Norge. 

Regering Startdatum Slutdatum Sp H DNA Övriga 

ingående 

partier 

Borten II 1969-09-08 1971-03-02 X X  Kristelig 

Folkeparti, 

Venstre 

Bratteli I 1971-03-13 1972-10-07   X  

Korvald 1972-10-18 1973-09-10 X   Kristelig 

Folkeparti, 

Venstre 

Bratteli II 1973-10-16 1976-01-09   X  

Nordli I 1976-01-15 1977-09-12   X  

Nordli II 1977-09-12 1981-01-30   X  

Brundtland I 1981-02-04 1981-09-14   X  

Willoch I 1981-10-14 1983-06-01  X   

Willoch II 1983-06-08 1985-09-09 X X  Kristelig 

Folkeparti, 

Willoch III 1985-09-09 1986-05-02 X X  Kristelig 

Folkeparti, 

Brundtland II 1986-05-09 1989-09-11   X  

Syse 1989-10-16 1990-10-29 X X  Kristelig 

Folkeparti, 

Brundtland III 1990-11-03 1993-09-13   X  

Brundtland IV 1993-09-13 1996-10-23   X  

Jagland 1996-10-25 1997-09-15   X  

Bondevik I 1997-10-17 2000-03-09 X   Kristelig 

Folkeparti, 

Venstre 

Stoltenberg I 2000-03-17 2001-09-10   X  

Bondevik II 2001-10-19 2005-09-12 X X  Kristelig 

Folkeparti, 

Venstre 

Stoltenberg II 2005-10-17 2009-09-14 X  X Sosialistisk 

Folkeparti 

Stoltenberg III 2009-09-14   X  X Sosialistisk 

Folkeparti 

Källa: Andersson, Bergman och Ersson (2012). X = deltar i regering, fet stil = statsminister. 
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Tabell 3. Regeringsinnehav i Sverige. 

Regering Startdatum Slutdatum C M SAP Övriga ingående 

partier 

Palme I 1969-10-14 1970-09-20   X  

Palme II 1970-09-20 1973-09-16   X  

Palme III 1973-09-16 1976-09-19   X  

Fälldin I 1976-10-07 1978-10-05 X X  Folkpartiet 

Ullsten 1978-10-13 1979-09-16    Folkpartiet 

Fälldin II 1979-10-11 1981-05-08 X X  Folkpartiet 

Fälldin III 1981-05-19 1982-09-19 X   Folkpartiet 

Palme IV 1982-10-07 1985-09-15   X  

Palme V 1985-09-15 1986-03-01   X  

Carlsson I 1986-03-12 1988-09-18   X  

Carlsson II 1988-09-18 1991-09-15   X  

Bildt 1991-10-03 1994-09-18 X X  Folkpartiet, 

Kristdemokraterna 

Carlsson III 1994-10-06 1996-03-18   X  

Persson I 1996-03-21 1998-09-20   X  

Persson II 1998-09-20 2002-09-15   X  

Persson III 2002-09-15 2006-09-17   X  

Reinfeldt I 2006-10-06 2010-09-19 X X  Folkpartiet, 

Kristdemokraterna 

Reinfeldt II 2010-09-19  X X  Folkpartiet, 

Kristdemokraterna 

Källa: Andersson, Bergman och Ersson (2012). X = deltar i regering, fet stil = statsminister. 
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Appendix 3 Skandinaviska partifamiljer 

Eftersom olika typologier är utvecklade vid olika tid innebär det att vissa 

partier saknas i vissa klassificeringar då de inte existerar när typologin görs. 

Baserat på de kriterier som ges i anslutning till respektive typologi har vissa 

partier förts in inom parantes, men endast då det är helt självklart var de skulle 

föras in. Fall som kan påverka klassifikationen i övrigt har inte förts in (till 

exempel danska Liberal Alliance). Med undantag för de partier som numera 

ingår i partisamarbeten är samtliga partier identifierade med den förkortning 

de själva använder idag, eller hade senast de existerade. I såväl Danmark som 

Norge har de kommunistiska partierna med tiden tappat sin parlamentariska 

representation men har på senare år återkommit i form av Enhedslisten 

respektive Rødt, varför det finns en poäng att inkludera dessa partier där det 

går. Det finns även ett antal internationella eller regionala grupperingar av 

partier som kan fungera som ledtråd till en sammanvägd klassificering av 

partifamiljer. 

Tabell 1. Partifamiljer i Skandinavien enligt Von Beyme 
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KF SD SF RV/

V 

KD DKP Z G
 

No V H DNA SV Sp KrF NKP Frp (MDG) 

SV L M SAP  C KD VPK (NyD) Mp 

Efter von Beyme (1985). Partifamiljer etnicitet och fascister utelämnat. 

a) Socialister är en undergrupp till socialdemokrater för von Beyme, men han klassificerar 

dem likväl omsorgsfullt separat. 

b) Von Beyme öppnar även för att inkludera Centerpartier som en tredje undergrupp till 

liberaler. De andra två undergrupperna är radikalliberaler – vilket inkluderar RV – och 

liberalkonservativa vilket inkluderar alla andra liberala partier i Norden (1985:45). 
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Tabell 2. Partifamiljer i Skandinavien enligt Ennser 
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Källa: Ennser (2012). 

Tabell 3. Partifamiljer i Skandinavien enligt Seiler 
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Dk KF V RV Z SD SF CD (DKP) K  E 

No H V  Frp DNA SV  (NKP)  KrF Sp 

Sv M L   SAP   VPK (KD)  C 

Källa: Seiler (1980). Seiler gör ett uttalat försök att gruppera alla västeuropeiska partier 

efter Rokkans skiljelinjer, baserat på ursprung, ideologi och väljarkår. 

a) Seiler ser konservativa, liberaler och radikaler som tillhörande den större gruppen 

borgerliga vilka står för kapitalet mot arbetarna. 

b) Seiler skiljer på fem undergrupper inklusive reaktionära och fascistiska partier. 

Fremskidtspartiet  och Fremskittspartiet representerar ”de besuttnas osolidaritet.”189 ”Den 

hotade landsbygden”190 inkluderar det finska Landsbygdspartiet. Andra undergrupper är 

”den nostalgiska reaktionen”, ”den facistiska reaktionen” och ”det vanliga folket”191. Det är 

inte givet var SD och DF skulle placeras. 

c) Seiler skiljer mellan arbetarepartier och socialdemokratiska partier, beroende på om 

partiet grundades av facket och sedan blev marxistiskt eller om det grundas av marxister 

och sedan blir reformister. Svenska socialdemokratin hamnar här i den förra gruppen och 

de övriga nordiska partierna i den senare (1980:230-243). 

d) Seiler kallar vänsterutbrytningar från arbetarpartier för socialister och högerutbrytningar 

för socialdemokrater. 

  

                                                        
189 ”L’incivisme des nantis” (Seiler 1980:211) 
190 ”Le misérabilisme rural” (Seiler 1980:210) 
191 ”La réaction nostalgique”, ”la réaction fasciste” respektive ”le quelconquisme” (Seiler 1980:208-

209) 
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Tabell 4. Partifamiljer i Skandinavien enligt Smith 
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Källa: Smith (1989b:122-123). Partifamilj etnicitet utelämnad. 

a) I originalet ”Rightwing”. Av Smiths diskussion framgår att det han åsyftar är den grupp 

partier som benämns radikalhöger, extremhöger eller populistisk höger. För en diskussion 

rörande dessa begrepp se Kitschelt (2007), Mudde (2007) och Norris (2005). 

Tabell 5. Partifamiljer i Skandinavien enligt Ware 
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Källa: Ware (1996:kap 1). Wares analys bygger uttryckligen på von Beymes. Partifamilj 

regionala och etniska utelämnade. 

Tabell 6. Nordiska rådets partigrupper 2019 
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Källa: Rådet (2019) 
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Tabell 7. Medlemskap i Europartierna 1970-2010 
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Källa: egen sammanställning (2019). Europartier utan skandinaviska medlemmar redovisas 

ej. Partier utanför nationella parlament och Europaparlamentet redovisas ej. 

a) NGLA är inte officiellt godkänt som ett europeiskt parti. 

b) Har inte haft några stora väljarframgångar under den tidsperiod avhandlingen berör, men 

vann ett mandat i Stortinget 2013 och 2017. 

c) Associerad medlem 

d) Observatör 

Tabell 8. Medlemskap i Europaparlamentets partigrupper 1970-2010 

 EPP S&D ALDE Greens/EFA
 

GUE-

NGL 

EFD IND/DEM
 

Danmark C
a
, 

CD, 

KD
 

SD LA, 

RV, V 

SF
b 

EL
c
, 

N
d 

DF
e 

J
 

Sverige Kd, 

M 

SAP C, L Mp, PP
 

V  
 

JL
 

Källa: egen sammanställning (2019) och VoteWatch 2016. Partigrupper utan skandinaviska 

medlemmar redovisas inte. Flera partigrupper har bytt namn och delvis förändrat 

sammansättning under åren. Endast det senaste namnet på partigruppen anges. IND/DEM 

efterträddes delvis av EFDD som senare blev EFD, men då den överväldigande majoriteten 

av medlemspartierna byttes ut är det tveksamt om kontinuiteten är tillräcklig för att 

klassificera EFDD/EFD som efterträdare till IND/DEM. 

a) Tidigare medlem i ED som gick samman med EPP. 

b) Före 1999 i GUE-NGL 

c) Före 2019 kandiderar inte Enhedslisten i val till Europaparlamentet i eget namn utan gör 

detta inom ramen för Folkebevægelsen mod EU. Under åren har flera MEP:ar som blivit 

valda för Folkebevægelsen mod EU även varit medlemmar av Enhedslisten. 

d) 1994-2002 i IND/DEM, EDD, I-EN, EN;1984-1994 regnbågsgruppen och 1979-1984 

tekniska gruppen  

e) Tidigare medlem i UEN till 2009 
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Tabell 9. Medlemskap i internationaler 

 IDU SI Progressive 

Alliance 

CDI LI Global 

greens 

Danmark C SD
b 

SD KD RV, 

V 

G, SF
 

Norge H DNA
a 

DNA KrF V  

Sverige M SAP
b 

SAP KD C, L Mp 

Källa: egen sammanställning (2019). Progressive Alliance är en socialdemokratisk 

international, ursprungligen bildad på grund av kritik mot SI. 

a) Lämnade SI 2016. 

b) Lämnade SI 2017. 
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Appendix 4 Använda valmanifest 

Danmark 
Danska partier har fyra sorter dokument (Holmstedt och Schou 1987:180-

183): 

1. principprogram som löper över en längre tid, ideologiska dokument 

(Socialdemokratiet hade samma partiprogram från 1913-1960) 

2. arbetsprogram som löper över flera år, praktisk politik, mål att sträva 

efter 

3. valprogram/valplattformar/valmanifest som rör ett specifikt val – ofta 

utdrag från 2) 

4. specifika propagandaskrifter/informationsmaterial för särskilda frågor 

Av dessa är det nr 3 valmanifest som analyseras eftersom det är partitävlan 

som står i fokus. I vissa fall har stympade meningar och meningar som 

uppenbart består av brottstycken från två olika meningar reparerats med hjälp 

av de övriga dokument. 

Konservative Folkeparti 

1971 saknas i såväl Comparative Manifesto Project (CMP) 

(Volkens et al. 2016) som Comparative Electronic Manifestos 

Project (GESIS) (Pennings och Keman 2013). Kompletterat 

från Det Kongelige Bibliotek (2014). 

1973 saknas i samtliga arkiv. Finns således inte med i 

undersökningen. 

1975-2005 från CMP/GESIS. Viss reparation av text utförd i 

nästan samtliga dokument. I första hand specialtecken och 

radbyten. 

1977 års manifest är väldigt rörigt, förmodligen är det en 

inscanning av ett valnummer av en partitidning. Texten har 
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strukturerats om för att få någon form av sammanhang i den 

och göra den läslig. Stycken har sammanförts om de uppenbart 

hänger ihop. 

1990 års manifest i GESIS/CMP:s databas är uppenbart något 

stympat ifråga om socialförsäkringar/social politik/social 

trygghet. The Political Documents Archive (Polidoc) (Benoit, 

Bräuninger och Debus 2009) har inte heller något helt 

manifest. 

2005 års manifest har strukturerats upp med hjälp av Polidoc. 

Långt ifrån perfekt då det är hopklippt från Konservatives 

hemsida, men det är bättre än några alternativ som hittats. 

2007-2011 från Polidoc, 2007 stämmer väl överens med Det 

Kongelige Bibliotek sånär som på mindre detaljer vilka har 

åtgärdats.  

Socialdemokratiet 

1971-1973 reparerade med hjälp av Det Kongelige Bibliotek. 

1973 saknar vissa meningar i början, vissa har gått att få hela 

genom omflytting av brottstycken. I ett fall har det gått att 

gissa vad ett stympat ord ska vara, med hjälp av ett 

arbetsprogram. 

1970-1979 från CMP/GESIS 

1981-1984 från Polidoc 

1987-2005 från CMP/GESIS 

 2007 från Polidoc 

2011 från CMP (gemensamt med Socialistisk Folkeparti), 
Polidoc har en kortversion 

Venstre 
1971-1979 från CMP/GESIS 

1981-1984 från Polidoc 

1987, CMP/GESIS. Polidoc har ett helt sammanrört manifest 
där meningarna är huller om buller och som bland annat 
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inkluderar en propagandaskrift från inrikesministern, skriven i 

jag-form. 

1988, CMP/GESIS. Polidoc har en kortversion. 

1990, såväl CMP/GESIS som Polidoc har inget manifest utan 

ett tal om EU av Venstres dåvarande partiledare, 

utrikesministern Uffe Elleman-Jensen. Detta utgår, men det har 

inte gått att hitta någon ersättning. 

1994, från CMP/GESIS 

1998, från CMP/GESIS 

2001, från Det Kongelige Bibliotek 

2005-2011, från Polidoc 

Det finns även ett gemensamt manifest för Venstre och Konservative från 

1998 i Det Kongelige Biblioteks samlingar. Detta har använts som kontroll av 

stympade meningar i Venstres manifest. 

Norge 
Arbeiderpartiet 

1973-2005 från CMP/GESIS. 1993 innehåller vissa dubbletter 

av meningar, även i material från Norsk senter for 

forskningsdata (NSD) (Norwegian Social Science Data 

Services  2014). Dessa dubbletter har korrigerats. 

2009-2013 från NSD, 2009 innehåller ett fall av dubblering av 

en mening. Denna har tagits bort. 

Høyre 

1973-1997 från CMP/GESIS  

2001-2009 från NSD 

Senterpartiet  

1973-2005 från GESIS. På grund av ett misstag i de norska 

manifesten saknas texten efter ”Senterpartiet vil:” under 

rubriken ”Skipsfart” i det nynorska manifestet från 2001. 

Eftersom detta upptäcktes när jag kodat ca två tredjedelar av 
manifestet har de punkter som saknas klippts in från samma 
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års manifest på bokmål från NSD. Anpassningen borde 

rimligen inte påverka resultatet överhuvudtaget. Ett längre 

stycke med ren ordförklaring har klippts bort från 2005 års 

manifest. 

2009 från NSD 

Sverige 
Svenska partier har fyra sorter dokument (Holmstedt och Schou 1987:180-

183): 

1. principprogram som löper över en längre tid, ideologiska dokument 

(dessa uppdateras betydligt oftare än de danska motsvarigheterna) 

2. arbetsprogram som löper över flera år, praktisk politik, mål att sträva 

efter 

3. valprogram/valplattformar/valmanifest som rör ett specifikt val – ofta 

utdrag från 2) 

4. specifika propagandaskrifter/informationsmaterial för särskilda frågor 

Av dessa är det nr 3 som analyseras. I ett fåtal fall har stympade meningar och 

meningar som uppenbart består av brottstycken från två olika meningar 

reparerats med hjälp av de övriga dokument. 

Centerpartiet 

Samtliga manifest från 1970 till 2010 från Svensk Nationell 

Datatjänst (SND) (Datatjänst 2014). 

Socialdemokraterna 

1970-1998 från CMP/GESIS (bättre textversion, identisk text) 

1998-2006 från SND 

2010 egen insamling. 

Moderaterna 

Valmanifest 1970-2002 från SND 

Valmanifest 2006 och 2010 från Moderaterna (2012) vilket är 

samma som SND har, men i bättre format. ”Inför valen 2006 

och 2010 hade inte Moderaterna något eget valmanifest, utan 

de fyra allianspartierna ställde upp med ett gemensamt 

manifest.” (Moderaterna 2012)  
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Appendix 5 nationella val i 

Skandinavien 1970-2010 

Folketingsval (Danmark) 
1971 

1973 

1975 

1977 

1979 

1981 

1984 

1987 

1988 

1990 

1994 

1998 

2001 

2005 

2009 

2011 

Stortingsval (Norge) 

1973 

1977 

1981 

1985 

1989 

1993 

1997 

2001 

2005 

2009 
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Riksdagsval (Sverige): 
1970 

1973 

1976 

1979 

1982 

1985 

1988 

1991 

1994 

1998 

2002 

2006 

2010 
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Appendix 6 Antal ord och paragrafer 

Name Ord (antal) Paragrafer (antal) 

c 1970 935 23 

c 1973 1 650 40 

c 1976 2 843 53 

c 1979 2 567 71 

c 1982 3 386 93 

c 1985 1 929 19 

c 1988 1 059 21 

c 1991 1 639 17 

c 1994 1 995 28 

c 1998 2 931 99 

c 2002 2 607 99 

c 2006 4 410 129 

c 2010 7 225 25 

DNA1973 16 336 1 020 

DNA1977 13 239 1 050 
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Name Ord (antal) Paragrafer (antal) 

DNA1981 15 356 1 433 

DNA1985 29 380 1 328 

DNA1989 30 814 1 380 

DNA1993 16 966 650 

DNA1997 52 466 1 399 

DNA2001 39 741 1 345 

DNA2005 23 486 1 304 

DNA2009 27 539 804 

H1973 16 098 757 

H1977 21 441 1 064 

H1981 27 689 1 282 

H1985 35 500 1 448 

H1989 43 154 1 795 

H1993 16 518 918 

H1997 14 848 719 

H2001 18 825 801 

H2005 22 850 1 110 

H2009 22 015 979 

KF 1971 650 32 

KF 1975 1 436 61 

KF 1977 4 269 227 



 

170 
 

Name Ord (antal) Paragrafer (antal) 

KF 1979 800 88 

KF 1981 886 85 

KF 1984 284 58 

KF 1987 2 640 99 

KF 1988 292 16 

KF 1990 1 950 119 

KF 1994 1 871 59 

KF 1998 2 794 158 

KF 2001 1 070 44 

KF 2005 4 088 213 

KF 2007 1 571 180 

m 1970 339 60 

m 1973 476 40 

m 1976 755 41 

m 1979 822 53 

m 1982 906 53 

m 1985 976 31 

m 1988 1 543 58 

m 1991 1 924 94 

m 1994 2 437 103 

m 1998 4 382 153 
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Name Ord (antal) Paragrafer (antal) 

m 2002 5 751 279 

m 2006 11 756 316 

m 2010 18 079 570 

SAP1970 1 619 86 

SAP1973 282 23 

SAP1976 469 24 

SAP1979 1 168 59 

SAP1982 1 236 80 

SAP1985 1 080 61 

SAP1988 830 45 

SAP1991 1 707 62 

SAP1994 2 525 87 

SAP1998 2 881 76 

SAP2002 2 994 62 

SAP2006 4 184 83 

SAP2010 2 582 51 

SD DK 1971 565 20 

SD DK 1973 1 365 113 

SD DK 1975 1 741 110 

SD DK 1977 465 43 

SD DK 1979 826 61 
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Name Ord (antal) Paragrafer (antal) 

SD DK 1981 1 170 127 

SD DK 1984 2 054 176 

SD DK 1987 1 305 44 

SD DK 1988 2 366 25 

SD DK 1990 986 12 

SD DK 1994 2 817 25 

SD DK 1998 4 244 373 

SD DK 2001 15 541 814 

SD DK 2005 3 223 210 

SD DK 2007 1 726 111 

sp 1973 14 574 859 

sp 1977 19 530 1 556 

sp 1981 20 413 1 088 

sp 1985 16 179 922 

sp 1989 24 133 1 405 

sp 1993 28 751 1 738 

sp 1997 35 185 2 440 

sp 2001 44 590 3 275 

sp 2005 58 465 3 056 

sp 2009 58 625 1 784 

v 1971 832 57 



 

173 
 

Name Ord (antal) Paragrafer (antal) 

v 1973 808 70 

v 1975 800 53 

v 1977 1 277 120 

v 1979 710 40 

v 1981 1 007 44 

v 1984 719 41 

v 1987 2 833 43 

v 1988 590 37 

v 1994 3 068 232 

v 1998 807 63 

v 2001 1 073 110 

v 2005 3 473 234 

v 2007 1 896 162 

Kommentar: enligt Nvivos ordräkningsfunktion. Denna räknar dock inte paragrafer som en 

människa skulle göra utan räknar enter-tab. Detta gör till exempel att en punktlista räknas 

som ett antal paragrafer. 
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Appendix 7 Kodschema 

Kategori Definition Exempel 
Handlingsrekommendationer 

- totalt 

Samtliga, precisa och vaga. 

Skapas genom att dessa två 

kategorier adderas. 

Beskriver vad partiet vill 

GÖRA. 

  

Handlingsrekommendationer 

- precisa (policytävlan) 

En rekommenderad handling 

eller en uttalad målsättning 

där det går att på förhand 

bedöma vilken åtgärd som 

skall genomföras och/eller 

där det går att går att i 

efterhand utvärdera huruvida 

handlingen genomförts eller 

målsättningen uppnåtts 

"Vi vill istället investera 

för fler anställda i 

förskolan, mer lärare och 

vårdpersonal så att 

kvaliteten och 

tillgängligheten kan öka. 

Det prioriterar vi framför 

fortsatta stora 

skattesänkningar. Vi vill 

investera minst 12 

miljarder kronor mer än 

regeringen i välfärden de 

närmaste två åren." (SAP 

2006) 

Handlingsrekommendationer 

- vaga 

En rekommenderad handling 

eller en uttalad målsättning 

där det inte går att vare sig 

på förhand förutsäga åtgärd 

eller i efterhand utvärdera 

resultat. 

"I kampen mot 

arbetslösheten är det 

viktigt att föra en 

resursskapande 

näringspolitik och 

ekonomisk politik som 

främjar näringslivets 

utveckling och ger 

utrymme för ökning av 

sysselsättningen." (C 

1979) 

Identifikation med partiet Explicita försök att 

identifiera partiet med en 

specifik socio-ekonomisk 

eller socio-kulturell grupp. 

"Arbetarrörelsen är en 

folkrörelse framsprungen 

ur denna 

intressekonflikt. 

Samarbetet mellan 
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socialdemokratin och 

fackföreningsrörelsen är 

ett uttryck för 

löntagarnas organiserade 

samverkan för att hävda 

sina intressen." (SAP 

1970) 

Kompetensargment Argument kring det egna 

partiets kompetens och 

lämplighet att regera, andra 

partiers inkompetens och 

olämplighet att regera och 

direkt kritik mot andra 

partiers politik 

"Det er nok sandt som 

Poul Schlüter sagde i 

Tv-udsendelsen lørdag 

aften: Hvis det var de 

konservative, der havde 

haft 42 mandater i 

Folketinget, så var 

problemerne blevet løst." 

(KF 1977) 

rubrik & intro De delar av valmanifesten 

som är består av rubrik, 

kontaktinformation och 

liknande 

 "NY VILJE, NY 

FREMGANG Høyres 

program 1989-1993 " 

(Høyre 1989) 

Strategiska argument Argument som bygger på 

taktiska överväganden: 

röstning baserat på önskad 

regering, att vilja "dra" en 

regering i önskad riktning, 

önskan att rösta mot ett 

annat parti, varningar för 

bortkastade röster, varningar 

för kaos i parlamentet 

"Vi vil samarbejde om 

brede løsninger, der 

rækker hen over midten. 

Vi vil naturligvis søge at 

gennemføre så mange af 

vores egne forslag og 

initiativer som muligt. 

Men vi er parat til at 

give partierne i midten 

og til højre de 

indrømmelser, der er 

nødvendige for at sikre 

brede, langtidsholdbare 

løsninger." (SD 2007) 

Verklighetsbeskrivning - 

totalt 

Samtliga 

verklighetsbeskrivningar, 

såväl självberöm som 

identifikation av problem 

och motivbeskrivningar. 

Skapas genom att addera 

dessa två kategorierna. En 

beskrivning av hur världen 

ÄR. 

 

Verklighetsbeskrivning - 

probidentifikation & motiv 

Verklighetsbeskrivningar 

som identifierar problem, 

beskriver motiv, ger 

bakgrund till ett partis 

policyförslag 

"Mange mennesker vil 

vite at de i sine eldre år 

kan flytte inn i en egnet 

bolig som er lettstelt og 

har heis og annen 

nødvendig 

tilrettelegging." (DNA 

1997) 
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Verklighetsbeskrivning - 

självberöm 

Verklighetsbeskrivningar 

som består av utvärderande 

självberöm. Uppmaningar att 

belöna partiet för det man 

genomfört under den gångna 

mandatperioden. 

"Meget er sket allerede. I 

dag behandles ca. 

250.000 flere end for 5 

år siden, og 93 pct. af 

alle patienter behandles 

inden for 3 måneder, 7 

pct. venter for længe. På 

flere områder er 

ventetiderne nedbragt 

betydeligt, og patienter 

med livstruende 

sygdomme behandles nu 

straks. Det gælder ikke 

mindst for 

hjertesygdomme, hvor 

antallet af behandlinger 

næsten er tredoblet siden 

1993. (SD 2001) 

Värderingar Värderingar av olika slag. 

Hur partiet anser att världen 

BÖR vara. 

"Större frihet ska 

erbjudas den enskilde att 

ta initiativ och eget 

ansvar och ökade 

möjligheter att välja." 

(M 2002) 

Politisk förmåga Samtliga 

verklighetsbeskrivningar 

uppdelat på politisk förmåga 

enligt nedan. 

  

Apolitik Detta område är inte 

politiskt. Politiker har inte 

huvudansvaret inom detta 

område. 

"Tømmerprisene 

fastsettes av skogeiernes 

organisasjoner og 

skogindustrien i 

fellesskap, og før 

driftssesongen starter." 

(Sp 1973) 

politik aktiv Politik är aktivt, effektivt, 

ger resultat, men det är 

oklart om det är reaktivt eller 

proaktivt, alternativt är det 

någon annan som agerar 

(gäller redovisningar av förd 

politik) eller så är det någon 

som blockerar den önskade 

politiken. 

"Sedan vårdgarantin 

infördes har köerna 

kortats dramatiskt." 

(SAP 2006) 

politik inget innehåll Inget politiskt innehåll. Det 

är verkligen bara en 

verklighetsbeskrivning som 

saknar en bild av att politik 

är proaktivt, reaktivt eller 

passivt. NB: inte att partiet 

ifråga anser det, utan att det 

 ”Norge er et rikt land.” 

eller ” De ansatte 

representerer den 

viktigste ressursen i den 

offentlige sektor.” (DNA 

1985) 
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är så utifrån mina kriterier. 

Utifrån dessa yttranden går 

det inte att säga att partiet 

har en syn på politik som 

proaktivt, reaktivt eller 

passivt. Oklart hamnar här! 

politik orsakar problem Politik skapar problem. 

Problemet är politiskt 

skapat. Bättre om politiken 

håller sig borta 

"Det viktigste er å styrke 

frivillige organisasjoners 

inntektsgrunnlag og å 

bekjempe politisering og 

byråkratisering." (Høyre 

2009) 

politik passiv Politik är passivt, 

verkningslöst, ineffektivt, 

begränsat 

"Senterpartiet mener at 

samvirke og annen 

frivillig organisert 

virksomhet kan være et 

supplement til offentlig 

organisering og et 

alternativ til privat 

virksomhet på rent 

kommersiell basis på 

ulike områder i 

samfunnet." (Sp 1997) 

politik proaktiv Politik är proaktivt, att 

arbeta framåt mot något, 

först mål – sedan medel för 

att nå dit, politik är att vilja, 

universellt, idébetonat, 

inleder med att peka på ett 

mål, politik ger möjligheter 

"Det vil være med til at 

sikre Danmark som et 

idérigt samfund og 

medvirke til, at 

erhvervslivet kommer i 

front i den globale 

konkurrence." (KF 2005) 

politik reaktiv Politik är reaktivt, att styra 

skeppet genom stormen, 

reagera på problem som 

dyker upp, praktik, lösa 

problemen här och nu, 

inleder med att definiera ett 

problem. Detta inkluderar att 

den förda politiken är 

felaktig. 

"Den svåra 

strukturarbetslöshet som 

finns kvar i 

högkonjunkturen kan 

inte accepteras. Den 

medför stora 

ekonomiska och 

personliga svårigheter 

för människor som 

drabbas och 

miljardförluster för 

samhället." (C 1973) 

Värdering av utveckling Verklighetsbeskrivningar 

uppdelat på värderingar av 

sakförhållandet eller 

utvecklingen enligt nedan 

  

negativt, finns behov, hot orsakar problem, skapar 

behov/krav, kräver 

förändringar 

"Det kraever en flerarig 

fast indsats at genskabe 

balance mellem 

produktion og forbrug og 

dermed fjerne 
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underskuddet i vor 

udenrigshandel. 

Det er denne opgave, der 

pa en raekke omrader i 

de sidste ar er taget fat 

pa. Nu ma vi fastholde 

og udbygge den indledte 

saneringspolitik." (V 

1971) 

positivt, finns möjligheter ger möjligheter, löser 

tidigare problem, 

förbättringar 

"Vi går en spennende tid 

i møte. Det norske 

samfunn står  

overfor store muligheter 

i årene som kommer." 

(Høyre 2001) 

saknas, neutralt, allmänt, 

beskrivande 

Neutral, antingen ett 

balanserat yttrande eller ett 

rent sakpåstående utan 

värderande inslag 

"Gruppa av 

utviklingsland speler ei 

stendig større rolle i 

internasjonal 

samanheng." (DNA 

1977) 

Handlingsrekommendationer 

- totalt 

Samtliga 

handlingsrekommendationer, 

precisa och vaga. Skapas 

genom att dessa två 

kategorier adderas. 

Beskriver vad partiet vill 

GÖRA. 

  

Handlingsrekommendationer 

- precisa (policytävlan) 

En rekommenderad handling 

eller en uttalad målsättning 

där det går att på förhand 

bedöma vilken åtgärd som 

skall genomföras och/eller 

där det går att går att i 

efterhand utvärdera huruvida 

handlingen genomförts eller 

målsättningen uppnåfts 

"Vi vill istället investera 

för fler anställda i 

förskolan, mer lärare och 

vårdpersonal så att 

kvaliteten och 

tillgängligheten kan öka. 

Det prioriterar vi framför 

fortsatta stora 

skattesänkningar. Vi vill 

investera minst 12 

miljarder kronor mer än 

regeringen i välfärden de 

närmaste två åren." (SAP 

2006) 

Handlingsrekommendationer 

- vaga 

En rekommenderad handling 

eller en uttalad målsättning 

där det inte går att vare sig 

på förhand förutsäga åtgärd 

eller i efterhand utvärdera 

resultat. 

"I kampen mot 

arbetslösheten är det 

viktigt att föra en 

resursskapande 

näringspolitik och 

ekonomisk politik som 

främjar näringslivets 

utveckling och ger 

utrymme för ökning av 
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sysselsättningen." (C 

1979) 

Identifikation med partiet Explicita försök att 

identifiera partiet med en 

specifik socio-ekonmisk 

eller socio-kulturell grupp. 

"Arbetarrörelsen är en 

folkrörelse framsprungen 

ur denna 

intressekonflikt. 

Samarbetet mellan 

socialdemokratin och 

fackföreningsrörelsen är 

ett uttryck för 

löntagarnas organiserade 

samverkan för att hävda 

sina intressen." (SAP 

1970) 

Kompetensargment Argument kring det egna 

partiets kompetens och 

lämplighet att regera, andra 

partiers inkompetens och 

olämplighet att regera och 

direkt kritik mot andra 

partiers politik 

"Det er nok sandt som 

Poul Schlüter sagde i 

Tv-udsendelsen lørdag 

aften: Hvis det var de 

konservative, der havde 

haft 42 mandater i 

Folketinget, så var 

problemerne blevet løst." 

(KF 1977) 

rubrik & intro de delar av valmanifesten 

som är består av rubrik, 

kontaktinformation och 

liknande 

  

Strategiska argument Argument som bygger på 

taktiska överväganden: 

röstning baserat på önskad 

regering,  att vilja "dra" en 

regering i önskad riktning, 

önskan att rösta mot ett 

annat parti, varningar för 

bortkastade röster, varningar 

för kaos i parlamentet 

"Vi vil samarbejde om 

brede løsninger, der 

rækker hen over midten. 

Vi vil naturligvis søge at 

gennemføre så mange af 

vores egne forslag og 

initiativer som muligt. 

Men vi er parat til at 

give partierne i midten 

og til højre de 

indrømmelser, der er 

nødvendige for at sikre 

brede, langtidsholdbare 

løsninger." (SD 2007) 

Verklighetsbeskrivning - 

totalt 

Samtliga 

verklighetsbeskrivningar, 

såväl självberöm som 

identifikation av problem 

och motivbeskrivningar. 

Skapas genom att addera 

dessa två kategorierna. En 

beskrivning av hur världen 

ÄR. 

"NY VILJE, NY 

FREMGANG Høyres 

program 1989-1993 " 

(Høyre 1989) 

Verklighetsbeskrivning - Verklighetsbeskrivningar "Mange mennesker vil 
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problemidentifikation & 

motiv 

som identiferar problem, 

beskriver motiv, ger 

bakgrund till ett partis 

policyförslag 

vite at de i sine eldre år 

kan flytte inn i en egnet 

bolig som er lettstelt og 

har heis og annen 

nødvendig 

tilrettelegging." (DNA 

1997) 

Verklighetsbeskrivning - 

självberöm 

Verklighetsbeskrivningar 

som består av utvärderande 

självberöm. Uppmaningar att 

belöna partiet för det man 

genomfört under den gångna 

mandatperioden. 

"Meget er sket allerede. I 

dag behandles ca. 

250.000 flere end for 5 

år siden, og 93 pct. af 

alle patienter behandles 

inden for 3 måneder, 7 

pct. venter for længe. På 

flere områder er 

ventetiderne nedbragt 

betydeligt, og patienter 

med livstruende 

sygdomme behandles nu 

straks. Det gælder ikke 

mindst for 

hjertesygdomme, hvor 

antallet af behandlinger 

næsten er tredoblet siden 

1993. Også på 

kræftområdet er vi 

kommet langt, siden vi 

lancerede Kræftplanen i 

februar 2000. Kvaliteten 

i den danske behandling 

er nu på linie med 

udlandets." (SD 2001) 

Värderingar Värderingar av olika slag. 

Hur partiet anser att världen 

BÖR vara. 

"Större frihet ska 

erbjudas den enskilde att 

ta initiativ och eget 

ansvar och ökade 

möjligheter att välja." 

(M 2002) 

Politisk förmåga Verklighetsbeskrivningar 

uppdelat på politiska 

förmåga enligt nedan. 

  

apolitik Detta område är inte 

politiskt. Politiker har inte 

huvudansvaret inom detta 

område. 

"Tømmerprisene 

fastsettes av skogeiernes 

organisasjoner og 

skogindustrien i 

fellesskap, og før 

driftssesongen starter." 

(Sp 1973) 

politik aktiv Politik är aktivt, effektivt, 

ger resultat, men det är 

oklart om det är reaktivt eller 

"Sedan vårdgarantin 

infördes har köerna 

kortats dramatiskt." 
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proaktivt, alternativt är det 

någon annan som agerar 

(gäller ffa redovisningar av 

förd politik) eller så är det 

någon som blockerar den 

önskade politiken. 

(SAP 2006) 

politik inget innehåll Inget politiskt innehåll. Det 

är verkligen bara en 

verklighetsbeskrivning som 

saknar en bild av att politik 

är proaktivt, reaktivt eller 

passivt. NB: inte att partiet 

ifråga anser det, utan att det 

är så utifrån mina kriterier. 

Utifrån dessa yttranden går 

det inte att säga att partiet 

har en syn på politik som 

proaktivt, reaktivt eller 

passivt. Oklart hamnar här! 

 ”Norge er et rikt land.” 

(DNA 1985) 

politik orsakar problem Politik skapar problem. 

Problemet är politiskt 

skapat. Bättre om politiken 

håller sig borta 

"Det viktigste er å styrke 

frivillige organisasjoners 

inntektsgrunnlag og å 

bekjempe politisering og 

byråkratisering." (Høyre 

2009) 

politik passiv Politik är passivt, 

verkningslöst, ineffektivt, 

begränsat 

"Senterpartiet mener at 

samvirke og annen 

frivillig organisert 

virksomhet kan være et 

supplement til offentlig 

organisering og et 

alternativ til privat 

virksomhet på rent 

kommersiell basis på 

ulike områder i 

samfunnet." (Sp 1997) 

politik proaktiv Politik är proaktivt, att 

arbeta framåt mot något, 

först mål – sedan medel för 

att nå dit, politik är att vilja, 

universellt, idébetonat, 

inleder med att peka på ett 

mål, politik ger möjligheter 

"Det vil være med til at 

sikre Danmark som et 

idérigt samfund og 

medvirke til, at 

erhvervslivet kommer i 

front i den globale 

konkurrence." (KF 2005) 

politik reaktiv Politik är reaktivt, att styra 

skeppet genom stormen, 

reagera på problem som 

dyker upp, praktik, lösa 

problemen här och nu, 

inleder med att definiera ett 

problem. Detta inkluderar att 

den förda politiken är 

"Den svåra 

strukturarbetslöshet som 

finns kvar i 

högkonjunkturen kan 

inte accepteras. Den 

medför stora 

ekonomiska och 

personliga svårigheter 
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felaktig. för människor som 

drabbas och 

miljardförluster för 

samhället." (C 1973) 

Värdering av utveckling Verklighetsbeskrivningar 

uppdelat på värderingar av 

sakförhållandet eller 

utvecklingen enligt nedan 

  

negativt, finns behov, hot orsakar problem, skapar 

behov/krav, kräver 

förändringar 

"Det kraever en flerarig 

fast indsats at genskabe 

balance mellem 

produktion og forbrug og 

dermed fjerne 

underskuddet i vor 

udenrigshandel. 

Det er denne opgave, der 

pa en raekke omrader i 

de sidste ar er taget fat 

pa. Nu ma vi fastholde 

og udbygge den indledte 

saneringspolitik." (V 

1971) 

positivt, finns möjligheter ger möjligheter, löser 

tidigare problem, 

förbättringar 

"Vi går en spennende tid 

i møte. Det norske 

samfunn står  

overfor store muligheter 

i årene som kommer." 

(Høyre 2001) 

saknas, neutralt, allmänt, 

beskrivande 

Antingen ett balanserat 

yttrande eller ett rent 

sakpåstående utan 

värderande inslag 

"Gruppa av 

utviklingsland speler ei 

stendig større rolle i 

internasjonal 

samanheng." (DNA 

1977) 
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